
 ما ملسو هيلع هللا ىلص راتخلا لئاضف كيس اجلا رهاوج باعك نم
 قوقطإ ةكمش سيئر يناببنلا ليعامما نب فسوي ريقفلا هعبط معصم

 بو ةرفقملاب ملاطد تام هيدلاو هل هللا رفغ توريب يف
 !/ همنا وويل لص قا ديرب ةثاغتس اليف قمل ادهاوش باعك ف ثنأق 6 ةمج ةدئاف 0 ١)

 ميكو نم قتال واخ ادملا رهانات ناب يبقي لع ططنيمل ل عيجنارلعا
 6 مدا تاجرد اهيف مهكل لو ماقشاو ماقلا لجو زعل ةيدوبعلا فصو يف كرثشأ دق ديبع ؟

 0 نمةقرعم نمدشأ ل جو زعولالجو هتبظعب مهتفرعم نال ةكمالملاو”ايين الا يلاعقأ ةبدوبع
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 دييعديس بعاندم.ةبتر ةيدوبعلا يف ثالعإوةجرد مهيلظعا تأ تاجرد اي :امووهتود رح : 5

 بترتيدوبعلا يف سو ريلجل ا لص :هتبتر ىلاو ويدل هوجرلا لكن نءءيلغفإوويلامهساو هل ضي
 | ةوياعص + بسم نيم ولا رئاس متيدحومل ءايلولو م هساوغر ظالم كاسر كاينالا 1334

 | كاس فانارك رشا :ريذلا راكلاةيهربعلابتارم يف سانلال داووملاعت هللا ةفرعمو ىونالا ل
 0 مييذكي ملاح ناسان 15ناو يلاعتوةناجسم ريشديبع مها اوعز لب ةل مهعيدويعإوصلخ لق سد

 2م) هدايزو قلي فر هالة نالت كفذ هسيلعاذا م السلا هيلع جسملا دايعو مادصالا دامك 8
 ' 4 ندو ىلعأ فرشلا ن ناكىوقأ ةيدوبسلا تناك الكفوتدايزو مهيفةيدوبعلا فصوةلق بسحب
 014 قالا كلم ادميقالطالا لدول اداسافاراسو ورلعمْ | ىلصادم هتان ديس نا ايلجريظبانم
 0 ليذلا صلاخلا د.ءلاوهف ىلاعت هل ةيدوسعلا يف هتبترم ومس هووتارثمعانتر إو وتجرد واعب

 / يف مهكمارلسو هيلدا لص ةناالا ايلوالا مغ اروو*اييفالا رثاس كل ذكو ةيدولالا ةشار
 هيلع سعات ديسفاهرعد! اك .انلانمدحأ ةبهول الاويف سدي نأ نم ىلاعت هل اما دقو كلذ ا

 : لئافنلإو تاريخا نم ةارهظ دقرلسوويلعلا لص ةناميشعملل ايفر يلع انديسو مالسلا
 أ رثك :1كلاهتبحم ةدشجممل نووي لص نماء ذعودحا ويف ةكراشب ل امشاداعلاقراوخو 0

 2 5 .ةيولالالشو هيلع هللا لص ويخئدأ مهم طقدحاب حسم مب ,عايبنال مسالا رلاس ةبمعنم 1 -5

 30 ؛ فصويف هةاواصىدحايف فاليجلارداقلادبعانديس ل وق ةيلقام لع لدي ون الالامدهع
 2014 لضرفصو ”ايلوالا نم ريتك أ ذكمو ةيدوبعلابتار . لعاب قفل |ملسو هيلع لص يبنلا

 5 [ هبعوحدمأم عيج نأمل عت كلذ تيلع اذا مهارات نال ؤ كيلوا 0

 1 ةايلجلاولا لانة دمحلا هتئيقج نع هيرك ذو ةغيلبلا تارابعلا نمملسوويلعهلل الص
 : ةيدوبعلا يف يف"اقلراثداي زونكتودش هديزتلا ل ادبعنركنع ملسوويلعلل |ىلصدجر خت و

 ىلاعت هل ةيدوبعلا قيراقلا لمدولعشلا عام دمج ا 0
 ل ا 0
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 نيالا نأ نب 1 1
 هلسراو*نيعجا قا نم نم لسو هيلا ىلصادمت انديساتملا يذلا#نيملاملا برهثدجلا

 هب ناعالاب قاعيملا مهيلطلخا ذا:«نيلسرملاوءايبنال اهتم ةلمح "رد لعجو#*نيملاعلا ةمحر
 ميرخت مط أ لعو مولع سو هيلع هلا يلص*«نب .دهاشلا نمكمم اناواودهشا لاقوهترمعتب و

 يبنلا لث 'اففيق«عيدب عوج اذبف( دعب اما 8نيدا ويلا ناسحاب بعبت نمو #نيمجا

 ةنسلاو باتكلا يفدرواما ريفك هيف تعم حملسو هيلع هلل يلص# عيف اور دقولعو# عيفشلا
 سو هيلع ىلص *هقيلطا ديس فاصوا ين +هةيقطلاو ةعيرشلا لهان هيةمالادُمَأ مالكو

 ا اذهريغيفابيلءتاعسب يفال»#مارتال ةياغملاثرثكم ممهناربعم نمهيف رثكأ مو
 دقو+مال السلاوةالصلا هياعهتوبن لئال د رشنب ماعلا عفنلا نم اهيفاملاهنءدلخ اجلا غاوت مالكا

 هعيعتو»«نيدلا ةئاوا نيفراعلا رباكأ نعجدججا دئاونلاو» هما دئارفلا نمهيفامتلا

 هلئاضف نم عج عومجم نمهل ايف مويا لم 36 راتخملا لئاضن يف# رامجلا رهاوج 3

 نامزلا اذه يف ةيده ملفعا كاك * ناويد هلبق هعمجي مل اممالسلاوةالصاا هيلع
 ثايآلا نم هوذخا ام #«ناف ردلاولعلا راج نمد#ناسحلا هرهاوج تعمج#نايئالا لحال
 *« يفق حوه ثالذ يف هرلاقام لكف + هينافرعلا تادهاشملاو*هي وبنلا ثيداحالاوج هيأ ارقلا

 نيلس .رخاو نييبنلا دعب اوناكشلل ذلو *ي رنملا فشكلاوأ ث ثيدهاوا نأ : ًارقلاىلاهيف هدانتسال

 نقاب هلا قاخ فرعا مهما 5+ هلا لوسر ردق واهب # هللا تخف رعا#* نيب رقما ةكئالملاو»#*
 اذه يف هلل>دال اممهتارابع نمتفذحو#هاوسدحايبسفصتينا زوجيال يتلا هنالاكبو
 موهغم ريغ#هيفوصلاحالطصا ىلعأي راج هنوكل اما +باتكلا اذهب ساني الو#بابلا

 ال ناك ناو ةعيرشلا فل اخي اهرهاظو + هقيق دة دوصقملا هيئاعم نوكلاماو ؟«هيلكلاب يلاغمال

 ديعوتنيشلامالكيف هنم رثكاو + هيكل تاحسوتفلا فيس اي كلذ عقوو+ هقيقملا يف ةفلاخم
 نمقئاقملا يف همالكو##هبيلالا تالاكلاو لماكلاناسنالا هيبانك يف يليجحا مركلا
 / ناملعي و بنتجي ترا بج و# هيفوصلا مالك نم هيلع ثعلطا ام باو برغأ

 رباكحالا ٌةداوش هنع هلا يفر خيشلا نال * دارم ريغ عرش ركنا هرفاظ



0 

 ك0 سس
 «ناهالا لها اي 5ك ًثينهف «دارفالا نيفراملا نموه ينملبانلا فراعلاو يوانلامامالاك |

 نم هيف تعجاناسحالا عيبمجو نسما لكي ىلع لغتا دق»ناشلا اذهةيس عومج عدباب

 ةرخازلاملعلا روم نماهرهاوج رهاوز تجرختساو# نامججا دوقعب يرزي امي وبلا لئاضفلا

 ل وقلارببت بلا فاصوالاو# لوقنملاو لوقعملا نم هب اوتاام لك مهمه ودنافرعلاو قئاقملاب
 مستو هيه ىلص اضف ةقيق الاومبمولعيلا تل تاصوامب سحب سودهيلع هنا لصهوفصواف

 عيمج ةجيتنو * ىنرحللا بيبح ملسو هيلغهللا يلص دنا كيسحو # ناسنا ايكردي ال

 بهيام غلبت نلف تغلاب اههمكليلع جرح ال حدلوسروهللادبع ره هقح يف لقن *« ناوكألا
 لوقب ثيحس يريصوبالا مامالا هللا 30 و* ناسلا فاصوالا نممالسلاوةالصلا هيلعمل

 متتحاو هيف احدهم تئشامب 0 مهيأ يف يراصتلا هتعدا ام عد
 مظع نم تش ام هردق ىلا بسلاو فرش ند تنش ام هتاذىلابسلاو

 مني قطان. هلع برعيف دح هل سيل هللا لوسر لضف ناف

 اذاح ىلءاهتيقب اواهرك د ىلعاودرا اوت ناعمو ثي داحا او تايب [مهتارابعيف تزركتدف هلا ملعاو
 قئاقملا لصا هتقيقحو حاورالام ايمملسو هيلع هلا ىف اص هحور نوكك م عضاولالانيضرل ملا يف

 3 متاخو نوطبلا يف نييينلا لواو هو مسجلا ثيح نمهوبا مآ اوورلا ثيم مد : اوي اودو

 هيلع تاولص ميلكو#ممالا نم مهيلااوثعب نو هباون موخممظعالامماطلسوهورورلظلا
 0 اج ارك هدم يفاو دجوول «بيلعو
 نسق! يفال تار ركاشت فدذحإامئاوهريغ عمو هسفن عم مهضعب تارابعباهريغو
 ا شو ملسو هيلع هللا ىلص » تاداسلاد هس فصو فب تاليا مه | ارابع روص

 بيدالا رهام ا رعاشلا لافاك + بيطنو ول تركت الكيل هليل سواره رشلا
 ]0 ' عوضني هترركام كيملاوه هركذ نا انل نامت ركذ دعأ

 اهنم ناكو*نافرعلا روحي مظعا نم ةجرختسم» ناسحاملك هاوجلا هذه تناك أمل اضياو

 ]| كلذك اهتدروا»ناجرماو اؤللا عاوناك«ناولالا فاتت وهاماهتمو#ناولالا قفتم وهام
 نم ةريثك بيلاساب ؟ىراقلا ىلع درال *ناصقن يبق نما_يلعأرطي نا نسحتنسا ملوتلماك
 اهقيذصت يف هل لصحيف الوالاو هألعلا ةمثا حرم ريثك ةئسلأ ىلع ةددعتم رداصم
 هلاقامهيف تعج لئاسر عم ّ بس وهاذم يلاتك نا لص#«نيقيلا: دايز اهب نامالاو
 ملسو هيلع هللا يلص يبا داب تغلب واه دحو هريغمالكوأ همالك رد مهنممانما لك

 نم ًاليلق مهمشعب م الك ءادثا يف ركذا ام روب هدصق دحاو لمع يف هقرفتم عاتجا نم



 || «رابتعالا اذبيف لقتسمفل ؤمهنأ مهتءدحاو لكن م هتذخأ امراصف ةبسأنلل,ريغمالك
 يديك مومغعب مالك راركت يف راغنلا ىقيي معل# راركت ضب عم معي م الكيف لاقيال |
 ًاقرفتم ناكنا دعب دحاو لعشيفءاي يع مراركت رهظ امنا اذهودسفن مالك ممنيدلايبمع ||
 دقو مهماعال يلع دريان ضارتعالاف#باوبالا تابسانم اعضتقا نامل »+باتكلا كلذيف ||
 ءايلوأ هدهاش امم ةيظعلا يلا_مملا نم هارث امنمألا اهيامظعتسنالو «باوجلا تمدق |

 ينب مد ارفتو+ملاعلا درف ىلع ريغكب كلذ سيلف+هللا ددعتابيبح ةلزنم واع نم#*هللا |
 ال يعن تناكايحمو+ هّللاالا لاكلا يف هقوف سيل يذلا +هقلا ىلا موبحاو« هللا ديبعديس#مد1 ||
 واعىنممل حورششو تالايصفت ةقيقحلا يف يشو»نيملاعلا برتارودقمت اج نما بنوك نع جرت |
 كاوا امدهاش#تادهاشمو تافشاكم ىلع ةينرهيشو*نيدحؤلا ميجدنعّسملاهردق |
 رارسالا نمهرئاصبب ار كر داف#تارودكلا بئاونممهحاو رات لخانيح#تاداسلا ||
 يفمانكراشدقن#ءودها شام كلذ نمدهاشنم ناو نو راصبالا هكردنل اهتناونالاو |

 مالعاو«هللا قلخ ل ضف ملسو هياعدللا ىلص هنا نم هو دقنعا امان دقتعاو هبا اونم ااه ناميالا

 يذلا#مدقملا لصالاو*تادوجوملا ميج يف يراسلا#ماتعالارودلاهناو#هللا ددعةلزتم |
 بيطعت ام ةياقنلاو ةياقعلا ةلدالا نممهبءالك يف كلذ يف أيسو+تادئاكلا عيم هدع تعرفت |

 نوستقم#نافر عرودب مهنع تلقن نم لكو##سوءشااورودبلاءروهلش يف قوفيو#سوفنلا هب أ
 املكت#«هلا هلا ضيفو طيح هللشف يرد نود شسم «ناسحا روحي وهاك سعت نع

 * هيلعةنم كالذي ممل يلو * هيلاو هنم وبف اسو هيلعهثلا لص هيدوفصو أ
 هئام يرد هلال هيلع نم  هللامو باججتلا هرطمي راك

 بولقلا نم هئافشب ينذ يذلا + ضايع ضفلا يلا ققممل ثدحملا مامالا نع هتلقناه تأدتي دقو

 ديحو هنوكل# ضاي رنسحا نمرلا يبس ن ساعت نمنايالا لهال هيف سرغو#ضارمالا |
 بسأل اة مشربتر عج ه دعب نم اج نم لكى ع ل ضف هب دلو مدح أو جيس هباتكو نذلا اذه ||

 نمميهنعهتلقتا«ةلثوأةرثك ىلاالو*نافرعلاو ملعلاب ةرمشلايف مهتوافتلا رافناموم# نامؤلا ١|
 ريثكىعرمشالا غابدلا ثوغلاو ربكألا شيشلا تمدقل كلذ ىلا ترظن ولو#نأ ملا دئاوفلا |
 بديلة «دلا نسح نمرفوالا ظلا هل مبهءدحاو لكناكنإو * نايعالا ةمئالادالارهنم ١
 نيبحلاحاورا بيبطتو#* هيلعلا ءاججلاىلهرهاوجب نينء ملا عامما فينشت ناو اذهو#نمحرلا ا

 نماهاقلت نمدشأ مرت هين لكاوةالص ىلضفا هيلعجديد ىلادلئا ظفرشنب نياسرلاديسلا ||
 لوذاف دوصقأاب عرسا انا اهو# لوشنلا لها رش اهاباو يئافكو+*لوبقلاب لففلا لها[
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 ْ 3 *مسودبأ عشا لص#ظعالا هلضف ضيف نم: دسم ةيظعلار اهلا كلت نذاوغ

 |١ 26 هنع هللا يضر ضايعيفاقلا لضفلا وا يبقا يكل مامالا 6
 ىلعالا يلعلا ياظعت يف يالا مسقلا 96 فشلا باكي هلوق رهاوج نمد الغ
 |١ +يلعلا نمايش 5900 لعاافخال العفو لوق ملسو هيلع ها لص ىفطصملا يلا اذهردتل
 مايادصيصختو *«مالسلاوةالصلا هيلا سيئر دق ىاعت هلل يظعتب# مهف نمة حل داب صخوا

 ا آممل هو هيأ ها ىلص هردق»« يظع نمد مونتو# مامزب ظ بضنال بقانمو نس اثو لئاضفب

 ىتئاو+هباصن ليلج ىلعدب هنو#هباتك يف ىلاعتدب حرص اماهنمف»# مالقالاوةنسلال ا هنع لكُت
 أ وهدلالج لج .ةر اكق هب اجي دلقتو همازتلا لعدابعلا ضحو* هبا ذأ اوهقالخا نم يلعب

 هلق ةيسوالا زجلا هيلع اثاث« ىنئاو كل ذب حدم + ذو ربط :«ىلواو لضفت يذلأ

 (١ لاكلادوجوّما يلعدقلخ نم نايعللدز ربا اماهنمو#ى . خو لو أدجحلاوجلا دوعوأ دب لضفلا
 / لئاضنلاو ةيركلا بهاذملاو* هديملا قالخالاو ةليملا_دسساشللاب ةصيصختو لالجلاو
 ١ اهدهاش يقااهنببلا تاما اركلاوةحضاولا نيهاربلاو ةرهابلا تازهعماب هديبأتو * هدي دملا
 0 معى هتلا قحبملسو هياعهللا يل هدعب هاج نمنرقي مطالع اب 4 ماه ارواهرصأع نم
 ا ىلض يبنلا نا هنعدللا ىضر سن نع يذمرتلا ىور#نيلء هراوثات ظطافو#انبلا كالزةق حا

 | كمحمبا ليريج هلل اقف هيلع بع متس افاجرسما رخل“ دب ىرسأةلي قاربلاب قملسو هيلعدللا

 | ينعي لوالا بالا لا ميلاف مقر ع ضفوان اقدم لع .ركأدحا كبكر افا ذه لمفت

 ١ تاثكيفنأ لعا«ديدل دف اظعرأ ظاو ماو هيل هلا ىلص»هيلهلا ا ف لوالا مسقلا نم

 ا عظمت و هدسأعم دعو لسوديلع هلا ىلص قطصملا رك ذ ليدي ةحيصفمةريثك تانيا !لجو زعل

 مملوصفةرشع يف كلل ذانسجود«ماوخ نابود«دانعمربظام لعاهتماث دقعا«هردق هي ونثو#هرمأ
 اهرضتخا اهو رخل دئاوفئىلادارطتسال او هتمريسفتلا همزاب امريسفت عم الصف للصف اهقاس
 ذيع كفا نمل وسمك هاجد لاعتل لاق 1 كلاباهالواو :دئافاهرثكا لعصتقاو
 .الا شفي كسا نم هضعبأ رق * يرافأرنينسؤملاب 08 مكس نعبر متعامل

 فكووقتستيوهتوفرعب مهسفنا نمالوسر مهيف ثعب هنا نينمأولا هلل لعا مضلاب وهل ةدارقو
 أ لعاملوالا ةليبق برعلا يف نكتم هناو بذكلاب هنومبتيالف هقاماو هقدص نوملعي وهتناكم
 هنوك ماسلا جشفب مسفتا ة*هارق يلعءملاو ةبارقواةدالو سو هيلع ىلصهللالوسر
 ملسوديلءهناىلص هثصو ممجدملا ةيابن اذهو مبلضفأو مبعف ”داوميفرشان هلسو هيلعشأ يلم
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 ا هلوق ىرخالا 3 .الايفدإ# ودع ميجنر فور هئامسأ نمنيمت| ىلاعت اطمعأ مهضعب لاقمهنم هذا

 ا سَ الوز أ انأسترا امك ىلاعت هوت لا ”مهسالوسنينمأل 1 يندب يذل اوه

 ١ مم 5 3 )1 يدياعما ىلإ ةصرح ند ةريثذ دماج هيلع اودي ناصوابدعب
1 1 

 5 250015 رود هيأت هلزعد ما ارغاو هايأد يف مهبرمشي رميرتنعإ اةدشووبمالاوهدشرو

 1 قرخالا !ةيآلا يفر« ةيل“ ب انيآلوس' نيش لنيل العا 5 نسق اع

 لام هحدلوأ يفمال >ك .سلاود اللسأا هيلع ىببل نعمت عدا يدرب !اطميل نب يلع نعىورذي الا

 5 يباكلا نبا لاق« ساكت اراك فسم 0 م دوابسن لاق كسقنا نم
 | ةيلهاجلا تناك امي .الوأافس نيف ثدجواف ان يسع لودي اعدل يلص يبات 3
 1 ىنىلا يأن ,لاةَنيوجاسلأي كدَآىلاتدلوفيفا معلا ى هر رمابعتبان ضو هيلع

 | ارمي ينشد بف رمت هفعأط نع هقل شخ هك عيا امك رثعج لاقو* ابين كشج رخأ قع

 /(/ هتعن نم هسبل اة روملا يف موسج ناثواغعدنيبو مهني ماقاف هتهدخ ندوفصلا نوأ انيال مهنأ

 ا لاقن هتقئاومدتقتأومو هتعاط همعاط لعجو اق داصا ريفسق واطظأىلا هج رخاوةمجرلاو ةخأرلا

 1 نيدلاعلل شمال لاسر امو ىلاعتهقل لاقو تأ عاطادق لوس 2 معطي نمىلاعت

 | ميج" ةحردنك ناكُف ناكتةحرلاةعب زيملسو هيلعشا ىلا دمج ىلا عتني زرهاط نيركبوب الاف

 هوركم لكن «نيرادلا يفي جانلا اوف هتحر نم»يشدباصأن ةقلخا ىلعة هر هتافصوءلئامش
 | نييلاملل ةفألا كل انلَسْراأ امو لوقي ىلاعتههأ نا ىرئ الا بورش لك ىلا اهيف لصاولاو
 ا اكو مريخ «وكلريخ ينايحبال 1 بلاوةالصلا هيلع لاقامة عبر هتاموذمحر هايس تناكذ

 لاقو*اقل هواّطرأ أ لعبة هيب :ضبقةماب ةجرئادارا اذامالسلاوةالصلا هيلعلاق

 ةمحرو ةيادملابةمحر نينمكلل قلما مهنأج ليقو سن الاو نلا ينعي نيملاعلا ةمحر يددقر مس

 وهاعنع هللا يفر سابعا لاقو# ناذملاوخأت رئاكلا ةرو لدقلا نم نامالاب قئانلل
 بقيذكلا مالا ع مريغ باصأ ام اوفوعذا نيرفاكلاو نيثمك إل ةمحر ملسو هيلع ىلص

 لاق يش ةمدلاه ذهن .كباصا لهبالسلا هيلعلب روج لاق,لسودبلعمشا لص يبلانا يحد |

 شاملا يِذ ذدنع و ذلج ع ٍلوقب يلع ىملاعتنلا» ءاتياقيتالا ىثخا تنك معن |

 مرو لك ُض َ اتا تمس رول هلا لا ىلاعتو كرايتءفلا لاقو*«نيمأل مل عاطم نوكحم
 5 ساو

 هللا ىلص ديا _دهعياثلا رونلاب دارما رببج ناو بنك لان ةبآلا ”جابسمابف ةاكشمك
 ين د ارقلا يفىلاعتدلا هامفدلقو ملسوهيلعدللا لصد. حروت ياهروأ لش هداوقق ملسو هيلع ل



7 

 ىلاعتاقو ثوم ”باتكو ون هّثأ نين مك اج
 200 ا 0

 سابع نبا لاق *ٍباةلاردصلاب داملاوةروسلارخ ىلا كل َرْدَص كلَ دلل ىلاعت هلوق
 ضايع يضاقلا ل قدس( و اكحسم الامن سحلا لاقوقلاب .راروتب لوسلاقو#مالسالاب هحرش
 هيدادم يظع .ىلعملسو هيلعمللا ىلص دمج يبدل ىلاعتهللا نم ريرقثاذه رك كامدسب هللا دحر
 ةكلال جو اعلا يعول هعسو ةيا دملاو ناميالل هبلق حرش نأب هيلع هتماركوم دنع هتلزام في رشو

 طوليا ىلعدني درو رظب هيلع تناك امواهريسل هضنبو هيلءةيلهاجلا روما لقث هنع عفدو

 هقيتر ليلجوهناكميظعب هموتتو مهلا لزنام سانلا ههيلبتلةوبلاوةلاسرلا ءابعاة دبع هنع
 الو تيطخ سلف ةرخآلاوايندلا يفدركذ هللا عفر داتق لاق دعما عمدجساهنارقودركدةمفرو
 وبايورو*هللالوسر دم ناوتلاالاهل اال ن ادهش ا لوقيالا ةالص بحاصالو دهبشتم
 لوقب كب روير ترا لاقت لي ربجن يفاثا لاقملسز هيلعشا لص يبنلا نايزدخ ا ديعس
 هركذ نمو يعم ث بوك تركن لعأ ةوسروهلا تل اركذكلا تعفرفك يرذلا

 هللًباونما 1و. لوصول أَوَمْقَأ اوعيط او ىلاعت ل اقف همساب هعماو هنعاطب هتعاطن رق نأ ىلاعت هعم

 ةالصلاةيلعو ريغ ق حيف مالكلا ذه مج .زوجيالو ةكراشملا فطملاواوباهنيب عمج هل وسَرَو
 اس

 ةبالا اًريِذَلَو ارْشِسَو ادهاَش كانلسز ميلا اهم( أب ىلا عت هلا لاقو + مالسلاو ٍ

 ةحدملا نعفاصوا ةاجوترثالا بتر نمأب ورشة ١ ًالاءذهيف ملسو هيلع لا ىلص هلهللا عج ١
 مالاوةالصلا هيلع دصئامخ ..ثسيقوةلاسرلا مهغالباب هشه تما ىلعا دهاش جف
 اًرينم اجارسو هتدابعو هديحوت ىلا يعدو هعيطعم لهال رينو هفعاسط لهالا رشيمو

 صاعلان ب وزمن بما دبع تيقل لاف راسي نب ءاطع نع يراخسبلا ئوز# قحلل هب ىدتمم ١
 ا ةاروعلا يف ف وصوم هناهثاو لجأ لاف ملسو هيلعمللا ىلصدللا لوسر ةفص نع يف ربخاثأقف

 | نييماللاقرحوا ري ذنواريشسوأ ”دهاش كانلسر اانا يبنلااهمااي تناآر لا يف هقفص ضعنب

 عقدب هلو قاوسالا كيس بادسالو ظيلغالو ظفب سبل لكوتملا كثيعسيلوسرو يدبع كنا |!(

 هللاال هلاالارإ اوقي ناب هاججوعلا ملا هب يقي ينحمّماهضبقي ناورغ رف دوفعي نكأو ةئنسلا ةثيسلاب
 ' رابخالا بمك وم السني هللا دبع نغولثمرك دوا فلغ اًبولةوامص انا اوايمصاتييعادب جتفيو
 هددلسا انخبلا لاوقالو شمفلاب نيزتمالو قاوسالا ةيسيضصالو هيف قاس نبادازو

 هريمت ىوقعلاو هرامش ْريلاو هابل ةبيكسلا لعجاو موك قاخ كهل بهاو ليج لكن



 هئميرش قحلاوهئريس ل دعلاو هقاخ ف ورعملاو رفعلاو هثعيمط ءافرلاو قدصلاو هلوقمةكلسأو
 ةلابجلا دعب ب مّلعاو ةلالشلادعبهب يدها همسا دمحاو هتاممالسالاو هماما يدملاو

 دعب هب عجاو ةليعلا دعب هب ىنغأو ةلقلادعب هب , داك اوةركدلا دعب هب يبساوتلاما دعبهب عفراو

 تجرخإ ةمأ ريخهتءأ لعجلو ةقرفتم مماو ةتشتم ءاوهأو ةفلعقم بواق نبه, فل وأو ةقرفلا

 يو ةاروتلا يف هتفص نعملسو هيلعشا مهلا لوسرا_نربخا رخ آي دح ةيسو»# سانلل
 | لاح لكل عش نوداملا هعمل ةبيظ لاق وا ةنيدملابهرجاومو ةكب داوم راثخادجا يدبع
 | محرم ىلاعتنالافدفو»نيتبآلا ينل ينلآ لوس نبي يذلا ىلا لاقو

 || نام رذيدتق رهلا اقتلوا ب بقلاذي ادا ا ميل تتلو انه
 || انشحاظن ناكولو بناجلا نيلان رنينمألاب يحير ملسو هيلع ىلص هلوسير لعجسدنا هشنمرملاعت ا

 | ينلاتاي آلا نمو+اقيطلارباقلط الوسام ىلا هتهشاءلعج دكا !هلوح نم اوقرغتل لوقلا يف

 أ كنعد اع ىلاعت لوقت :ريملاو ةفلمالملا دروم ملسو هيلدا ىلص هأيا ىلامتهباطخ يف تدنر

 || رك ذولا كزعاو هللا كحلصا ةلزاب مالك حاف اذه لبق يكم دمخوبا لاقي تن
 ١ اليكاتيش مهبل اك تتنك دق اي 5 اق ىلاعتاقو لاق غثلاذ يف ىرخا"الاوقأ
 ا تمن م دامودجةي الاكتر نكي ال“ م رق نيأوقي يل َكلث زحيب] هل 0س دقىلاعت لاقو

 ١ مدأ اي لاقن ايبنالا عييج بطاخىلاعتهللانادب ىلاعت هللارب وملسو هيلع ىلص هصئاصخ

 ىلاعت هلوقبالا لسوهيلعما ىلص هبط خيو ىسيعاب ىبجياي اب ب ركزأي دوأداي يهاربا ايجسوناي
 (| ةالملا هيلع ردق يظعب ىلاعتهثلا مسقاو»# نثدملاياب ليزي اييبلا ناي لوسيلااهما اب
 || نممسق هئا اذه يقريسفتلا لها قفتا نوبمذي'ميموكحس يف مه ]اك علاق مالسلاو
 ظعتلا ةياهن هذهو دمصتأي ك تايحومانعم ملسو هيلعدلا لم دمحتةايحةدهمهلالج لجن
 سان أرب امو ًارذاموهلا قلخام ابعد يضر سابعنبا لاق + فيرشتلاوربلا 8
 أ ريغدحا ةايجبلاعتدلا مسقا أمءا زوجلاوبا لاقود«ملسو هيلع لص دمح نما ىلع موكا مرا

 ١ ىيكحلا نأ اقل سي ىلاعت لاقو»*لاعتهدنعةيربلا مر 3 منال مالسلاوةالصلاهيلعدم
 ملسو هيلع هللا لصدل الأ هباتك يف ةلاسرلاب ايبا نمدحال ىلا ممقي مل شاقلا لا

 هلىلاتدللاة مارك ءرم ةروسلا هذه تنعن تس اذ ر ليلو سشلاَو ىلاعت لافو

 هلاح .فك.هبهربخااعمسقلا لوالا هوجو ةثس هايادميظعتو هب هبمونتو ملسو هيلع ىلع

 معا دعا نم اءذهو ىضلا برو يأ ىجس اذا ليللاو ىحضلاوىلاعت هلوقيملسو هيلع ىلص ١



 هلوقب هيدل هتوظحو ىلاعتهددعملسو هيلع يلص هتئاكم تايب يناثلا *ةربلا تاجرد

 كلاثلاع كافطصا نادعب كلامها ام ليثوكضغبا اموكاكرتام ياّذلَف امَوَكبَر َكْعَدَو ام
 هللا ددع ك مجرم يف كلل آم يا قاحتا نبا فاق ىلوأل نم كل يح ةَرخالاَو ىلاعت هلوق

 ةعافشلا نك ترغذ ام يالبس لاقوا بدلا ةمارك نمل اطعإ امم مظعا ىلاعت

 كَ كيطعي فوصل ىلامتهلوق عبارلا+اين لا يف كنيطعا ام كلريخ دومحلا ماقلاو

 ةدايزااو ني .رادلايفماعنالا تاتشوقدامسلا عاوناو ةماكلا اهوجرا ةعماجةي؟ اهذهو ىضراَك
 يف باوثلاو اييدلا يفزوفلا هيا جلقلاب ىلامت#ثا ملسو هيلع ىلص هيضري قاس نبا لاق
 ينال !ضعب نعىورو + ةعافشلاو شوملا ملسو هيلعهلا ىلص هيطعي ليقو ةرخ الا

 ا هّللالوسر يضرب ألو اهم ىجرادر ,ارقلا ف هي , !سيللاق هنا ملسوءيلءمثلا ىلع

 ملسو هيلع ىلص هيلعيىل امتد دعام سام ا«رانلا هما نمدحا لخدي ناملسو هيلعملا ص
 هب سأنلاةياده وأ هلوا دهام ىلا هتباده نمةروسلا ةيقبيف هلبق هئالأ نم هررقو همن نم

 نم هيلقيف هلعجاج وا هانا اهمانغاف ملسو هيلعمنلا يمل لامالو ريسافتلا فالتخا ىلع
 هرغص لاح يف هالقالو هعدو الودإبي م | ذا هيلاو اد اودع هيلع بدخل "ايش ويىنغلاوةعادقلا

 هل هئافطصاوهصاصتخا دعب فيكف ىلاعت دب ملسوفيلع مليا لصد تفرعم ليقود وهتليعو

 دفرش و هيلع تمر اهظايملسو هيلع ىلم هل ىف اعتدرما شداسلا#ملسو هيلع ىلص

 ثدهتلا ةمسنلا ركش نم ناف ث ثرذحت كبل ومَن امأَةىلاعتءاوقي هركذ ةداشاو هرشنبهب

 هلوف ىلا يره [ذر نقلا ىلاعت لاقو# ملسوديل هن ىلص هتمال ماع هلضماخاذهوأ
 سوي هلا ىلص هلفف نمثاي أ الأوذه تنمتفت ىرصلا هير تأي 1 نميأر قل

 سو هيلع هللا يلص ىفطصلا ةياده لعدمسأ لج مسقاو دعلا هنود نقي ام دعلا هفرشو

 وهو ليربج ىلاعت هلا نع هيلا هلصوأ ىحوي يحودنأو الئابف هقدصو ىوملأ نع ههمذاتو

 ةددسلاهئاهتناو ارسال ةصنملسو هيلدا ىلص هتليضن نعوملاعتهئاربخ مث يرقلا ديدشلا

 لثم ىلع ىلاعت هبل دقو ىربكلا هبرتاي , |نميًارهناو ير ايفهرصب قيدصتو ىهتنملا

 توربجلا كلذ ع نم مالسلاوةالصلا هيلءهفشاك امناك انو »« ءارسالا ةروس لواهف اذه

 ربع لوقا انوا عامم لمح لقتستالو تارابعلا هب طيختال ترككملا بئاجم نم هدهاشو
 اذذهو ىحوا ام هدابع ىلا ىتسوافىلاعت لاقف ميظمتلا يلع ةلادلا ةيانكلاو .ءامالاب ىلاعت هنع.
 غلب ممدنع وهو ةراشالاو يولاب ةغالبلاو لقنلا لها ةيمسي مالكلا نم جونلا:



 شي ها ليصل ن نع مأ اهقألا ترستلا ىريكلاهبو تاي 1 نعف 0 ار دقللاقو «زاميالا | ا

 ىلا 5 2ك م العارلع ت تايآلا هده كلغشاو يربكلات 5 الاكل نيت يفمالح مالا تداتو '

 هتاسأو ,دازاكرتكرملا اذهيف تاق“ : ال1 نعاوتمصعو مال لاوذ ا الصلا هيلعدتلج ةيكرتب ْ

 1 ىَرِيْلا نع 00 و هلوقيهلاسأو أَ( ذك املا لو قبهبلف كزهحراوجو

 5 لْوَعب وهام دلرقىلا سنقل مسن مسق أ الق لاعت لاقودييمطا 4 و صبا عاَن امدلوتب هرصب و

 ١ اه غيل ىلع ةوقاك ذهل سر مدعو رك يا ركل وسر وقل هنا مسقا يا مسقاالا مِجَرِناَطْبَش

 !أ ىلع نيمأ ءامسلا يفي حاط دعا يف :زدب رمت زامل نكت *يانيكم سلا ن هياج

 ] كمي فاصوالا عيمجل مل هيلع مدل ' لص دهتانه وكلا لوسرلاريغو ىسعنب لع لاق## حولا

 ملسو هيلدمشاا لص" دمت يعي هأ| ار دقلو هيلا فاصوالا عج راق لي ريجوهم ريغ لاقو+ هلاذه ىلع

 1 نعد موتي يا نيبظب ييغلا ىلع وه امو هتروص يف ليدبج ىأر ليقو هبر ي أر ليق

 سو هيلع يلص دمهم هود كعب ودك ر .كذلاوةياعدلاب ليغ وهام انعقداضلابه أرق
 | ص ةمسّق ميلقع ن ا اه ىلاعت هللاوس 50 تابألا مقلاو ْن ىلاعت لاقو * قافتالاب

 هلم سو هسفااو هل مهييذكتو هب ةرفكلا هتصمت امس هيلعدتأ يلم ىف مطصملا هيزاق

 تاجرد ىعاو ةبطاخلا يف ةربملا ةياهند ذهو نون كلو ةمحبب نأ ام هباطخ اسم هلوقب ا

 باوثو , ماد ث رع دنع ملسو هيلعتشا ىلص هلا ىلاعت هليعا ع م ةرواخنا يقبادآلا

 : 39 نوم م َنْيْغاَر ل كد او ىلاعت لاقف هياعدب نثعي الو دع ءذخ أ ال عطقنم ريغ

 ديك تلا يفرح ديجمتلا ايفل كلذ دك اوهيلاءادهو هئابه نمدحنم اهب هيلع هلا ىلص هيلع
 عبطلا ليقو مالسالا لقد نار ارقأاهيلعهللا يبص هقاخ لبق : يلع لمَ كَ او ىلاعت اقف

 هلوبق نسحي ىلاعتو هناعيس هيلع ىنثا يطساولا لاق ىلاعت هلل الاةمهكلل سنأ ليفو كلا
 قلل ا كلذ عدل, جدنال هريغ لم كاذب هل ففودمعت نمديلا هادسأ اب لسو هيلع لص

 ىلع ينثأ مث هيلا ىدحهو ريخلل رسي يذلا ديجخلا داوجلا نسحب ركلا فيطللا تاحبسف
 اذه دعب مملرق نع ىلاعت هالس مهلاضفا عم عسواو هاون رمثا ام هناجم هيلع هازاجو هلداف

 فطع ممثتاي الا ثالفلا ورصيد و وصب 3 ىلامتدلوشب ممدعوتو هابقعنم هب هدلعو امي

 كلذ .اييلوتم هيياعم دعو هقلخ هوس 5و هودعمذ ىلع سو هيلع هلا لص هيحيلم دعب
 ع الق ىلاعت هلوقب هيف مدلا لاصخ نم ةلصخ ةرشع عشب ركذف هيب ريمشنمو دا شنب
 هراوب ةقاخو هئاقشماتب قداصلاديعولاب كلذ ميلا يطا لوف لاني لكلا
 ل ع



 ا
١ 
١ 

 ا

 ظ
 ظ

 رم صرب را ١ سس

 هترصن نم ما مل اسوديلعا لصاللات هللاةرصن تناك :موطرل المسن لات هوب |

 هدجت تراويد يف تبثاو هدر نم لبا لسو هيلع هللا ىلص هو دع ىلع ىلاعت هدرو هسفنأ

 ملسوهيلع هلل ىلصدل هل ماركآلاو ةقفشلا دروم درو ام تانآ آلا ندو*# لسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هش يلص بلا ن ناك ايفذي آلا تلزن ىقشَتل ترق هلاك ل أم هطيلاعتهنا لاق

 هنعشا ى مر سلا ىلإ هدئسإ ىلاعتوا همحر ركذ م ليللا مايقو بمعتلاو رومسلا نم هفلككتي

 هط ىلاعت هلا لزناف يرخالا عفر لجر لع ماق ص اذا ملسوهيلع هللا لص يبلاناكلاق
 ماركألا نم اذهيف اب ءافخالو يقشتل ن نتارقلا كيلعاناو :ا ام دمشاي ضرالا ًاطينعي
 و يق تاعجو ليق اك مالسلاو ةالصلاة يلع هئاومأ نمط انلعج ناو ةماعلا نسحو
 رأت العكس دمج كمل ىلاعت هلوقةربملاو ةقنشلا طم نم اذهلثسوءلبفاو لدنلا

 ب عر ا لات اوق بابل ذم مو لئلا خاب دس ثيل دعا انمي نإ

 رخناىل نووي امبذ ارادص يشي كنا 1[ وار لانك رمل وزع نطرح 0

 نوفودرك ذأ ىلاعتما» السوم لاقي | كليف نم لمس ؛ زيت ادم هلوقوةروسلا
 هيلستلا ذع لثوودلبق نه لحامدب ليشللذ يلع ىداتن منا هلعاو نيك رشملاز ميقلبامهيلع |

 ام َكِلانَك ىلاعت هلوف اذه نمت كلن نم ”لسش تبرك دفق كوب لكون لدىلاعت هلوق

 نعمب هربخا اي ىلاعتدلا هازع نوْمْدمَو1 حاس اولا ال للون مهليق نم نيل لآ
 هيلعمتلا لص هتبحم نع كذب ىلاعتءالسو مهيمن ضو هلبق يئايبنالاطاقمو ةفلاسلا ممالا
 هيلع هلأ لص هرذع اب او هسفت بيل كلل يقل نم لوا س ل اراك رافك نممبلشج لسو

 غالب او تغلب ام ءادايفيا ها 8 أ مق وههعض .رعأ يا *مهنَع لَو ىلاعت هلوقب سو
 ثيحب كافرا ذا ىلصربصا يا انييعأب كنف كبَر مكمل نيام أَ ىلاعت هاوقدل ةيتلجام
 هبأت يفدب لاعت ئاربخا انو نمل اذه نم ةريثك يا يفاذببىل اعنا, الس كظفو كارب
 ملسو هيلع هلل يلص ةعيتر ةوظحو هايبئالا ىلع هثلزامفير شوه هردق مظع . :نسزيزعلا

 هلوق ىلإ 3 كس بانك نم كفن ١" امل نيل قاقيمال لأ اًذحأ د اَوىلاعت هلوق

 لضنب هيلع لاول ادم امتمثاصعخا يسباقلا نسما وبا لاق نيِدِهاَّقلا نيىلاعت
 (يينثعبي لف يسرلاب ىفاعيملا هللا ذخا نورسفلا ىلا ةيءالامذه يف هركّدام وهووريغدتأؤي :

 لف هب نام 0 دكردا نا هقاثيم هيلع ذخاو هنمنومالسلاوةالصلاهيلعادمتدل ركذ الا



 لو

 باطلا لوس م اج 2 ىلاعت هلوقو مث دعب نم هوقيبي نا مهقافيم ذخأي وهمرقا هنيبينأ

 ملدبعما يضر بل اطيل يلع لاق *« ملسو هيلا لص دمحم ني ءرصاعملا ب باتكلا لهال
 هب نتمويل يح وهو ثعب نئلدمم يف دهملا هيلعذخا الا هدعب نق مد أنما هاش عب

 هلضف تنمضتي 21 يق ٍةداتقوىدسلا نع هوحنو هدو مشل يدهم الخ أي وهفرصنيلو

 مي تييبنلا نم ان ذح أ ذ]ىلاعت هللا لافو دحاو هجو ريغ نمل اسو هيلعمشا لص
 نب رع نع ىور*الكد و هلوقىلا يضلل انيس ان ! لاقو ةيآلا رجول 3 نمو كنمَو
 يماوتنايباب لاققف ملاسو هيلع ىلص ىينلا هب ا مالك لاق هنادنعشا يضر باطحلا
 ىلاعتلاقف لوا يفد 72 ءايبنالا رخ كشعب نامت دنعكتليضف نم خلي دقل هلا لوسراي

 دقل هللالوسراي ىعأو تنايلاب ةيذ اللا حوت ها نمو كنمَو مقام نيا ني انذخأ ْذِإَو

 نوب. عبابقابطا نيبرعو كوعاطا اونوكي برا نودوي رانلا لها نا هلا دنع كتل يضف نم غلب
 تنك لاق ملسو هيلع ىلص ىبتلانأ ةداتق لاق#لوسرلا انعطاو مّن انعطا ا:ثيلاي نولوقي
 انح امدقمملسو هيلعهش ا ىلص رك د عقو كل ذلف ثعبلا يف مرخأو قلطا يق ءايبنالا فوا
 ركذلاب هصيصختل مالسلاو ةالصلا هيلعانيب:ليضفت اذه يف يددقرمسلا لافت ريغوحون لبق
 ىلاعت لاقو *: رذلاكمد ١ رهظ نم مهجرخا ذا قاغيملا هيلع اذخا ىف ومما هر وعد ولبق
 َمعَقَدودلوقب ىلاعتهللا دارا ريسفتلا لها لاق ةيآلا ضب لع مهضحت انف ”لسارلا كلت
 مئادقلا هل تلحاو دوسالاو رمحالل ثعب هنالمالسلاوةالصلا هيلع !دمتتاجَود* فب
 دج ىطعا دقوالا ةماركو ةليضف ىلمعا «ايبنالا نم دحا سيلو تاز (روعلا هيدي ىلع تروظو
 يطاخ ىلاعتّل نا مسوهيلع هللا ص هلضف نمو مهضعب لاق« ابلشم ملسو هيلع لص

 اهماأي يبنلا اههأي ىلاعت_لاقفهباعك يف ةلاسرلاو ةوبنلاب هبطاخو مهئامساب«ايبنالا

 ةدم يأ .ةكمب تنك اهيل :مويف ف َتقَآَو 'مهيرطعبل هنأ نك امو ىلاعت هنا لاقو»#لوسرلا

 اهيف يقب و اهنم مالسلاو داما هيلع جرخأ]ف ةرجشطلا لبق اهيف لسو هيلع لاا لص ه دوجو
 ا .2

 امنيبان :ماذهو ن نورفتتسي يع مهبرلعم هل دن 1نآك 2 [ة يلاعت هلوق ل زن نينم الا نم يتب نم

 لاقّييمَلامال ةمْحَرأل ! كامْلَسَر 1(مقىلاعندل اوق هنموحنو ماللسلاو ةالصلا هيلع هتناكم هروبي
 لاقو+نتفلاو فالتخالا نم ليقوعدبلا نم ليق يناحصال ناما انام السلاوةالصلا هيلع

 قاب يابس تس داس امام ملحالا نامالاعب ذا ملول لايعلم .راامهضتعي
 لع َنوُلَصُي همكتالمَو هللا ن !ىلاعتدا لاقو*«نتفلاوءالبلا اورظتناف هتنستتيما اذاق

 ا عع جم



١ 

 سرع | يسرع لمس

 هلا ىصهيبن لضف ىلامتدلا ب اباامياسُت ١ .لسوهيلع اوصاونم أ نيل 1 اي ىنا
 هلال هيلع رياستلاو ةالصلاب هدابع رماوديلع هتكتالمتالصب مث هيلعدنالصب 0
 تاعجو,ال السلاوةالصلاهيلعدلرق ل وأن« الملا ضعب نا كروق ب ركب وبا ىكحدقو سو هيلع
 ةمايقلا ءويىلاك الذب ةمالا راو ه كبالمو يلع ةالص يفويأ اذه ىلع ةالصلا يف ينيعةرق

 أ ناك هد اعاظن ْنِإَو ىلاعت لاقو#ةمحر ىلاعت هللا نمو ءامددلاتموةكئ الملا نم ةالصلاو

 ةكئالملا 1 ليقوءايبنالا ليقنينمملأ ل انو لير ريجوديلو يا دالومتي الا الوم وه هلأ
 مست ! ىلاعت هللا لاقو»# هرهاظ لعنونمؤملا لبق مههعمل يغرد ىلعو رمجو ركب وبا ليقو

 سو هيلع هللا لص هل شق نم تايآآلا هذه تدعفت» مم دي 1و .دللأ ذي لوقا[ ةيبماحتت كل

 هيلا ءابتنالا نع فصولا رصقي ام هيدل هع فتوى اعت هللا دبع هيلزام مركو هيلع ءانتلاو

 يلع هتيلغو هروهظب نيبلا ءاضقلا نم ملسو يلع هلل ىلص وهل هاضفاب همالءابل الج لج دعياف

 لاب دارا مهفسب لاق نوكأ ًاموناك اهل اكرم ريغدل روقنم هناوهتعي رشو هتلكو اعو هودع
 9 ”لكو ةرفلا ايس ةنلل هللا لعج 4 لاقو كل روننمكنا يأ عقيمل امو عقو امنارفغ

 عرف يق كيل هتمدت كمبو ىلعت مت لاق م لضف دعب ”ةلضف وةنمدعب ةنم هريغهلا الد دبع

 مث كال ةرفقملاو كرصنو 0 يفد كذ مقرب ليقو فئاطلاو ةكم فب لبقو كل ربكت نم

 ملسو هيلا ل هنساحترلامت هلل هللاددعفتيألا اًريذنو اًرْشْمَو انما كاتاسرآ ان لاق

 رزعا!نمنيازب هوززعت مهمضعب لاقو هنومظعنو ذوات يأ * ورق ”هور رعت و هضئاصخو

 ىلا عجار اذهف هوحبستوىلاعتلاق مث لس و هيلع لص هقحيف اذهنا ريظالاو رثكألاو ١
 3 هلا نم ةفاتغم مع ةروسلا هذهيف ملسو هيعهنلا لص يبنلل عج ءاطع نبا لاق##ىلاست هما

 مالعا ءرءيثوةمعتلاماقو ةيحلا مالعا نم يشوةرفطملاو ةباجالا مالعانم وهونيبملا
 ةمعنلا ماتو بويعلا يردديزات ةرفنملاف ةيالولا مالءا نم شو ةيادحلاو صاصتخمالا
 هيمن ماق ندمت نب رفعج لاقو *«ةدهاشملا ىلا ةوعدلا يثوةيدهلاوةلماكلا ةجردلا غالبا

 يف هظفحو ىلعالا لح ىلادب جرعو هريغعئارش هب خسنوهنا ايجي مسقأو هبيبح هلعجن ا هيلع
 هلعجو مئانغلا هشءالودل لحاو دوسالاو رمحالا ىلا هقعبو ىتطامورصبلاغا ز اهىتح جارعملا
 ٌماديحوتلا يكد دحا هلعجو هاضربهاشرو .هرك ليو رك ف نرقو مد دلو ديسوأمفشمأء يفش
 أدي ريع قزق عش أ ديدلايامهتحيب هلل نوعيابب امن! كلومياي يلا ان !ىلاعت لاق

 مالكلا يف سدا :2وةراعتسا هذهو هدقع ليفوهتنم ليقو هباوث ليقو هللا وك ليق ةهيبلاددع
 يل ا  تذآ



 ا ىلاعت هلوق اذه ع نم نيكيدنو سودا لص عب لطعو اع ميدل, دكأتو

م مار للا أ نوحسلو تصدت اق: : احق هلأ نكعلو :ثراتقت 0
 ١ نكناد 

 قلاخوهوىلاعتنا اوهةقرقطلا يف يمارلاو ل اناقلا نال ةقيقحلا بأ !!يناذدوزاملا بابي لوالا

 0 ىتحتلصو ثءيح ةيمرلا كلت لي .سوترشدلا ةردقايف سيل هنالو هتثيبشمو هيلءهتر دقو هيمرودلعف

 | لسوميلدلل لص تارك هزي رعلا هباتك يف ىلاعت للا هروظا منو *؟هيني عالة ل نموهم قمب 39

 نايس ةروس يف ارسال ةصق يف ىلاعت هلا دصن امش ند هب هصخ امورلاهتددنع هتناكمو هيلع | ١
 ١ دهاش ال وهيل لص هتدهاشمو هب رقوةلزأع ميظع نم ةصقلا هيلع توطنأ امو

 أ( هلوقو «ساثلأ نبكي ”ه آو ىلاعتهلوقب سانلا ن ٠ هخيصع كلذ نمو« بئابتلا نم

 امو الل ]هرعت دقق موصل 9 لهلوئوعتي الا اوثرفك نيا كبر كس ةلويملاعت

 ا يقايجت هصواخو ملسو هيلع هلا لص دكت مرقدمب ماذا نم ةصقلاهذهيف هب هنع هلل عفد

 نمكلذ يف ريافامو رانلايف هيلط نع وعذرا جورغ دنع عراسي اىلعذهسالاو هنمأ |

 لها هرك ذناجسح كلام نب ةقارس ةصقو ملسو هيلع لص هيلعةئيكسلا لوزنو ثايآلا |

 صا دايطعأ نإ ىلاعت د! وقدنمو# رجلا ثيدحو راغلا سقف ريسلاو ثيدطا
 هيفوةنجلا يف روث ركلاو ءاادعا !عىلاعت هللا هلعا ربل ١ رهشلاش نار ارث كبر صَل

 كودعيارتبالا وه كئناش نا ىلاعت لاقن هلوق هيلع درو هودع هنعباجا مكرخأ لاوقا'

 ْدَقَلَو يلاعت لاقو * هيف ريخال يذلاوأ ديحرلا درفملاو ليلذلا ريقحلا رثبالاو كضغبمو

 نارقلاولوالا لاوطلاروسلاينادما عبسلا لبق ميانتا نارا نامل ماحس كان
 ىلا_كتلاقو#*و ,رئاس ميلظعلا ن ارقلاو نارقلا مايفافملا عبسلا ليوا ارقلامأ ميظعلا

 ين ثرماتلأ اهي اي لقىلاعت لافو# اًريَِتَو اريدت ساننإ ةفاصص الإ كاساأ اني
 نأ (مقيلاهت لاق مل و هيلع ىلس هصئاصخ نمهذوفاَسيمَج ”كحببلا هلأ وسم

 مالسلا و ذالصلاديلعا دمحم دمهموقب مهصقت مه نيل عمق ناسا الإ لوس نم
 َلْذَأ يتلا ىلاعت لاقو دوسالاو رمحالا لات يرلسو هيلع ل !ملاق اكةفآك قاطاملا

 هذفلا امي نينم ماب ىلوا ريسفتلا لها لاق” مجم و اقري( نم نين لأ

 يأد عابتا نم لواهرما عابت ليقود دبع دبسلا كيف م هلع شام رعأ نم جيف
 هل ةمركت دعي يلعن وحاكت مرح تاهمالاك ة للا يف< ردي مهئابءا هجاوزاو سفنلا



 -باتكحلا كَم هللا للا ةرلاعتالا لاقو»# 3 ةرخآل ايف جلو زاد 'نريمالو ةيصوصخلل
 ميظعلا فن ليق 5 اميظع كيل هلأ هلا ارم مو 26 نكح ظ كّلعَو ةمكحلا أت

 ةراشا اهتاىلا يطسأولا راشاو+_لزالا يف ملسو هيلعشا ىلعهل قبساج ليقو ة وبدلا
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىموم ابل تحي ميتلا ةيؤرلا لامثحا ىلا
 هل هنأ ليكت هيف تريب يذلا يناثلا بابلا يفهلوق 6 هدعدقأ يضر هر داوجب نمو 2
 ًاقسةي ويئدلاو ةينيدلا لئاضفل اعيج هل ىلاعت هئارقو اًقاخو اقل نساحلا ملسو هيلع ىل

 لالجلا لاصخن ا *ييظملاهردق لج ليصافت نعش ابلاد«مركلا يبا اذهب حملا اهما لءا
 بستكموايندلا5 ايل اةرورغ هرضو ةأبجلا هعضتقا يتوب ديكر ورض_تراعونرشبلا ين لايكلاو
 دحال صلختتي ام اهنماشيانيدف عيش ىنلز هنامجمنا ىلا برقي وهل عاف محي اموهو نيد
 الو رايتخا هيفءرلل سيل اف ضعلا يرورمفلا اماف «لخادتيو جزامتي اماهنمو نيفصولا

 ةوقو هتروص لاجوهتقلغلا< نم ملسو هيلعمللا ىلص هنلبج يف ناك ا ملثم باستكصا
 ةرعو هبسل فرشو هتاكرح لادثعاو هئاضعاو هساوح ةوقودناسأ ةجاصفو ههبنة عود اقع

 هسلمو هموثو هئاذغنم هيلاهئايحةرورض هوعدتامهب قحلي و هضرأ مركحو هموق

 اهبدصق اذا ةيورخالاب ةرخآلالاصللا هذه قحلتدقو ههاجو هلامو هحكنمو هنكسمو
 اماو#ةعب رشلانوناوقوةرو رسفلاد ودح ىلع تناكو ابقي رط كواس ىلع زدبللا ةنوعم وىوقتلا
 مطلاوملعلاونيدلا نرمةمرشلا بادآلاو ةيلعلا قالخالا رئاسفةي ورخالا ةيسنكملا
 ةدورلاو ءايحلاو ةماجشلاو دوجلاو ةفحااو وفعلاو عضاوتلاو دهزلاو لدملاو ركشلاو رضبلاو

 نسا معاج يلا يئواهتاوخاو ةرشاعملاو ب دالا نسحوةمرلاو راقولاو ةدّرتلاو تععلاو
 الوهشعبو سائلا ضعبأ ةلبجلا لصأوةزيرغلا يقوهام قالخالا ءذه نم نوكي دقو قلخلا

 هذه نوكتو ةبعش ةلبلا لصا يفاطوصا ٠ نم يف نوكي.نا دبال هدكلواببتكيف هيف نوكت
 لئاضنو _١رساعاراكابتكلو ةزخآلا رادلاوىلاعت هللا دجواهبدريجل اذاةيويند قالخالا
 هانرك ام يقلالجلاو لاكلالاصخ تناك اذاو# ةهلسلا لوقعلا باحص|قافتاب
 أ نم امارصعل كيف هل تقفلا را نيثنثا وا اهنمةدحاوب فرشي انمدحاولا اندجو و
 *« للاشمالا همسأب برضتو'هردق مظعي تح ةحامم واةعاجشوا احوأ ملعوأ ةوقوا لامجو |بسن

 امفد#لاوب ممر لاوخ رودعذتم ودو ةيظعو ورا بواقلا يف كثذب فصول اب هل درقثيو

 *لاقم هنعربمي الو دع هذخ ًايالامىلالاصخلا هذه لك هيف تعقجا نمر دق يظعب كيل

 ةالغأو ةلاسرلاو ةوبنلا ةليضف نم#لاعتملا ريوكلا صيصققل الا ةليحالو بسكب لائيالو
 كه ا ا ا مم



 (| 'ءايبنالاب ةداصلاو دوسالاو رمح الا ىلا ثعبلاو جار هملاو قاربلاو دومحلا ءاقلاوةعيفرلا

 ا ةجردلاو ةليسولاو ةعاغشلاو يجر -.راووثدلاو برقلاوةب راو ءارسالا و هافطصالا وةبملاو

 ديعتناكللاو ةراذلاو ةراشبلادجلا ءالومد دلو ةدايسو مسالاو ءاينالا نيب ةدابشلاو

 أ رث وكلاو لكسلاواضرلا ءاطعاونيملاملا ةح ِ وقيادحلاوةنامالاومت ةعاطلاو شرعلا يذ
 || ركسحللا عفرو دزولا ع وو ردصلاجرشورخأنادو مدقلاعوفعلاو ةمسنلا ماتو لوقلا عاجنو

 أ ياه 31 عيلاوةسكللو باعكلا ءاقياوةكئالملاب ديب ادلاو ةديكسلا لوزاو رصنلاةزعو
 نيب مكحلاو؛ ؟الملاو مشا ةالصو ىلاعت هنا ىلا ءاعدلاو ةمالا ةيكرتو ميظملا ثنآ ًارثلاو
 مسياكتو هتوعدةباجاو همساب , مسقلاو مهم لالغالاو رصاللا عضوو مادارا ايساالا

 ماعطلا نع يللا ريغككو مياصالا نيب “الا عينومصلا عاساو ىفوملا ءايجاو مجتلا تاداجلا
 |١ ليلظتو بيغلا ىلع عالطالاو بعزلاب رصنلاو نايعالا باقو سعشلا درو رمتلا قاقشناو

 طيميالو لفشعمي وجبال ام ىلا سانلا له ةمجتلاوبمال الا ءارباو ىمملا خييبستو مالا
 | نم ةرخ هلا رادلاةيسبإ ىلاعتشادعا امىلاهريغدلا الدب داش ةمو كلذ هنامالا هملعب ْ

 | اهنيد فقتينلا ةدايزلاو ىتسحلا او ةداعسلا بتارمو سدقلا تاجيزدوةماركلا ل زان[
 هيا هلا ةلجلاب عطقلا ىلعءاقخنال هنا كمركا تتنازل اهنادا نود راجيولوشعلا ||

 يفت بهذدقو# ”داففو ن ساعت مب ..كاود# العش مبمأ ةنغاوإر دق سانلا لعام السلاوةالصلا
 رلسوهيلطنلا ىلص هفاصوا 1در ٠ اهيلعفقا نا يتقوش» ًاليجابهذملاصللا ليصافت

 اذا كناد# كبحو يببح ركلا يبا ذهيف فعاشوبكبلقو يف هللارون معاف» ال يصنت
 مالسلاو الصلاهيادهتدجو ةقلملا هتلبج يقوة ياكم ريغيت يتلا لاكلا لاصخ ىلا ترلفن

 اهغعب غلب دق لب كإذب رابخالاةلقت نيب فدل اذ نوداهنساعم تائشب اطيح ابعيجلا زئاح
 تءاجدقناممسحيف رلسو هيلع لص هئاضعا ب ساعتوا لاجوةروصلا امادج ماعلا غابم
 هللا يضر ةباصتلا نم ريغكو يلع ثيدح نمكللذب ةريغكلا أ ةروهشماوةحرمتلار الا
 جزا جابا رافشال بدها لكشا لجتا حدا نوألار 8 زا ناكملس .ءو هيلعشأ لصدنا ن "مولع

 مساو ردصلاو نطبلا ءاوسوردص ًالقةيحالا ثكنييْطلا عساو هجرلا رودم جفا قا

 نريفكلا بحر لفاسالاو نيعارذلاو نيدضعلا لبع ماظعلا ارض نكمل لع ردصلا

 الؤ نئابلا ليوطلاب سلدقلا ةعب رب رسما قيقد درتتلا رونا فارطالا لئاسزيمدقلاو

 كراكو هلاط الا لوطلا ىلا بشي دحا هيشاي نكي ملف كلذ عمو ددرتملا ريصقلا
 لثم نعو قببلا امسلش» .رعرتتا كاوا انارعلا لجن اسد هلسنادعإ
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 مك. ىرلعرباةرأ انسحأ» ١ ب نم جزخي روتلاكي ةررلكت اذام اذا ماينلا بح ا

 ارمح ةلح يفةليذ تبر ا« دنعشا يقر اربلا لاق#رحللا برضندبلا كساّتم

 ا لودر نمنح يشب ًارام ةريره وبا لاق ودم ملسو هيلعمتلا لص هلا لوسر نم نسحا
 | لاقو * ردجلايف ال الع ب كت اذاو هبجويف يرجت سعشلا ث أك ملسو هيلع للسما
 لثم ملسو هيلع هلاىلصدما لوسر هجو ناك لجر هل لاقو هنعدملا يضر رع” نب رباج'

 هتنصو ام ضعب يف دبعمم!تلاقو#أر ري دسم ناكورمقلا او سلا لقملبال لاقففيسلا |

 | ثيدح يفو بيرق نرءمهع ةسحاو مالحاوديعب نم سانلا لج ملسو هيلعشا لم هب |

 لاقو ردبلا ةليل رمقلا ف الت ملسو هيلع ل مهديجو ال الشب ةنعملا يضرقلاه ا نبا
 هطلاح لرنو هباهةهي دبة ار نم ءملسو هيلع ىلخ هلدغصو ر خب | هنعهللا يضر يلع

 بيطو و هجسج ةفاظناماو+ ملسو هيلع لص هلغهدعبالو هلبقرأ م هنعات لوقي هيحأ ةفرعم

 ىلاعت هللا هصخ دق سو هيل ههنا لص ناكق دسجلا تارو و راذقالا نعهتهازن وهقرعود جير

 هيلع لاقرشملا ةرطفلا لاصخو عرشلا ةفاظنب اهمهقت خهريغيف دجوت+ صئاصخج كل ؤغيس

 اًريتعتمعشاعلا .ق هنعمل ىغر سل | نع ىو رخةفاظنلا ىلعنيدلا يخإ م داسلاوةالصلا

 نبا رباج نعو * سو هيلع هنأ ىلصهثالوسرر نءببطا انين الواكسم الوطق ||

 ١ اك ارو اًدرب هدي تدجوفلافهدخ علم هيلعهللا ىلض هنأ هنعهللا يضر رم 3

 هموي لظيف من فاصملا جاصي امسي واسيطب امس هريغلاق راطعةنوج :رمابجرخا أ 00

  0يف راجل ذو اميري اينما نب نم فرعبف ىبصلا سأر ىلعددي عض |

1 

 | هعبتيف قيرطيف ركملسو هيلءهللايلص ىنلا_-ركيل هنعدا ىضر رياج نءريبكلا خي راث
 بيطالب هتحئار تناك ات ناهي وهار نب قاع رك دو+ هبيط نم هكلس هنا فرعالا دحإ

 ا هتالشفو اسوديع دل صرع 3 ,ط ةيس يرخا ثي داحا ٌةدع ذو*# ملسوهيلع هللا ىلح |

 5 م ملسو هيلع هلل ىلص هنهنيث دملا ةراب ط كلامو يف اشلا باعغصا نم ةعامج نعل قنو

 0 امرنا تيهذف ملسو هيلعدنلا ىلصيبلا تلسغ لات هنعهلا ىفر ىلع ثيدج
 اودجي ملعب رملسو هيلع ثا يلص هنم تعطسوأت .موايح تبط تلقفأ .شدجا ملفت يملا نم

 *«هتومدعب مل سو هيلع هلأ ىلص ىبنل 1 3 نيح هنع هللا ىضرركبوبألا_ةهةمو+ طقأ ملثم

 !ًدحاو سمأب مو ملسو هيلع ىلص هلوب مهضعبو همدم نعل يضد ةباحعلا ضعب برشو
 نعفى ورد ةرسملا عوطقم ةوتفشملسو هيلعشا ىلص داوو*#هدوعن عما تالو هم لسغب مهتم

 هنبل ءاكذو ملسو هيلعشا لص هلقع روفوأماو*# رذقهباماقيظن هتدلو تلقا ةنم اهمأ
 ان



 1م عم عم ل لل ميسم

 ايشنسحو «ترح لادتعاو ءاسلةحاسقوهساوح وأو |

 نود ود جيشا نم هررقو ململانم هانا اع" لا يسمي 7 امش بج مم ةماخلا اوةماعلل

 بعكلا سالاتسدةرامالاؤيس ملت م
 ١ مسوي دلل[ لم دإة عن اجر يركع من

 ! تأر اما نببهيللاق كلوت هققلم رورشلا ىلا جات 2 الاماذهوةبيدب لوال همهف بوقثو

 | القعس الا جرا ملسو هيلعملا لص ىنلانأ !هعيبجييف تدجوف اًيانكن نيمبسو دحأ يف
 ءدب نهسأتلا عيجر معي :1 ىلا مان اوعي يف تدجوف ىرخ اذياوريفو» اي اروبلشناو

 امرد»ب نم ليرةبكألا ماسوهيلعشا لص اقع بنج يف لقعلا نماهئاضقنا ىلاايندلا
 ناكو *هيدي نيب نهىر اك هفلخ نهاكري ,مالسلاوةالصلا هيلع ناك دمام لاثو#ايندلا

 ا ةريرهوبا لافو# هتثو لهادشا ةناكرعرمص دقو سأنأا ىوقأ نم ملسودي اعلا يلم

 ديجتلاناهل ىوطت ضرالا ان اكةيشميف ماسوهياعلا لسا لوس ميسا اًدحاشيأر
 تنعلا اذا ايست ناك دكت نا ملسو هيلع للا ىلص هتفص ةيسو»# ثيرتكم ريغ وهواتسفنا

 لوقلا ةغالب وناسالا ةحاصفامأو * بص نمطحتياث اك هلق ىشم يشم اذاوأعم تفثلا
 ةسالس لبخال يذلا عشوملاو ل فقالا ل للاب كلذ ند ملسودهيل ءيلاىلص يراكدتت

 نلوا فكل ةللو ناعم ةميتو تتوق دلا ارجو ظفأ .ةحاقو عطاه عوامة عبط

 لك باخ ملسو هيلع ىلص ناكف برعلاةسل ألعو محلا عئادج ؛ صخو ملكلا عماوج
 ةكحاصقو دال هنالكاماونارتغالب عزنم ةيسايم رأيي وأ متاباهرواجي رابتاسلب مهنمقما

 يف تعودي داودلااهيف سانلا فلا دقن نهدي لصةروث لا كو دملكعماوجوة مرا

 كلذريغملا لاقت لسو هيلعدشا ىل ٍاسدلك مداوجو كح نمتإ. رك ذو بتكلا اهيناعموارظافلا
 هللا ىلم هدوبعو هتايطافعو هذيعداو هبطخو هثارضاعتو هئاماقم ن نم ةفاكلا نع ةفاكلا هتورامم

 ! ردت ردقرال قبس يفزاحو هريغأاهب ضاقيال ةبتر٠ ثالذ نم لزن هنا فالخال امماسوديلم

 ناسا يناسلب ن , ًارقلا لزتا امناو يندي امو لاقث كنمهصناوه يذلا ًارامبباهادإ لاقدتو

 هيلعمْتا ىلص كل ذبهل عمجش دعس ينب يفت ًأشوشي رقنميناديب ىرخاة م لاقونيبم يلرع

 يملالا ديبأتلا ىلا اهمالك قنوروة رمضاحلا ظافلا ةعاصنو اهتلازجو ةيدابلا ةضراعةوفراسو
 هل ابنصو ةيساهنعملا ىفر دبعممات لا فو»«رشب هلع طيحيال يذلا يجولاهددم يذلا

 ديبج كراكو نون تازرخ هقلطنم نر ذهالو زال لصف قلما واح ملسوهيلعشا ىلص

 هدب 37 ملسو هيلع !مدببأ فرشاماو+ملسو يلع لص ةمشنلا نسح توملا



15 

 ع و
 ملسو هيلع | ىلص هناف هدم ينخالو لكشم ناييبالو هيلع ليل دةماقا ى ا جاتجيال امم ةئشتمو

 يدمأو هبا لبق 2س [رقت مزعاو برعلا فرشاو اههيصو شرف ةبتج مئا هيب ةبخن
 ي راخلا ىور# هدابع عودنا ىلع هلادالب ركن مدكم لها« ملسو هيل هللا ىلصوهو

 || يب ترورق ريخ نم تشعب لا_فملسو هيلع ىلص يتلا نأ هنعدللا ىضرةري هيلا نع

 ىفربلطملادبعنب سارلا نعو *هنم تنك يذلا نرقلا سرم تنك يحانرقف اًلرقمدأ

 انرق مريخ نم يناعجش ىلاطا قلخىلاعتللا نالسو هيلع هلاىلص يبنلا لاق لاق هنع ها

 سفن مريد انافمرت ويب ريخ نم ىناعم توييبلا ريخت مث ةل.ب.قريخ نم يناس لأ #بقلا ريخت
 ملسو هيلعللا ىلص هللا لوسر لاق لاقدتعشأ ىضر مقسالانيةلثاو نعو * اديب هريخو

 يفإ نم ىطصأو ةنادك ىب ليعأبسأ دلو نمىطصاو ليعامسأ ميهأربأدثو نم قطصا هلأ نأ

 اذهو يذمرتلا لاف مشاه ينب نم يقافطصاو مشاه ينب شي رقنم ىفطصاواشإ رقناتك

 راثخا ىلاعت هللا سرا لاق لسو هيلع هللا ىلص هنارم نبا نع يفاربطلا ىور وجسيعص ثيدح
 مهنم راتخاف برعلا راتخا مث برعلا مهتمراتخاف مد اينب راتخا ٌممد [ينبمبتمراثخأو هقلخ
 نمار ايخ لل زا ملفيف راتخانمئاهىنب راتخا ممشاه ينب مهمراتخافاشي رقراتخا ماي رق

 سابع نبا نعو# مهضغبا يفغب ف برعلا ضغبا ندو مهبحأ بيث برعلا بح نمال ًارايخ

 عت و رودلا كلذ حبس ماعيفلاب مد | قلذي نأ لبقملاعت هللا يدي نيبأ رون تناك اشي رقنا

 ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق هبلص ينرونلا الذ قلا مد اهنا قا الف هحيبستب ةككالملا

 | مل مم يماربابلصيف يب فذقو حون بد يف ينامجوم د آب لد يف ضرال | ىلا هّلا نطبهاف
 مل ”يوبأ نيب نمينجررخا ىنحةهاطلا ماحرالاو ةعركلا بالصالا نم ىنلقني ىلاعت هنا لي

 || ىف لضفلا برضبورضةئ الث يلعف هيلاةايحلاةرورضوعدت ام اماو * طق افس ىلءايقتل

 | دتلقب لاكلاوحدقلا ام اماف ديف لاوحالا ف اتفق برضو هترثك يف لضفلا برضوهتاق

 لئالاب كلذ نم ذخادقملسو هيلع ىلص يبنلا نك دقف مونلاو ءاذغلاكة عي رشو ةداع

 ياقلا ركّددقو ملسو هيلا ىلص هيلع ضحو هب ىما يذااوهو هت ريس نم عفدبالاما ذه

 هروقوي رفثلاودت راكب حدقلا قفتي ام يناثلا برسغلا»# لاق مث ثيداحا ةدعكلذ يف ضايع

 داع هنرثكي رخافتلا لزي موةي روكذلا ةمعصو لاككلا ليا جاككتلا نال ءاجللاو حاكتلاك

 ىطعاو اذه يفةوقلا ىلع ردقا نم مالسلاوةالصلاهيلعناك وةيضامةريس هب حدال او ةفورعم

 هنا هنعهللا ىخر سنا نعاني وردقو# هريغا حب ملام رثارملا دلع ن هدأ حسيبأ اذطرهنم ريغكلا

 لاقةرشع ىدحانهو راهلاو ليللا نم ةعاسلا يف هئاسن ىلعر و دي ناك ملسو هيلعشا ىلع



 3 الوعر نوعي لآ ةوقدريغ * رع دروو ١ يناسنلا ةجرذ 15 الثةرقول لدعأ هنعدقاىفر سنأ ا

 ةدحاأو لكن 0 ,اعثو مسالادلاس .ىلت ةليل مل ودياعشا ىلع ف ىذل !!فالط هتالوم ىل ”تلاقو ا
1 

 ةاللاهياحدنع سلا ثيدح جسر  باءاو بيا. هاقو رخالايق ينال نب» 1

 اداو»شاعبلا وتو عاج اةرثكو ةعامجا او انتلاب عبرراب سانلا مث فق لاق هنامال السلاو |

 أ يبيع ةقع يفملاعتل لاق دوب ولقلا يف هما كه هاج ردقب ردداع ءالقملا دنعدومح ءاجلا ١

 رقم وبن ةريذك مناف انك نييك لأ ني ةرخل او يلدا ايف بيجو مالسلاوةالسلا هيلع |
 لومتا دم عرشلايفدر وو هدضحدلو همذنم 2 رختالا قمل سانلا ضعبل ١

 ف ةناكلاو ةمشملا_' كرءقز ردن ملسو هيلع ىلص ىبلا ناكو ضرالا ينواعلامذو |

 نودصقيو باتا نوذأيب ودلوب ذكيا مواهدسو ةيلهاجلا دنعةوبنلا لبق ةملظعلاو بولقلا /
 «ةئور ع كالذي هرايخاو هتجاحاو قود سمأ اوملخ ”اميبجاو ذأ حل ةيلخ دست يق هأذ 1

 4 ل 0 ما ةابتنع يور ا هرب 1 نمملسو هيلعتا يل اص 4 ورا قرف و تبي ناك دقو أ!

ٍ 

3 

 أ

 نيب ماق اجر نادوهسمنباثي احيفوا" ةنكسلا كايلعةعكسمايلاقققرالان مت دعرا | ١
 هردق ملفعاماو يدا كالت ثرسأ نا كيلءنوم4 لاق دعرافءلسو يلع ل لص هيدي 1

 غلبه وعرماف ايندلايف ةماركلاو ءامطصالاب هتبترةفناو ةلاسرلاب هتلزام في رشوقربنلاب 8
 تلم ام ريقثلاثلا برقا حا »+ ملسو يلع ىلصم .دادلو ديسةرثت لا يفوه مث ةيالا |!

 قريد نأ هيحاعت لاما ةرثكك هلجال ليفتلاو هيوسب رهافتلاو هب جدقلا يفت الاحلا هين | ا

 يف ةليغف ناكو بداقلا يف ةلزالاو نسما هانالادب بستك اولا رم تاهو هنامميف أ
 رادلاو ىلاعت لا ثال ذب دصتو ريظأ ليبسوربلا هرجو يف هفرص راوايدلا لها دنعديحاص | ١
 لخلاةلي ذر ةيسدعتوا ةكتسم هبحاص نأكىتءو لاح لكب لكلا دمعة يضف ناك ةزخ ألا |
 نئارخ ىلوأ دقددت لالا يفهقلخو ملسو هيعمل يلصانيبل 5 ةريسرظناو ةلاطنلاة مدعو ا

 موديعلا ىلحهناوح يف يلع متو دلبق بل لقإورئانلادل تلحاودالبل احيان شرالا ا
 س هيلا باجو قارملاوماشلا ]كلذ ا دامو برعلا ةريزج عير نك !اوزاحل اد البا 0

 ف مياانالا كرامز 3 ةعاوج هثداهو هضعبالا كوللل ى الام ابن ,ماق دصوابتي زجواهسامتل |

 ١ رياسكا هب ىوقو هريغدب ىيخار هفراصم هفر مم لب امش «ردقته كسملالو هدم يشي رئأتسأ 0

 ا :او»«ينيدلهدصرا ! ران 1 اداب ردنم يي دنع ثايب يحذا دحايإ لايف رسام لاقو |

1 
 لاقوا مواقف قد مون هذ أي ٌ ملفهئاسل ضعبل ارعلدف ةيقبابنم تيقبوارمسقف ةصريلاند

 هنقذل 'ردرصتقاودلابعَة ةقنن يف ةئوهرم هعردو ملسو هيلع ى اص تامو تحرتسا الإ َ
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 ا ام شب مق 4ع 5 ىلص ناك هاوسايفدهزو هب ل١ هت رورضوعدتام لعهنت سيو هيل

 ا ةيبفاءرسض نم يلعمسقي و ظيلغلا دربلاو رشا ءاكلاوةلعشلا بلاغلا يف سبليفه دج
 0 0 منيدااء الا يل اهابملا ذادرشجي من ناعفريد بعذلاب ب ةصوخخلا جامي دل

 ا هلكم سل هنوكو وبوثلا ةواقناونم دومحلاو*اسنلا تامس_'سس يقوةلالجلاو فرمشلا لاصخ

 ١ هيلا جو ضرالا كلم ندو# هم دخودنالل اريغككو لزالا ةعسو نكسملا : دوج يئابتلا كال فكر
 1 حدملا يف قرعمو ةادلا و كيب رتل كلامو ةيلامل الب فقل زئاس رف اهزاتو ادهز كلذ كرتف اهيفام

 ١ ةديملا قالخالا نمةيسكللا لا ملم |اماو*ء| ناظم ياهل كيوأهمناف ينمدهز واهنعهب ارضاب
 5 ١ دحاولا قلنا, ف صقملا يظعتوا محاص ليضفت قع ءالقعلا عرج قفتا يت جااذش ب رشأ اباد اللاو

 1 فصوو اهب قلخنأل ةمادلاٌة داهسأ ابدعوو أ هيرماوأ معيب ىلع عرشلا ىف داوأ وئام ةلا شف اينم

 1 أ اهفاصواو سشنلا ىوق يف لادتعالا وهو قلخعأ ل نس 4ةأايسلا ضو ةوبنلا ءازحاع نم هئاباهمهعي

 1 ملسوميلع هللا يلصاندبت قلخ تااكدقاهعيمجف ف اهفار طافر 2 نىكاليملا نودابيف طسوتلاو

 ل راع كلا !ولاقف كاذبه يلعيماعت هللا فا ىتح اهتياغيف لاد ددغالاواملاك يف ءاهتنالا يع
 1 هأضرأىفري ن : ارقاامل اسوهيلع هللا لص هقلخ ن كا انعّشاى ضر ةشاعكلاقد . مولع قأخ

 | سنالاقو * قالخالا م راكم منال تفس ملسو هيلع يلص لاو ع طل مزمل

 | لسودل عمقا لص ناكو#اقاخ سادلا نسحا سوداء هلا يل هللا لوسر ناك هنعدللا يضر

 ٌّظ :ةضايربالو باسشكاب هل لصت ل هترطف لصاوهتقل لصا يفاييلع ةلوبجم نوققملا هركذايف

1 

1 

  مهتعبس ىلإ مابص ذنم مريس علاط نمو ءايب الا رئاسا ذكشوة ناب رةيصوصخو يملا دوجبالا

 ا ىع دقو » مالسلاوب ماع مريغونايلسو ىبحي و ىمومو يسيع لاح نم فرع ا؟كلذ قت

 !١ مالسلاو ةالصلا هيلعهنا تربخا ملسو هيأ هلأ ص نلا ما بهو تنبةنم [ناريسفتلال ]ها

 ا | تأشناا ملسو» يلع ىلص لاقوج ءامسلا ىلا هسأ اراعنار ضرالا ىلإ هيدي طسا. دلو نيحدلو

 || يمصعف نيترمالا لفت ةيلهاجلا تناكامم *يشيمثامو رعشلا يلا ضفب وناثدالايلاتفش ا
 أ ملسو هيلع ثا لص كنذدلم مب م مموطروضحو ممئانغ عائساب هيف مدقودءا م اهتنمّتأ

 "كلو زفك يا لامطأ درسا قالخ اونا | ضايع يضاقلارهاوح نمو
 " لصااما#ىلاعت هلل ءاشنااهيمالسلاو ةالصلا هيلع هنصو قف وا هعيمج ىلا اريشنواملوصارك ذل

 " نع عرغتيو ةفرعملاو ملعلا ثعبني هنم يذلا لقملافابترئادةطقنو اهعيباني رصفعو اهعورف

 سفنلا اضم ٍبفاوعلل رظنلاو نظلا قدصوةباصالاوةنطفلا ةدوجو يأرل بوق اذه
 ىلا انرشأ دقو لئاذرلا بجو لئاضنلا ءادتقاو ريبدتلاوةسايسلا ارسححو ةربنقلا ةدهاجو



 | نا كورولا مثقف لات رح كات الا هسغنأ لس كلت ”نآالاهسذنأ مانو يلعشا ىلمدقا لومروقتن

 ٍ 9 ٠ هئدشولب و وماسوديلعدا لص ةئم 8

 ا عماوج علا ل ملاطو هريس أ راض اوهلاوحأ يرامتعبتت ن دلع قمح هنععر مناعو لقعلا نمداعي

 ١ ةلزاملا بن لاو ليالاوتاروتلا يفاع هلعومشي ٍدح كيس هروس عئأدب وهلئامش نسحو 53

 عئارشلا ريرقلو مانالا تاسايسولات»الا برعشو ابدأي او ةيلاطعا ممالا ريسو'اكملا سو

 ةاللصأا هيلع همالك ابلهاذختا يتلا موأعلا نودخىملا مدي 1 مشا ةسوفنا ا! باد ًالاليصأتو

 | الذ ريغو بسنلاو ضئارثلاو باسملاو بادلاوةراملاك ةدج هتاراشاودودئاهيف مالسلاو
 مدقل نه بك ىرعلا طم «الوةسرادءالو ميلعتن ودول وهيل هلل «هئازج رش" يف طوس وهم

 ا( هرءأ ثاباو هردصدتلا حرش يتحكللذ نءاّنيش فرعيمل يعا بأ لب مهئاطىلا سوال الو
 ناهربلابو مل و هيلعمللا ىلص هلاح نع ثعبلاو ةعلاطملاب ةرورض الذ مل اسيمأ ًارقاو هلعو

 | هذشأي ال انصر مج ايافقلا داحآ اوصيرصاقالا درس لواعنالفار رظن هثو,ا ىلع طاقلا

 ا هعلطا مراسل مالس لأ وةالصلا هيلعمفراعم تناك اقع بسو ظفحدب طيجمال و رصح

 ملام كمل يملاعت هيا لاق هتوكلم مافعو هتردق بئاجعو ناك اون وكيع مع نم هيلع

 تس رخو# هيلع فق يدق لولا ,راح ام يلع كب مرش ارق 0 مو

 #«هيدل ينلزم هدازو هيلع سوا نايم *ةيلاىبتني واتالذب طق فصو_'لنود نسلالا

 ام هلك اذهف 96م 5 ام يلعربصلاو ةردقلاو ونعلاو .لائحالاو ملا اماو 4
 فعلي ' و فعلا ل ىلامتلاه ملسو هيلعشا لم هيب هيلع ىلا د مل هنأ بدأ

 ةيكلا هذه كلون ملسو هيلع هللالصيبلا ثا يور * نيا نءْض رع
 اي لاقت هأتاف بهذ معملاعلا ل اس ينح لاقن اهليوأت نع مالسلاهبا 15 ليربج لأ

 ىلاعت لاقو * كللظ هع رفعتو كمرح ند يطمعنو كعطف نم لصصت نا كم اب هللا نا دنع
 لبسرلأ نس وو 1 َربَص امك رصف ىلاعت لاقو * ةيآلا َكِباَصآ ام لع ِْيْصَأَ

 يمْرَع نيل ْذ 3 َرهشَو رص ند ْلَواقو+ي ١ هلا اوحفصيلَو اريل ىلع :لافو

 ةنه تقع دق ميلح لك ناو ملسو هيلعدللا لم هلاقتساو هل نم رثاري اجءافخالو# رولا
 فارسا لعو | ريصالا ىذالا ةرثك معدي ذبال ملسو لع لصوهوةوفهدنع تاقفحوتلز

 هّللأ ىلع هللا لوسر ريخام ت تارا يضر ةشلاعنعكالاممأ٠ ءالا ىور# الحالا لهاجلا

 امو سانلا دعبا ناك انثا ناك نافاس نكي ماماهرسياراتخا الا طق ني مما يف ملسو هيلع
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 اننا

 اًديدش هبانعصا ىلع شلل ذ قش دحا موي ههجو عش و شيعاب ر ترسك ال ماسو هلع ىلص بلا

 مبالاة حروايعاد ثشعب نكلوأناعن ثصب مينا ملسو هيلا ىلص لاقف هيلع توعدولا اولاتو
 عامج لام هلوقلا اذه يئامر فاق همر ضايع ي ص اقلا لاق#نواخال مناف يبوقدها

 رصتفيمل ذا مط اوربصلا ”ةياغو سفنلا مركو قل _:سحو ناسحالا تاجردو لضفلا

 لاق ملل عفشو اعدومبحرو عييلع قفشا مث مم افعىتحم ع ثوكسلا ىلعملسو 4 عشا يلم

 مهنان لاقف مبارجي مهع رذتعا مع يوفأ هلوقب ةحرلاو هقفشلا بيسربظا غدهاوأر ةغامبللا

 نادباوج يف هدزإ مىلاعتدمادجواهبدير أ (.ةيسق ده ناف ل دعا لجررلا هل لاقاملو«نولعملال

 مل نال دعي نمن كجيو ملسو هيلع هلا ىلص لاقفها ىلاقاجاهرك ذو هسفن ظعوو ءابجامهل نيب
 و هيلع ىلصدل ىدصت نوب هلدقدبامصا نمدا!نم يبول دعا| نا ترسخو تبخل دما

 لئاقوهوهدحو هرج تيم سر يللا لسد لورد هب كفيل ثراحلا نب ثزوغ

 ْماق وهوالامل او ديلعملا ىلصدتا لوسي هبتني مل ةارغيف نولئاق سانلاو ةاوليقلا تقو كيس

 فيلا طقس بلا ملسو هيلعمثا لص لاقف سس نم .لجرلا لاقت هدي اطلس فيسلاو

 افعو ةكراف ذخ اريخ نك لاقف ينم كءده نملاقو ملسو هيلع ىلص يبلاد ذخافددي نم
 ملسو هيلا لمدربخ يطع ردو سا تئاوبخ دنع ممكتج لا ةفدم ةىلاءاغهنع

 5 3 ةياورلا نمسيعصلا لما فارتعا دعب ةاشلايف هتع”ينلا ةيدوبيلانعدوفعونعلايف

 الود حرشب هيلا يحواو دي ملعا دقو ملسو هيلع هلأ ىلص هروصذا مصعالا نبديبل د خاوي

 .يريقادملا نم ههايشاو "يلا نيم ا ديعذ خكري 0 مكلذك وع ةئيقامم نع "اضف هيلع بشع

 ادمهنأ ثدحتنال مهمفعب لتقب راشان الافق لب ةاعفو لوف هتبجيف مهلع لقت امييظعب

 طظيلغدرب هيلعوملسو هيلعدللا لم يبنلا عم دك هع يفر سنا نعو + هباععا لبقي

 في رشا هقتاعةمفص يف دربلا ةيشاح ترثا يتحةديدشةبلجدا درب يلارعا هبل ةيشامملا ||
 هل ددع يذلا لاممنميني ذه يريمب ىلع يل لما دمهاي يبارعالا لاق يلو هيلع ىلص

 . لام لاملا لاق ث لسو هيلعمملا ىلص يبنلا تكسن كيا لام نمالو كلامنميل لمحتال كناذ
 ةثيسلاب "ىفاكت ال كنال لاقإ ل امال لاقي تلعفاميارعا ايكنمداقيو لاق مث ديعاناوهللا
 «رقرخ الا ىلعو ريعشر يعل . ىلع ل لمجحي تنا ما ثملسو هيعمل ىلص ىبنلا كح ةؤيسلا

 طق ين نم نما رصتنمملسو هيلع ىلصملا لوب تيأرام اهنعشا يضرةثثاعت تااقو؛

 برمض | موهشلا لييسيف دهاجي ن الا طق يشد ديب ب رضامو ىلا ند راع نم ةمرحس نكت ام
 : يبلاهل لاقف تالقي نا دارا اذهدل ليقن لجرب ملسو هيلع ىلص هيلا «يجوذأ صاالومداخ
 0 ل ل م لا
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 5 ثدواولو خارت نعال ملسوةياعتا لص |

 يس .وديلعلا يل هبايث مماجم لخاو في رشلا هبيكدم نع هبوث ذيج هيلعاثي دماضاقثي همالسا

 ىنلاو لوقلا ةيسهلددشو رمح هريتناف لطم يلطملا د عينباس تأ ل اقل ظلغاو

 امنه ريغهملا انكوهو اثأ ملسو هيلعملا ىلصدلا لؤسر لاقف مستقيم ملسو هيلا ىلص

 ملسو هيلعدللا ىل اص لاق مث يماقنل نسحب هرم قو ءاضقلا نسب ىلرعأت رمي كنهجوحا

 بيسكلاذ ناكذ عير اس يرشح هدب ودل هيشق مر ماو ثا الثولحاف ذه يقبدقل

 دمج يف هتفرعدقوالا*“يذ ةوبنلا تامالع_دره *يقب اسم لوقي ناك هنا كلذو ياللسا

 1 ةنعسإ ديزوءاجو ين

 مالسلاوةالصلا هيلع هلو نعي دخاو# ملسو هي عدلا ىلص فصو !؟هدجوفا كيب هريتخاف

 ةتباثلا تافتصملاو ميععلا يف امكابسحو هيلعيت أننا نم رثكةردقملادبعم وااو

 دئادشلا ةرباصمو ةيلهاملا يذاوشب رقةاساقملطهريص نر «نوقيلا غلبمارت| اوثمغلب

 مه أقلاصتسا يف ثروكشو الم وممييف هكحو مبيلع ملاعت هلأ را نارا مبعد 3

 يافع رك انيخاولاق عب عاف ينا نولوقل امىلاقوهثصوافعن ا لمدازافوبئارغخةداباو

 الص يستتلان لج رونا طمهدنع هلا يفر سنا لاقو# ءاقلطلاتئافاو بهذا لاق رك خا

 وو ىلاعت هلا ل زنافدنا لوسر م هقتعافاوذخاف مل اسو هيل علا ىل لص هلا لوسرا وانقيل صل

 هيلا بلج نأ دعب هيلا قيسدقو ناينسيلال لاقو+ةيآلا "لكحل مدي 1 يذلا

 م أ نايفسابا ايكحيو لاق لوقا يفدفالو عاف هي ئمودباعصاو دمت لتقو بازحال

 فراكو كنك او كلصوأو كلخا اهيماوتناياب لاقفمنلالا هلال ن لمت نا كلل نأ

 *ملسو. هيلو هللا لع اضر معرساو سب فغس ايلا دعبأ ملسو هيلع ىلص هلل لوسر

 ىزاوي المالسلاو ةالصلا هيلع ناكت 2 ةءارللاو ءاضسلاو مركلاو دوجلا اماو

 نع يراضإلا يور هفرع نم لك هفصو اذهب ىراج الو ةيركلا ١ قالخالا هذه يف

 * اللاقن ةيثنع ملسو هيلع هلا ىلم يلا لئسام لاقمنا هنعّا يف :رمللا بعْب رباج

 ناضمررهش يف ناك ًامدوجاو ريخعأ , سأنلادوجامالسلاوةالصلاه يلع ناكس ابعنبا لاقو

 نأ هنع هللا يمر سنا نعو#ةلسرإ !اجيرا !نمريملاب دوجا مالسلا هيلع ليربجيفلا اذاتاكو

 يطمعي| دم نافاوطسا ل اقوم دلب ىلا عجسرف نيلبج نيب يغماطعاف ملسر هيلعمتا يلصالأ أسالجر

 ناوفص يطعاو لب ؛الا نم ةئامدحاو ريغملسو هيلع ىلصرطعاودنةفاف يشنخمال نم ادع

 أ دال هيلع لوما ةدشهدب زأ الوهلبج هلخ قبس د اهريخال نيسنناالا ملسو هيلعشا لص

 لفوننبة ةقروهل اق دقو#ثعبي نأ لبق ماسو هيلع ىلص هلاح تناكم د هو ةئاممد كان مةنام

 ا يري ب تبببا ا ا ا مما
 مك سس سل ا



 سابعأايل معارف الا ةتساوناكو اهايأ .سنزاوه ىلدرومودعما بسكتو لكل لكلا لمحتكللا

 ريصح ىلع ت مشوق مرددفلا نوعست ملسوهيلعمث الصد, ل جول قطيملا.بهذلا نم

 عتب نكلو *ىث يددعاملاةفدل اسف لجرم 0 اجواهنم غرف تح" الئاسدراف اهمسقياهيلاماق مث

 موديلا ىلص يبنلا هر كهيلءردقتال مهلا كفاك أم هرمع هل لاقف ءانيضف يش اذ يلع
 ينلامسبف ةلالقأ شرعلا يذ نمفخنالو قفنإ هلا لوشراي راصنالا نءلج رلاقف كال
 ذوعم نع رك ذو * يذمرتلاه رك ذترما اذهب لاقوهبجو فرشنلا فرعو ماسوديلع لا لم

 ءاققلا نم لم اقو بطر نم قبطب هب ملسو هيل ءهلأ ى لص يبنلا تا هناام منع هلل يضراارفع نبأ

 ملسودي اعلا يلع يبلاناك هنعمل فر سنا اقوم بهو يلح فكم «لمداطعاف ةريغصلا
 هلأسإ ملسودبا عشا ل اص يبلا لجرادبعشأ ىفر ةزيرعلان عو اع كذلأ ئيشرخديال

 هاطعاف هاضاقني لجللا ءاخ قسو فصن ملسوديلعما ىلصما وسرد فاششاف

 ةريثك ملسو هيلعشا ىلص همزكو هدوجب راسبخالاو لئاثهفصنو ءاضق هفصت_باقو اًمسو
 يذلا ا اهنم ملسو هيلع هنأ ىلص يبنلا ناكف 96 ةذهنلاو ةءاجضشلا اماو
 وهو ةرم ريغ هنع لاظبالاو ةاكلا رثو ةيعصلا فقاوملا رشح د ة ليال
 تيصحا دقوالا عاج نمامو حزحزايالو ريديال لبقمو حروب ال ثباث ملسو هيعمل يلص

 هلا ىغن بزاعنب ءاربلا نع يراخبلا ىور»ملسوهيلعهلا ىص اوسلو هن تطفو رد

 هللا لوسر نكلن لاق ملسو هيلعدلا يصد لوسر نعنيدح عفا مدرك لجر هل ًاسودن عع

 رايفسوب اءاقيبلا هتلفب يلع ملسو هيلعشأ لص هقإ ٌاردقأ لاق ٌمرفيل ماودي دلل لص

 هش رعد ىف *رسابعلا نعو# ملس و هلعشا لف هنمدنشا ناك دحارن رك موي يد كراف بلطملا ديع

 هللا له هللا لوشر قطف نيربدم نولبسما ىلونينح موب ينعي رافكلاو نولمسملا يقيل لاق
 نينابفسوباو عرسنالا ا هدايا اهنك (ابماجلب ل خت اناو رافكلا وه هعلدب نفك ريولسو هيلع
 بفضغ اذا ملسو هيلع صولا لوسر كراكو «نيلسحل ايدك دانئاوباكربذ له - 1ثراحخلا

 دجنا الووعجلا تبأ ًارام امهنعهللأ خر رمعؤبا لاق +« ىش هبضغل قي لهّشلالا بضفيالو
 اذا انك اسفر لاقرب ملسو يطل لسد لوسر ميرال دوجاالو

 ىلا برفا دخا نوكي اف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرب اميل قلا قدحلا ثرمتاو سأبلا ةثشا
 وهو ماسو هيلعهللا يلع يبنلاب دوا نخوزدب مويينتي ار دقلو ملسو هيلع ها ىلص هنم ودعلا

 ا 4

 0 ا ص اه ا ب اسم دعم 90و جم بسه د طل د ع ص ا و ل بس ص صب وصعب سعب سمس ع دعب

 "نبا انا هريغ دازو ب ذك البلا ان نا لوقي ملسوديلعهللا لق يبا !اوا ماجن! لوم ؟ثراحلا نبا

1 

 ب 3 ِ

 ا سس سمس هل اسس بسس ميس بو عصب بس يع كامب بد بسس هت
 هم برقي يار دال ناكليو * ماب لئموي سانلا دشا ننناكوودعلا ىلا انبرقأ



 يبنلا ناك لاةهنع هسا ىفر سلا نعو * هنم هبرقل ودملا ند اذا ملسو هيلع هللا ىلع

 ا

 ةليل ةنيدملا لها عزفدتل سانلا دوجاو سانلا عجيثاو سانلا_نسحا لسوهيلعتللا لص
 توسلا ىنا مهقبسدق اعجار ملسو هيلعمملا ىلع هللا لوسر هاقلتف توعلأ لبق سان قلطناف

 | نينارمتل اقر *اوعارتنللوقب وهو هقنع يف فيسلاو يرعةححأتربال سرف ىلع ربما اربتساو
 :«برضي نءلوانأك الا ةببتك ملسو هيلعدشا ىلع لوسر يبقا اماهنع هلا ىخر نيصح
 لوقي ناكدقواسغ كرا تون الدنيا لوقب وهودحا موي فلخ نب يلا ءارالو ا

 ةرذ نم اقرأ مد لكابلعا سرف يددع ردب موي ىدتفان يح ملسو هيلعأ هلل لص يبنلل ا

 | يادشدحا ميم اراثف ىلاعتدشا ءاغ نا كالتقا انا ملاسو هيلعشا ىلع ىبلا لاقف اهيلع كللتقا
 يبتلا لآ_اقف ير يطسملا نم لاجر هضرتعاف ملسو هيلعدللا لص هنأ لوسر يلعهسرف يلع
 ثراطلا نم ةبرملا ملسو هياعما ىلص لوانتو هقيرطاولخيأ !ذكح ملسو هيلعدشا ىلص
 هلبقتسام ضفتنا اذا ريعبلا يظن عءارعشلارياطت هدعاورياطن ةضافتناا ب ضفتناف ةعشن نبا
 اماضرسك لب ليقو !رارءهسرف نعاوممأ دأدت ةدعطه قنعيف هنمطف ملسو هيلع ىلع يبنلا

 || عيمجمب يلام ناك وللاقف كب سأب ال نولوقي مثو دم يناق لوقي شارف ىلا عجرف هعالشأ نم
 أ ةكمىلا موفق يف فرسسب تامل يناتقل يلع قصب رلهئاوشلإثقا انا لاقدق سيلا مهلثتل سأنلا

 ءاسيح سانلا دشا ملسو هيلعللا ىلع يببلا لراكف 96 ءاضغالاو املا اماو ا

 ينل يزؤب نك :تيأ نإ ىلاعت هللا فاق هافغا تاروعلا نع مرثكأو

 لوسر ناك لاف هنعدأ ىفرا :ردط اد مسيل نع يرادجلا ى وروذبلا مكحنم يس ا

 بجو يف هانف رعائيش هرك[ذ| ناكر اهردخ يف هارذعلا نم ايحد شا لسو هيلعّْثلا لص هلل
 مركسو + ايحدهركي اها د حا هفاشيال ر هاظلا قيقرت ةرشدلا فيطل ملسو هيعمل ىلص ناكر
 أم دحا نع هفلباذاملسو هيلع ىلص مهلا لوسر ناك لاقاونعهللا يضر ةشئاع نعوم سنن
 نومنصي ماوق ابامملسؤ هيلا ىلص لوفي نكلوا ذكوا ذك لوقينالف لابام لقي / هدركي
 ملسو هيلع لص هيلع لخد هنا سنا ىورو * هلعاف يمس الو هنغىهتياذك نولوقيوا
 هركي اب ادحاهجاويال ملسو هيلعشأ ىلع ناك اشيش هل لقب ملف ةرفصرأا هي لجر
 . يبنلانكي م جيحملا يف هيعمل يفر ةشئاعتلاقو * اذهل غيهل لق ل لاق جرخالل
  نكلو ةثينلا ةثيسلاب يزجي الو قاوسالاب اباطمالو اشمفسمالو (شحاف لسوهيلعدما ىلص
 مالسلاو ةالصلا هيلعددع ىورو *ةاروتلا نع مالكلا اذهلثم يَحدقو جفصيو وفغي

 ما



 هل م ا بح

 0 7 هيلا مالكلاءرطخا اعيبكي ناك هاو دحا هجويف هرب تبي بالهنا سنه ناكمنأ
 طق ملسوهيلع هللا ىلع هللا تلوسر جرف تيأر اناهنعملا ىضر ةشئاذ ىرعو *

 قلما فانصا من لسو هيلع هللا لص 6 هقلخ طسبو هبداو هنرشع ندح امو وي
 ةالصلا هيلع هفصو يف هنع هللا يذ :ر يلع لاقةحبي يملا راي هالاهب ترشتلاث يف

 م .ركأو ةكب رع مهيلاو ةجمل سادلا قدصاو اًرذص سانا عسوا ن ناكمالسلاو

 هللا لوسد انرازلاف امهنع هللاىمر كيعس نإ سيق كر ءدواد وبا ىور * ٌةرشع

 هيلعأطوارامحدعسدل برق فارصنالا دارا ااه رن يف ةصق ركذوملسودب اعلا ىلع

 هللا لوسر بحس سيق ايدعسلانغ ملسو هيلعملا يلص هلل لوسر بكرف ةفيطقب

 نا 0 !ملسودي ممل ىلص هلا لوسر يل لاقف سبق لاف ملسوهيلعدلا ىلص
 .ركي ومرفني الو مهغل وي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو# تفرصناف فرصنت نا اماو بكرت
 3 و 0 مهنمدحأ نعىوطب نأ ريغنم مهنم سرت و سادلارذخجيو ميياع هيلوبوموق لك

 نمدنم هيلع موك ١ | "دحا نا هسيلج ب سجال هبيصن هئاسلج لكي طعبو هب اخص أ دقفتي وهقلخ
 روسيبوأ اهمال ام دريل ةجاحدل أس نيو هنع فرصا اوه نوكي ىتحورءاص ةجاكدب راقوا هسلاج

 هفصواذهب ءاوس قملا يف هددع اوراصوأباملراصن هقلخو هطسب سادلا عسودقو لوقلا نم

 شاخالو باضالو ظيلغالو ظفب + سبل بناجلا نيل قاذتا لوممرشدلا اد ناكو ةلاه يبا نبا

 نمؤمحر َر مق ىلاعت هللا لاقو هيججا اردن سب بالو ىتشب الا علفاختي حادمالو بايعالو

 لبقيو هاغد نم بيم ناكوتي الاس ح آيت مكاو أىلاعت لافوجةيلآلا مهل تنل وا

 رشعإ مو هيلع هللا بص هللا لوسر تمدخ نين لاق#«اهيلع ؟فاكي واعارك تناكرلو ةيدملا
 يضر شاع نعو#دتكرت مهتكرت يشل الو هئمدص( هتعتص يشل لاقالوطق فا يل لاقاف نيدس

 هياهسا نمدحا هاعدأم .لسو يلعب صدا لوس .ر نماقلذ نسحا دعا ناك امتأ اناهعدلاا

 ليم. .لسوهيلعلا لضملا لوسر ينبجحامهئادب 3 نبدا رج لافوج كيبل لافالاهتيب لهاالو

 هيبعا ديو مهث داي و مهطلاخيو هبايضصا حزام سو هيعمل يلص ناكود# مسالا يف ارالو تلمسا
 يف يف رلا دوعيو كريكسملاو ةمالاودملاو رحاةوعد بيجي ودرج يف مسلي ومهايبص

 ىحبف سو هيلا لص يبنلا نذادحامبقتلا امنا لاق «رذجملا رذع ل بقي وةنيدملايمقا

 ايلسرب ىتح هدب لسيف هبلييد حاف خا امودس ريحني ؛هيذلاوه لجرلا روكي يتجه ساار
 ملوي غلاصملاب هباعصا أديب .مالسلاب هيقل نم:ًادبي لسو هيلع هللا ىلص ناكود# رجلا
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 موعدي و هياق] انكي ولانا املع سواجلا يف هيلعمز 5 بود ينأاةداسولاب هرثري دةبوأ

 | ىوريد مايأ وأ ي واحنب هعطقيف زوجت حث دحدحا ىلع مطقيالو م ده ركل يئامما بحي

 هداج نعد امو وا اص ففخال ا ىلدإ رهودحا هيلا سلجبال ناك هنأ فورخ مايقو ءأ ءاهتناب

 م 5 ارق هيلع ل لدا مام انتم يييلطاود جدلا 7 سادلا رثك ان كدت الصياد داؤرف اذاف

 ١ ها يلد شالو مس نعم امس راك 1 1 دحاشي اراه ثرالا نب فاديعلاق#بطخيوا ظعب

 ميت ب [يقادنلا ىلصاذا ملسو هيلع هللا يلد يلا نوتأي 0 ةيادلأ مدخن أكس نان رعود راسو هيلع

 : كريات وديا ,ةدرابلا# ادنلايف كلذ ناك جرو يفددي سغ اللاذيلأ 1  هنون ايام ا ابيف

 || ملسو هيلع هلا يلع هسيف ىلاعت لاف دقف 26 قاطعا عيمجي ةمحرلاو ةقئشلا ماو لع

 امو ىلاعت لاقو * ريح فار نديم أب مكح كح صب رح مشلح ام دع ذيع

 يلاعت أ نامال السااوةالصلا هياعدم فن نهمهضعب لاقو :نيدلاعلل ةمحرألإ ةلالسنأ

 / ىلع ملسو هيلع ىلص هتفتش ن م ”محرف ةرزيسم وملاب ىلاعت ل اقف هئامسا نمنيعماو اطعا

 اودر امو كال كموق لوك ممدق نادل لاقتما را الاياب ريجاتا مرتع كا هناتما

 تقشاب يلرع .لاكو دي مل سول ابجلا كالمدادأنف مهيف تم شاه هرع 0 لابحلاكلمر ءادقو كيلع

 نأ وجيرا لبملسو هيلع هللا ىلع بدلا لافةكمالبج اهونيبشخالا مههلعقبطا نات ئش نا

 ليربج نا دكان ؛ايورو# ءاميشدب ,كرشيالو هدحو نا دبعي نه مهبالصأ ن نمل جرف

 كحيلعت نا لابجلاو ضرالاو املا ارءاىلاعت هللانا ملسوديلعملا ين ص يدلل لاق مدلسل بلا هيلع

 اهنعشاى يفر ةشئاعتلل اقو*مهيلع بوتين قا لع نما نعرخ الا لسو بلع هللا لص لاقف

 يفر دوعسعنبأ لاذو * : اهرسياراتخاالا ني رمأ نيب ملسو هيلعملا لمه لوسر ريخ ع

 ىفرتشت ؟اننعوساميلعةمأ اسلاةفاغعةظعوأ اب ادلوذأ ملسودياعمذا ىلصشا ل وس .رزاكمبعلا

 قفرلاب كيلءمالسلاو ةالصلاهيلعا.4لاقفءدورت تاج ة ةيوعص هيو اًريعب تبكرابناا معلا
 ىور دقن محلا ةلصو ديعلا نسحو ءافرا يف ملسو هيلعللا للم هقلخ > امأو 6
 ملسو هيلع هللا ىلص ىب ل١ تعياب لاف ا وفر ءاسجلا يلانب كللادبع» نع دوا دوبأ

 كب ا هع تم ل ٠ ا حسو و حس يعم سس هب عع صاع جم بمسدس ص حس ص ص يح ع م, يمسي ا

 دعب ثركذ م م تيسنف هزاكمأهب هيأانرأ هندعوف ةيقب هل تبقب و ثعبينأ لقوم

 ثالث ذنم انبه انا لع تقئش دقأ ىقناي لاق هلاكم يوه اذاف تنجح ثالث

 اورمذألآف ةب ةيدمم ؛ يلا اذا سو هيأ ىلع ي ينل ناكلاقدعنل ىر سنا نعو «كرظنبا
 2 0 صم



 هللا غرةشئاعو عودي + ةهدخ بح تناك اهنا يدل ةقيدص تناك اهنافةنالف تيا هب

 ةاثلابذي ناك ن اواهر رم ذيدععما تنك اة جي دخ ىلع ترغامت م | ىلعترغام تلاق اهنع
 نسحأو الش يفذ 0 أ ارما هيلع تلخدو»اهيلا حاتراف بتنا هي اعاد ًامساوابلمالخ ىلا ابيدييف

 0 ناميالا_-ن٠دبعلا نسح ناو ةيدخ مايأ انيك تتناك اماىلاةتجرخ الفا هنعلا وسلا

 وه ن ٠ ىلع ْع 5يناريغ ل نهر يوذ لصي ناكل اسقأ مهمغمب ممل سال ثيم اعمل لص هفصوو

 ليعا ذافدق هقئاع يلد ةاهامل ب أي زدشابت أب ةماماب مالسلاوذ وز الصلاه .اءىلمدت رد عب ٠«لضنا

 ملسوديلعتا ىلع ي وهلا ءانقف يب ايلا دنو دنو_لافةداتقيلا و و ابامحماق اذاوابعضو

 يلاو نيمركم انبات ال اوناك م رم ملسو هيلع ىلص لاستن كي كدي اع تاهل لاقل مبهم دم

 طسدل تفرعتو نزاوه اب اف فيسيشلا ةعاضرلا نم هفخاب * 'يحالو »* مهلفاكأ ناب حا

 تراتخاف كموق ىلا تمجرر كنتم ةيبح ةمرأ 7 يدنا ءتقاثيبحا نامل لاقوم «ادر

 حو ًأرماتلبقا ذا مالغاناو سو ةيلعدل ىلد ىلا أر ليفطلاوبا كلاقو:“ابعت كفابموق

 نب ورع 6 نعو >< هتعضرا يتلاهما اولاقفهذهن نم تلقت هيلع سل هءادراهل ظسقف هنم تاد

 هل عضوف ةعاضرلا ن « هوبا لبقافاسوي سااج تراك ماسوهيل هدا صدا لوسر نابئاسلا

 ليقا مهيلع ساجر خ الا هيئاج سمه وُث قش مشرف هيأت ايقا هيلع دعقفدب وث ضعب

 ناكو # هيدي لريب هساجاف سو هيلع لص أ لوسر ماقف ةعاضرلا نم هوخا

 يتب نم لأستتاماثف ةوسكو ذل هب هتعضرم بيلا ةالوعتب دو ىلا شعيب سو ةيلع هللا ىلع

 مالسأاوةالصلا هيلع ل تلاق اهنأا نعل دراجي دخ ثيدح ينو*«دحأ ال لبقفأ .ميارقنع

 فيلا يرقلو مودعملاب ٍ سكتو لكلا لمحتو محيا لصتلل كلنا" دبا هللا كب زخيال هلااوفرشبا

 لفون نبدقرو اهنعهللأ يفرةجيدخ هب هتنصو أم لثع هفصو دقو ١ ىلا بئاون ىلع نيعتو

 دشا نراك 7 هثبئر ةعفرو هبصنم واع ىلع مالسلا ودالصلاه يلع هعضاؤت اماو غ0

 :ناراتخافادبع اين وا اكلم اين نوكي كرا نيب ريخ هلاكبحو اًعضاوت سانلا |
 تعضاوت |هكاطعا دِقدلا ناف كلذ دنع مالسلا هيلع ليفارسادل لاقفا دبعايبن نركي
 وبأ يدر + ماش لواو ضرالا هنع قشلت نم فلواوةمايقلا موي مدادلو ديس كنادل

 ىدع لعاتكو تم لسو هعمل يلص هلل لوسرا :لعجرخلاق هنعمل يفر ةماما يب انعدواد

 انامل سو هيلا ىلع لاقو +“ اضعب مهضعب ملظعي م جاعالا موقلاك 1و هوقثال لاقت هيلا 5

 ب / «ملسو هيلع م ناكو# دبعلا ساي سلجاود,ءلا لك أيا لكح ادبعالا
 سس

 تريب ساي ودبملا ةوعدبدجي و ءارقفلا سن اي ونيك اسملادوعي و هفلغ ف دري و راجلا



 متنا اةيح مهبالملعتم هباعتا |!
 كراديعشا ىف 000 ا ايما أىراصتلا ثراطا

 قير طيايفنالفملاي ا ىساجال اف ةجاح كيلايل ناتلاقت هئءاج * يشاباقع يف تناك 0

 ملسو هياعمقل ىلص يب لأ ساجن تساجف لاق كتجاح ىفتاىتح كيلا ساجا تعشةسدملا |

 راخلا بكري .ماسو هياعدشا ىلص هللا لوسر نك سنا لأقو * اهتجاح نهتغرف ىنحابيلا ْ

 ىعدي نأكو فاك اهيلد فيل نم ليج مرطقترامح ىلع لي رق يف وب ناكودبعلا ة وعد بيجيو

 هياعو ثرلحر يلع , ملسو هيلعمل ىلص حو و لاق بيه ةفنكا ةلاهالاو ريعشلا زخملا ا

 هيلع تت دقوا ذه ةممسالو هيف ءايرال 55 مبلل لاقت ماردقعب رايواست امةفيطق

 شوي اراخدوتكم سو ياهل ى ص هياعت تقلا ودبةندب ةثامشالذههتيف ىدهاو ضرالا

 ىلعيفو ريختالو# ابنالا نيب اواخفل الوىت«نإ سنو ىلع يف وأ شفنا هلوق لسوديلعهثا ص

 لاقو يعادلا تبج أ نسل يف ف ويشمل اهتشيإ اواو ميهاربأ نم كشلاب , قحا نحشو ىسوم

 لقعيو تييلامقيو ةسقئمدخيو هلع فصخم وهب وث عقريو هئاش باجيو هبوأ يلغي هلماذتمم

 سنا نعو قوسلا نم هيعاضإ ىل كراممن ومداطا عيلكأيو هحضانفلعي وريعبلا

 ملسوهيلع هللاىلس هلا لوسرديذ 8 :1ةئدملا لهاءاءانءةمالا تناك ن اهم هللا يضر

 هعباصاف لج مل سو هيلع ىل لص هيلع لخدو :* اهعجاح ا ريغقي يد تءاش يح هب قاطنتف

 لك أت شب رقنم 37 ءأ نبا انا امنا كلمت تسليلاف كي .اءنوهدللا_ةثر دعردشيه نم

 ملسو هيلعهللا يلص هللا لوسردي ىلا بثوف لاق ةصقلاركدو جد أونز نزاولل لاقو لب وارس
 لخا لج انا اما كالج تسلو اركوأب مجاعالا ءمفتاذه لاقومدي ب ذهن اهليقي
 هلم نا هئيش ١ قحأ يب الا بتسأص ماسو هيعمل لم لاق دما تبهذف ليوارسلا

 تكراكذ 3 هئحلل قدصو هشنعو هتئاماو ملسو هيلع هلا ىلص هلدع اماد#
 هوداعم كلذب هل فرتعا ناكلن» ةحمط مهقدصاوساملا_ فلن ها ملسو هيلع شا ىلص

 اب نيمالا مس ناك قارنا اوبال اق نيمالاهن وبن لبق يس عسا ملسو هيلع ىلص ناكوج هادعو

 أ١ هعضاوت كريللاست هللا سعشاوت هتيدأق سو داك دهس اردلحر ىلع أل !دأط نيل 1

مضارت نه ثآلذ لكم يهاربا كاذ ٌةيربلا ريهايهل لاقيذالا
 ا دقالاوملسب هيلعمللا ىلصه

 | ناوضر مريغودي .سيلاو نسلساو اهنعشاى ةرقشتاعو تو نيعجأ مهنم + ليشلا لك

 ١ يف هتبييف طسودبل اع ىلص ناكضمب لعدي زي مشعبو مل اسوهيلع أ ىلص ههنص يف مهيلعمللا

  ىرتشافولسو هيلع ىلص ىبنلا عم قوسلاتلخدلاةهنعهّللا ةرذرار هيأ نعو «ديدقلا



 لإ
 ممتع ب حم - - 7

 هيلعدل هاىلعنيرسفملا رثك نيم امن عاطم ىلاعت لاقو ةماصلا قالخالا نم هيف هنا عج

 لوا اوكحر جملا عضي نهف ةبمكلا ءانب دمعتي زاحتو شي رقتفلشخاالو#ماللاوةالصلا
 نيالا اذهدهتاذه الاقق هتوبن لبق كالذو ل خاد,ملسو هيلع ىلص يبلابا ذاف مهيلع لخاد
 يف ملسو هيلعدللا لدتا لوسر ىلا اختي ناكلاة مشيش نب عيب رلانعو * هبانيضردت |

 +« ضرال ايف نيم ؛امسلا يف نوماليفاهئاومالسلاو ةال لا هيلع لاقوجم مالسالا لبق ةيلهاجلا
 كلب ذكلال اناملسو هيلع لإ ل ىبشال لاق لبجابا نا هنعمل ى غر يلع نعيعذمرتلا ىورو

 كب زكتال ريغ يورو#ةبألا كنوب لكسبآل' بن [ةىلاعت هللا لزنافهب تئجاج بذكت نكأو . تمس سرس سر سا ع م 0
 محلا ابإ ايدل اقف ردب موي لوجاب يقل قيرش نب سنخالا نا ليقو ** بذكمانيفثنا امو |

 ناهناو لبجموبا لاق: بذاكما قداص دم نعيفروفنانم الك معمل كريغو يريغانه سبأ

 لاقن "رايفساباملسوهيلعدللا لص هنعلقره لأسو طق دمتبذك امو قداصا ادم
 دق شإ رقل ثراملا نب رشنلا لاقو * اللاق لاقام لوقب نا لبق بذكلأب هنومسهتت خنكل ه
 هيغدصيف يار اذا حقنا. كمت عراقي دح كم دصاو كيف ؟ًاضرا اة دحامالغكف دمت ناك
 ملسو هيلعدلا ىلع دنع شي دحلا يفو:«رححاسب وهام هللاوال حاس ماقد, ع ءاجاه < ءاجو بييشلا
 ةالثفلا هيلع ةفصو ف هنعاتا يفر يلع ثيدح يلو 7 ابقرشاايال طق مادي هدي تسملام

 تثرسخو تبْخ لدعا م نال دعي نف كيو معلا يف لاقوة جمل سانلا قدصا مالسلاو

 الا نيرمايف ملسو هياعدشلا ىلع هللا ل وسر ريخامأ يتعهللا غر ةشئاعتلاقو *لدعامل نا

 مسق دربملا سابعلا وبا لاقو#«هنم سانلا دعبا ناك ثا ناكناف | نكيملاماهرسيا راتخا

 سلا موي دووألاو برشلارطملا مويوديصلل ميغلامويو موذلل جب رلا موي حمصإ لاقتدمايا ىرشك
0 

 نع محو ايدل ايل انما ردا نومك يهاب وةسايسب مهفرعا ناك امديول اذن! لاق تامل ٠
 00 0 0 8 . كالا سا سال ا م
 هلهال ارجو ىلاعت هلل ًازج- ءارجا ةث الث هراهخ ازجملسو هيلدا لضانيبن نكونواذاَع مهقرغال ١

 نمةجاحاوغلبا لوقيو ةماعلا لع ةصاخعاب نيعت- !ناكفرمادلا نيبو هسي» زج ارج متهسفنل رجم.

 ههريكاالا عرفلا موي ىلامتدئا هنمأ ايغالبا عيطتسي ال نمةجاح غلب نم هناف ىغالبا عيطتسبال
 ىلعا د حا قدصيالو دحا فرقبا د حا لخ أيال ملسو هيلعدا لصءللا لوسر ناك ن سما نعو
 | لاقدنا ملسو هيلعشا يلم ىبلا نع دنعمللا يضر يلعن ع يربطلارفعجوبارك ذو+يدحا
 نيبو ىنيب ىلاعتهللا لوي كلذ لكن يتم ريغمب نوامعب ةيلهاجلا لها ناك اه يشب تمس
 1 وأ يعد ىعرا ناك مالغلذإيل تلق هتلاسسربهّلا ينمرك | ىقحسءوسب ت مهام ممكلذ نمدي رام

 | رادلوأ تكيس وح كلذ تجرفت بابشلا رعسلاو ايي عساف ةكم لدا ىتح يف يل ترصبأ



 | يناققرلاف سف يلذارلع برذةرظنا تسلق مهمدعب سرعارمازماو فوفداباقزع مع قرع مهم ةكم نم
 هرب كالذدعب مال م كلذ لا«ىرخ خاةرءيفار عاقب ضفاملو ثمجرف سعشلاس الا

 ىورأ 6 هيده لرسحو هتأورمو هتدّؤتو همع“و ملسو هيلع هللا ىلص هراقو اماو لى
 ماسو هيلع هلأ ىلص ىبنلا كراك لاق هنا هنعدللا ةردي ز لربةجراخ نعدواد وبا

 هنع هلأ يفر يردلأ ديعسوب! يلاثو م هفار احا نماًيش جري داكي ال هسلجم يف سانلارتوأ |

 هسواج رثكا ناك كا ذكو هيديب ىبثحا سلدلا يفسلج اذا مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
 ملسو هيأع 5 لف هنا هنع هللا ىفرار م” نب رباج ليرعو اي هلسو ةيلء هاى اص |

 ةجاح ريغيف مل 225000 < ملسو هيلدا يلص ناكو +« ءاصف قل|نلجا جدو عبرت
 ناكو * ريصقت الو لوشفال تناسق ةمالكو تك ناكو ليم ريغب ملكت نم ضرعي

 ءايحو لحس ءاجته سلبت ملسو هيلع لصد ءادتقأو هل !ًررقرت م.يتلا هدنعدباوصا كؤض

 طاف 31 واساج قراا ملكتاذا مره اهيف يربالال و تاوصال ا هيف خرتال ةناماددبخو
 د« ببيع نمطخ اغأك اوه ءيشمرد ينكر .اسو هيلع هللا ىلص هتفص فو: ,«ةريطلامهساور

 ضرغلا» ٠ لكوالو ضرغ ريغ 7 هشاشع 3ك فرعي اعمدجب ىثم ىشما ذارخأ الا شي دحلا يفو

 دهم يدم يدان سان اهنعشاىفر دوس نب هنلادبعلاقوبنالسكلالكرلاو رجلا
 هللا لوسر مالك يف ناك امهم هلايغر هلاادبب 2 نب رباج نعو * ملسو هيلع لص

 ةذاملاديلع هتوكس ناكدبعشا ىفرتلاه يلا نبالاقو *ليسرتوا ليترتملسو هيلعمثلا لص
 لوسرناك أنعم يضر ةشئاع تلاقو ركفنلاوريدقتلاو رذطلاو ملل ىلع عيدا ىلعمالسلاو

 بحي مالسلا وةااصلا هيلع اكو «ماصحسأل داملا»دعإل 5200 ملسو هيعمل لمد

 مايد كرم يلا بح لوقيو اهيلع ضو اًريدكايلمعتسإو ةفسملا ةحئارلاوبيطلا |
 هين ملسو هيلع هللا ىلص هت ورم نمو * ةالصلا يف يدع ةرق تاءعجو بيطلاو ءاسفلا

 مجارإلا ءاقناو كاوسلاب رمالاو يلبامم لك الاب رمالاو بارشلاو ماعطلا فيس فنا نع
 فكلا رهاظن م عباصالا لصافمبجاورلاو مجاربلا ٠ ةرطفلا لاصخ لابعتساو ب جاويلاو

 ةئاعلا قلحو اطبالا فتنو براشلا صق ابنم ةرشع اطاصخو ةقلطلا ةرطفلاو اهنطابو |!
 نع هضارعاو اهنم هللقت يره كيس 26 ايندلا يفملسو هيلعدللا ىلص هدهز اماو 0

 ةالصلالعيفوت ثرا ىلا اهسوتف هيلع تف دارتو !هريفاذجب هيلا تقيس دقوا ةرهز

 قزد لمجا مهلا لوقيو وعدي هوهلاع هققل ةيسيدوبم دنع ةئوهرمهءردومالسلاو

 | كالوس عيام تلاقا 0 دع هلاىدر ةئئاعنع ةييشيلا كربا ىور+اثوقدمم لآ



 وب
 | يي حي م ل ا ل مسلم

 ا ريعش زبخ ن نم ىرخأ ةياور يفوا# هلييسأ ىذع ق يح زب + نماعابت مايا ةثالث ملسو هبل هنأ يلص

 0 هللا لوس زل !ميشامىرخا ةياوريفو * لاي رطخيالام هلا ءاطعال ءاشولو نييل وثم تيوب
 ١ هلل وسركراما نعل ةرةش اع تل اتوا« ىلاعت ا ىف يت قحرب زبخ و ءلسو هيلع هلا ىلع

1 
 ١

 ١ دقاوأ معمشاى ةرةكاءتلا_ق ا ةقدصاب هج [ضرأو هتل انو ردحالسالا سو هيلع ىلص

 ثراسملانب در م ثيل ْ غيسواريعبالوتا خالو ًامردالو ا" رز أذد شو هيأ ءهللا ىبص

 ا
 ١ ,1 لافو ل فريف ريمشرطشالادبكوذ هلكحأب ءيشيتينيفامو ملسو هيلع يل اد تام ا

 || عيشاوأمويعوجا برايالت تاقفاهذ كم ءاملن ىل لم نا "يلع ضرع يف ملسو هيلعمقا ىلص
 ا كدجافهي ميشا ايذلامويلا امأوكرعداوك يلا عرضتاف هيف عوجا كيسنلاموبلا امافاموي

 1 نادل لاقف ملسو هيلع ىلص هياعلزن ارت مدا السا هيلعلإ ربج نار خا ثيدح يفو* كيل ءينناو

 ١ اعيح كمم نرختو هذ لالا هاله لمجأ نأ ا 21 كل لوقي د مالسلا كك رقي ىلاعت هللا

 ال نملاموهل رادال نمرا دايندلا نا لي رجاي ملسو هيلدا لض لاق م ةعاس قرطاف تنك
 ا م« تباثلالوقلاب دمعاب هللا كبش مالسلا هيلع لي ربجهل لاقف هل لقعال نمأ ممجي دقد] لأم

 || رقلا الا وهنأ اًراندقوتسنامارمق تكفا دمسل انك ناتلأق اهنعهتلا ىهرةشئاء نعو
 لاو وه عب موولسو هيلع لمه لوسر تاسملاةدمتنينحرلا دبع عودت ءاللو

 هللا فر سابع نبأ لا #3 وحن سابع نساو ةماما ياو ةشناءنعو# ريعشلا زبخ نم هشلب

 ||| نودجيال اي واط ةعبانتملا يلايللا هلهاو وه تدي ملسو هيلعمملا ٌلصدْشا لوسر ناك امهنع

 يفالونأ اود يلع سو هيلع لس لوسر لكس ا«اقدنعف ىضررنا عو# ءاذع

 ا شارف ناكامنا ابيع ىضرت اعل .نءعد+ طق طي" اش ىأرالو ققر مدل زبخالو ةجركس

 امنع هف هلأ يضر ةصفح نءو *فيل هوثح ام دا هيأ عماني يذلا ملسو هيلعهللا ىل مدنا لوسر

 دليل ءامينتفدمأ ءماتيف نييث هينثنأ وسم هرب 6-0 سوق هيأ اعد لصدلتا لوسر شارف ثاكتلاق

 ةليللا ينتعتممت أطو ناف هلا هودر لاقت كلذدل انركل ذةليللا يل يل مثرفام لاقعلا (انف ميرال
 * هبلج.يفإ رث وي تحطي رشب لوم هرم دا رمد ىلع ةايحا مانيب ملسو هيلع هلا لم ناكو و *«يتالص
 يوكشث يي و طقاعيش ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا فوج“ 25 متااناهتعشا يضرة نا 2نعو

 عوبلا نمهتال لوط ىوتلي اعئاج لاظيل ناكن او ىنغلا نم هيلا بحأ ةئافلا تناك دحاىلا
 اهشيعدةرواهراو ضرالا زودك عيجمام افدير ل أس *اشولو هوي مايصكل ذدع:يالف
 ىسفن لوقاو عوج ند هبيكرإ امدتطب لعيد حسماوهبىرا ادلة حر كبات تنك دقلو

 ا

 نءمزعلاىلوان «يلاوخ ايندلا و ىلا .ةشأ اءاب ,لوقيف كتوقيابايندلان «متغلتوأءأ !ديلاكلإ

0 



 أ لزجاو مباممرك اقويبرلعاومدقخ ملاح لداوشمأ اذه ةرمدش ركام اميطاوربص ل ملا
 نءيلا بح اوه ىثنماو رندا دلي رقي نأ يتيع»يف توفرت نأ ينم يف دجاف م ماو

 ةياعدمال سوا ثا اولص قوت ىتحا نيهشالا دعيمافإ امن تلاق يئالخاوييلا رخل قرا

 ةدشودل دبع اطوعير ل موديلها يلع هفوخلاداودلوف6 أمضي ضايع يب ثاقلا رهارجنددإلا ا

 8 يبا 2. .رعيراتللا هاوراوت لافكالذاو لجو زعدب ريمسو هيلا ىلص هلع ردق ىل اهثدتدابع

 ميك اة مكيخا !ءاامنو ةواماسو هيلعمما ىلصدتلا لوسر الأ اق هنعشأ يضرةريره
 8 ال ان ععماو نورتالام .ىرالاقر وديلعمما لم نارذيلا نع يذمرتلادازاريثك | ا
 ىلاعتدللا دجاس هتيبج عضاو كالدوالا عباصا عب را عمن ضوداييفام طل نام قحو ءامملا تطأ |

 ىلا مجرطو شرفلا ىطعءالاب | مازاتاموا ريثك م 3 البلت مكه معاام نول“ رلهشاو
 هلل مهلا لوسر ىلع لا هنعللا ةيقريفملا تيدح فود ىلاعت هلى ورا تادعملا

 رخأتامو كلذ نم مدقلا كل هقارغغ دقوا ذه فاكتادل ليقف ام دق تفلتأ ىتحل سو هيلع |!'

 هيلعمشا ىلع هللا لو هر لمت ناك امعشا هر ةشئاد تلاقود#!روكشا دبع نوكأ الفاف ْ
 ال لوقت ىتحرطفي و رطفيال لوقت تح موصي ناكتملاقو قبطي ناكام قيطي ياو ةيدولسو |

 هتيأرالا امم لبللاو نمل سر اعلا لص هارت نأ ءاشنال تدكلاقو#ءاغم سنا نعو موسي ١

 هلا لو“ هر عه تنك هن نع :ركالامنإ فوع لاقر# امان هتبرالا انما فالوأي 5

 ةيأب رع كندر بارت سام ادبفدمم تمت يلعب ماقع ًاضوت مدل اتسافتليل ملسو هيله يلع ١

 لوقي هءايق ردقب نك كف مكر 6ع ذوعتو فقوالا باذع5 ب ب رءالو ل انف ترالاة حر

 ةروسمنارمعل 1 ارق مثالذ لثم ءلاق ودبس مورلثمل او توكلملاو توربجلا يذهملا ناس
 اًرغنيتدبحلانيبىل اجو هءأيق نمو دج لافود[ثءةفي حين عو#ثألذ لثم لعفي ةروس

 ماقتلاق اهنعدشا يب ةرقشلاعنعو جةدئاملاوءاسنلابنأر علا ًاوةرقبلار 3 قح مأقو هنم ا

 لوسير تين هنعلا يفر روخشلانيئادبعنعو#تةليل ل رارقلان دك .ايمالسلاوةالصلا هيلع

 هنعدللا ىفرشلاه يلا نبا لاقو#*لجرملا زي نأ اكرر هفومجو يلصيرهو ملسو هيلع لصد
 ةالصلا هيلع_فكافو# ةحاردل تسيل ةركفلا ئادشاز الا لصاوتمملسو هيلع لص ناك
 انقنوإ امأاك كلاش لاق *ةره نيعبس ىو رد ةرع ةئام م وبلا يف هللا رثغتسال ىلا مالسلاو

 ةدودلاو 5 اا لام هييلعمللا تاولص لس اوما يالا عيج تانصنأ كاد هلا
 ماقلاو لاكلاو لاكلا ثاغصاهنال ةخصلا م ءذه يشن ساحل عيمجو ىناخعا نسحو بسنلا فرشو
 أ | عخداع ةاجردو و بنرلا فرشاهيترذا ميلعتما ت تاواص م مهل عملا لضفلاو لضفلاو يرشلا |



 ظعي ىلع مهضعب قل اش لاهل لضم لعمهضمب لا لشن كو تاجردلا |

 ًابلقل ةرورض نأ اويهطدمالسوهللات اراص ”ايبئالا ضعبب قلعتل ةريغك ثيداحاركذ م
 ةديا قالخالا ري ذنمللا كمركأ ١ يئا دقدلوق 26 ضيا ضايع يغاقلا رهاوج نمو ال6
 ةبلجو مشو هيلدا ىلص هلابتعص كامي راوتديدملا لاكلا لاصخو ةديجلا لئاضفلاو

 نما

 نود مطقني دهم مالسلاو اللا هياعدقحيف بابلا اذه لاسم عسوارمالاو عنقمهيفام راثآلا

 قو يف هرأكأ ام فورعماب هيفاثيتا انكلو ءالدلاهردكتالرخاز هصئاصخم عر ميومال دال دافنإ
 تا ُّث ارو ضيق نم «ضيغو لك نم لقب تالذيف انرصتقاو تافدصملا نمروهشملاو مسيوتتل

 مشو هيلع ىلع ةفاصواو هلئامثنمدعنجلاهنيلا نعنسملا ثي دحر لب لوصفلا» ذه مغ
 نب نسما نعهريغو يذمرألا يور#* ملسو هيلع ىلصئاضفو ريس نم ةيفاكة مج دجامداو

 ملسوديطمل لمه لورةيلح نعت اهيبا نبدنهيلا تأ لاقأ نعمل يضر يلع

 : ملسو هيلع ىلص هللا لوسر ناكل اقتدب قلعت اًييشاهنميل فصي ناوجرا اناواتاصو ناكو

 ةماهأ ماظغ بلشل ندرصقاو عوب رملا نم لوظاردبااةليأ ارم زا ان هبجو أل التي ايفم ايف
 فرولالارهزأ هرغف هاذا هيلذا ةمحت هرعش زوا 4 الفالاو قرف هث ةيلعتأ ةرفثانارعشلا لجر

 'روادل نينرعلا ىبفا بنل هردي قرعام منيب نرق ريغ ماوس جاو + جزا نيبجلا عساو

 نانسالا فم بتشا مفلا عيلض ني دنا لبس جدا ةيحللا ث ثكمئاهلمأ اميل نمدب كف وراعي
 . ءاوشاكسا#“ انداب قلطا_لدتعمةضقلا دافص يف ةيدد ديجهقنع نأكة يرسل قيقد
 ' نيب ام لوصوم .درجتلارونا سي داركلا مضت نييكدمل نيب امديعب ردصلا ميش ردصلاو نطبلا
 :نيبكملاونيغارذلارعشا كلذ ىوسامنطبلاو نييدنلا يراعطخاك ير رعشبةرسلاوةبللا
 ' طبس فارطالا لئاسنيمدقلاو نيفكلاناشةحارلا بحر نيدنإلا لب وطردصلايلاءاو
 1 وفكتوطغيواملقت لاز للاز اذا ءاملا اممعربينيمدقلا ع نيصمتالا ناصح بصعلا

 :ضفاخ ميج تفتلا تفتلا اذاو ببص_'ر.مطخخناغ اكيشماذاةيشملا مير ذاع يشي و
 أ ادي و هباهتا قوس ةظحالااهرظن لج ءابسلا ىلا هرظن نملوطا ضرال ا ىلا هرظن فرطلا
 : لضاوت م مالسأاو ةالصلاهياعناكل اق هقطنميل فص هل تاق نسما لا_ةمالسلاب هبقأ نم
 كلاس تكل 1 وط ةجاح ريغ فيس ملكتي الو ةحاردل سيل ةركفلا ئادنازحالا
 | الويفاجلاب سيأ 8 د ريصقلالو هيف لوضفال امن ماكلا عماوج م كي وهقالاب همثت#و

 . اذاهبضغلماقبالو هدم الوأقاوذمذب ن م اًقيش ميال تقد ل اوة معلا اخعب نيبملا

 .اذاداهلك فكب راشاراشا اذأ ارصتنيالو هسفنل ب ضئيالو هلرصننب ىتح ؛يشب قحلا ضرعت |



 ماج سكت ال لاقةرالاسح ل 5 دس سال هت راا| ١

 هلالوعرز [طذدم نرعداسبا لأسف ينقبسدقدتدجون هعثدس "م منا هل يلعن نيسحلا ١

 يلا تلاسنيسللا لاث* ١ كيش هنت ديم ملا .لكشو لجو سيامودج .رفخو سو هيأ دا يلص ا

 كالذ يندلانوذ ًانقلارخد ناكل! سو هيلدا لصد لو هرلوخد نع دنع يثر

 ارو دسفال اوجودإحال ارو ىلاعت هش زج ازجلا ةثالث هلوخ دازج ةلزا«ىلا ىوا اذا ناكم
 يف هريس نكن ايش .مهتعرش ديال وةصاظاب ةمامل !ىلعكال ذدريف سأانلانيب ودنيم ُ نجا

 وذوخيوةجاطا ودولي نيدلا يف. ا ففردق ىلع همعستو هنذاب لهفلا لهار اشيا ةمالا هريس

 م مهنعدتأ أس رشمالاو ا و م ايف ميلنشي 1 ممل فاش , 3 ولأ وذمههمر نيثجاملا

 عيطعسيال نمةجاحيلوئلباو بئا د 5 5 دهاشلا غلب لوقو ليف خباب يذلاب عرامخاو
 ةمايقلا م :هيهدقللا تيث اهغال ابا عيلتسبال و هم اناطلس غأبا نمد اف هتدساح ىغالبا

 .كرواخدب عكو ونإ نايم سثي دح يف لاقو هريغدحا 1 لبقيالو كاذالا دع كذبا ا

 مهفلا مإ مةينعإ اهنالادناسل نزني باسو هيلع ىلص أ لونا لاقعي نميواك نيكل 1

 قوطينا ريغنم نك مم سرا دسأنلا رذمي و موياعف 1 وموق لك برك مكي 2 مقر 0 أ

 نسمملا نسي و سأت دلل ف 5 سالا_ل ب 8 هباعثأ د :دهقلخو هرشل دحأ ن

 اولع وأ ادافخب نا ةفافع لفني ال فاش ريغ رخالا لدتع هنحوي سيلا يطوي وو ١

 ممرايخ سانلا ن «ههتولب نيذلا هريغىلاهزوا#الو ىلا نع رصقبال نداتع هددع لاح لكن

 0 أسف+ةرزاومثواساوم ممهنسحا ةلزنم هددع ميملغخاو ةديعأ بمص هد ءيبلضتاو

 رك د ىلعالا موقبالو ساي ال سيلا وسر ذأ لاقفل عنمي ناد فك
 7 7 1 سلما دب يهتني ثيح لج موقلاىلا ىبتنا اذاو اهتاطيأ نع ىبني و نك امال نطوي
 وأ مسلاج نم ةنمديلع مركأ أدحان أ هسيلج بسجيال يف جم هبيسن هئاسلج لك يلع عل ب وكاذب

 ا( وسفك وأ هب الاهدرب /ةجاحدلًاسن *ةنغ فرص :اءأوه نوكي ىتحسمرب ءاصةجال# راق 1

 نيلضانتمنيب راقتم ىلا يف هدنعاوراصو 3 مهراصفهةاخو هطسي سانلا عسو دقلرقلا

 راصو ءايحومل م اش ساد ءاوس طا يف هدنعاوراصو ىرخالا ٌةياورلا يثو يوقتلاب هيف

 نيتي ولا ريغ نمتلكلا هذمو هتاتلف ىشدتالو مرا هيف نءوتالو تاوصالا هيف مفرت الةنامأو

 ةجاحلا اذ نودقري و ريغصلا نومحري و ريبكلا هيف نورقوي نوعضاو غم ىوقتلاب هيفنونطامتي أ

 ١  6هجرفت نع يل ريخافت تاف » ءابةفينسيةلدأ نور 4 و قاوذ_'رعالا نوقرفت,الوا |



سو يلع ىلص هتريس نعهتل اسف *بي رغلا نومحريو
 - ةالصلا هيلع ناكل اقف هئاساج يف مل

 ا

 "بايعالو شاخلالو باذتالو لغيلغالو ظفب سيل بناجلا نيل لكلا لوسسرشبلا ما دمالسلاو

 الامو راثكالاو ءايرلا تالث نم سفن كرتدقهنم سب ذبالو يبتشي الابع لفانعي حازمالو
 : اهفالا ملكتيالو هتروع بلطي الودريعيالو اد حا مذيل ناكٌث الث نم سال كرثودينعي
 ١ نوعزاسشيال اوك تكساذاو ريطلا مهما ىلعاف اك هذاساجق ةرطاملكتاذا هباوث وجيري

 ١ نوكمتملام كحضي محلوأ ثبب دح مبني دح خرفي تحل اوتصنا هدنع ملكت نمشي دمس ا هدنع
 ةجاحلا بحاص يا راذا لوقيو قطنملا يف ةوذخلا لبي رغالربصي و هنم نوبت امم بجعن ودم
 || همطقيف هزوبل ىتح هني دحدحأ لععطقيالو ؟ىفاكم نمالاءابتلا لبقيالو هودفراف اهبلطي

 هقوكس ناك لاق ملسوهيلعهللا ىلص تكس ناكف يكت لق ةاورلا ضعبدازو*مايقوا *اهتناب
 < سانلا نيب عاتمالاورظنلاةي وسن يفف هريدقل اماف ركفتلاوري دقتلاو ذل او ململا ىلع عيرا ىلع

 يش هبضغيال راكفربصلا يف لسوديلعللا ىلص ململاهل عجو ىقيي و ينفيا يفق هركفتاماو

 : داهتجاوهنعيبتنيل جيلا ةكرتو دب يدتقيل نسمملاب ءذخا عب رارذ حلاة بسهل عجومزفتسإ

 نءعيضرو ملسو هيلءهللاىلص ةرخالاو ايئدلارما م عما مهل مايقلاوهتما صا ام يأرا

 ضايع يضاقلا لاق قباسلاثيدحلا يفةبيرغلا ظافلالاريسفت يف ( ةدئاف ) نيممحا هياصصا
 طئملا ليوطلاب سيرخ الا ثيدحلا يف هلوق لثموهو ةفاحت يف لوطلا نئاسبلا « بذشملا »
 سأرلا أرعش «ةقيقعلا» لعج الو طبسإ سيًاليلق ردكتف طشم هل اك يذل ا «لجرلارعشلا»

 «لزوللارهزا »هئميقع ىو ريوةصوقعم ايكرئالاواهفرثا مسفن تاذنم تقرفنا نادارأ

 رخالا ثيدحلا يفلاق ايا ذهواهتني زيا ايندلا ايما ةرهز هنمو .رسحرهزا ليقو هريخ
 ةيسولثمو نوللارعسالا مدالاو ضايبلا ةصانلا قبمالا ومد الابالو قيمالا ىضيبالاب سبل
 'رعشلا رفاولا ليوطلا سوقملا«جزالا بجاحلا» ةرمح يف يا برشم ضيبارخ آلا ثيدحلا
 . لاصتا«نرقلاو»فنالا ةبسقلب وطلا «مشالاوت)هطس و عفترلافنالا لئاسلا«ىنقالاو»

 داوسديدشلا «عدالاو» نرقلاب هفصودبعم ما ثيدحيف مقوو جلبلامدضو نيبجاحلارعش

 : عساولا « عيلضلاو » ةره اهمايب يف يناايثونيعلا لكشا رخنآلا ثيدحلاةيسوةقدحلا

 بابشلا نائسا يف دجوي اك اهيف زيزتو اهتقر ليقو اهؤامو نانسالا قفور«بنشلاو»
 / «نداب وهةرسلاوردصلا نيب يذلا رعشلا طيخ «ةبرسملا قيفدو»ايانثلان يب قرف«غلالاو»

 نكي م رخالا ثيدحلا يف هلوق لثم ًاضعب هضعب كني قلاظا ل دقعم «كسامو» ملعوذ
 «ردصلاو نطبلا ءاوسو»نقذلاريصقلا ماكاو ىلا ياست شيل يا اكلاب الو مهطملاب
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 1 لب ةدلو ةدضتيا ابرام ف نمالعثوهوسمقوردصيف نأ ؟يلوردصلا يداب ناكىلسو هرلعدللا ىلح

 ع ةاثك لا ماودي يان ناعباا ضافمالوردصلا س ءاقئج سل ياردصلاو ناعبلا ءاوس

 أ| يو مالملا سور سي داركلاو ىرخالا ةباورلا ف عقوأك ضير عيفعب ملا سفر نيسلاب

 ١١ ميتصدتكلاربكادلا سار شاشمادعكلاو شاشملا ليلجر خخ آلا ثي دخلا يفدإ وقلم
 !| لئاسو «ترييعا ا اذع « نادنزلاو :اهميط « نيمدقلاو نينكلان شو »نيفثكلا
 /| ءاطعلا ةعس عاب ينك ليقوامعساو يا «ةحارلا بحر و»عباصالا ليوط يا«فازطالا

 ل2رمضرالا دلانت يذلا مشوملاوهومدقلا ص خا يفاق* يا«نيصمخالا نا عمخو» دوجلاو

 ا | فالهتري رهيملاثي دح يثو “املا هنعوبتي لاقا 1 واعساما يا«نيمدقلا تود مدقلا طسو

 نيمدقلا ميس“ هلق ىنسم قفاوي اذهو صادل سيل راكب 'يطودمدقب 'يطواذاديف لافاذه

 ضيا اذهوا بياع رطسال نيمدقلا عسل بقو صمخادل نكي مل يارس نر هسملا يصساولاقهيو
 ١ هدصقو ىلملا ناسملا ليلا« ؤئكتلاو»ةوقب لجرلا مفر« ماقتلاو»نومدقلا نأ هلوق فلاخي

 1| دعو ةعرسب هياجرهبف عفر ناك د يشم نأ ياوططا عمال عي رذلا»راقولاو قفرلا نوما«

 طنب اغأك لاق !؟ةلبع نود تبغتو قفربكالذ لكو هنعمدصق ولاتخلا ةيشم ل الخيموطخ
 رغب متو أذ يسدالا برعلاودشةعسل يادقادشأب ه.تخيو مالكا حمتني هلوقو ببص نم

 '| يا ةماعلا لع ةصاخلاب ثالذ دريفهلوقو دربلا 6 ماهغلا بحو» ضب ناو لام«حاشاوأ م هلا

 لهم ليقو ةماعال دنع لصوت ديلا ةصاخلا لصويام هسفث هزج برم «ملسو هيعمل ىلص لعج

 (ال نيبلاطو هيلانيجاتحم يا« ةاورنولخديو» ةماملابرخ 17 رج ْيساحل دبي مةصاخل زم

 نوكي نا هبشي و هنوملعتي طعن مليف«قاوذ نعالا نوفرع هنيالو» ملسو هيلعمفا لص و دنع

 |٠١ ةئواسملا «ةرزاوملاو»دعملارغ املا «ىشلاوةدعلا«داتملاو»رثكلاو بل غلا يف يادرهاظ يلع
 ريغ يف رسفما له نع هيهندرو دقو امواعم امضومم الس لفقلال يا «نك امال نطويال» لوقو

 8 اليا «مرحأ هيف نب قتالو» هيحأ_ صدي ريا «يلعدس سبح يأ «هرباصو» ثيدحلا اذه

 |١ تراسدحا نم تناكناوةتلف هيف نكي يااببث دمتي يا «دتاتلف شنالو موس نرك ذي

 | نم ليق "فاكس نءالا» انثلا ليقبالودلوقو حايصلا ريثكلا««باضعلاو» نونيمي«نودف ريو
 ا يبنلانمتقبس دب ىلع فاك نم الاليقو لس نمالا ليقو هحدمو هئانث ُ دصتقم

 37 هيلعدللا ىلص هفصو كبس رخ أ ثيدحيفو هففشسإا « هزئشسلاو » 4 مسودياعا لم

 . يعتنا 1 اهرعشلا ولط يي 5 2 رافشالا بدهاو »ا م ليلقي « بقعلا سوهتمأ» ايي
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 دروأ هيف هر يدلاءافشلا انش انا بابا يفارق 1 ضايع ,ءيفاقا ا رهاوج نموا
 هصخ امو هتلزام واعودب ردنع وهيه لص هردق يلظعب اهروهش مو رايخالا مسرفص نم

 مركأ هيلع همالسو ملا تاواصدنا فال اال مالسلاوةالعلا هيلع دعمارك نم ني رادلا يلهب
 يألذ ممرئاوةجر دم العاو لجو زعهللا دنغ ةلزامسأ دل لضفاو مد 9 دلو ديسو رشدلا

 اهرشانمواهحم بد ىلع اهم انو مق دقو 1 لج ةريثك كلذ يف ةدراولا ثيداحالا نأ ملعاو

 مد دلو ةدايسو ليضفتلاو 07 ةمكرو ٠ ءافلطصالاو هير دنع هئئاكم 8 نعددو اق

 هللا يفر سأ عنبال 052 تلوأو رام ييطلا دعب !ةكربو بترا ايازمنم ايندلا يف هب هه امو

 ًايسق مريخ لع يل يف نيعسق قللا مسقدلانا سو هيلا لص لوسر ىلاق لاقايهنع

 باج اريخاناو نيهلا باها نماناف لامشلا' باعت ا نيميلا باص لجو رعهلوقكاذف

 ام ةحميملا ”بادط اوىلاعتهلوقشلل ذوانلاثاهريخ نم . يباب (ثالثا نيمستلا لبس منيب

 ن.انافنوقباسلا نوقباسلا وم اشملا “بات مد انتملا *با اَوودَمْبَمْلا'باتنعأ

 يانغ ةاهريخ هرم ياخ لئابتشالنالا لجني اسلاريخات اونيقباسلا

 و لئابقلا لمج عرخنالو هنا ىلع ممر ومد دلو قلالي بقوا وعش يام ]هدو

 تبل لأَن 2( لأ ”منع عدلا دي ريامل ىلا كلذ 508 ينام

 نيبمدأو لاق ةوب اغلا تبجو تمهل لوسرابارلاقىاقددعدلا فراري ر هيلا نعو+ةيآلا

 قطصاللا نامالسلاوةالصلا هيلع لاق لاق هنعشإوضر عقسالا نب ةلثاو نعو# دس+اوحورلا

 ىفطصاواشي رق ةنافكينب نم نفطصاو ةنانكينب لعامما دلو نميفطضاو ليعامما ريهارب دلو نم
 دلو: مْ انا هع يضر سنا ثيدح ن مو# شا هي نه ينافطصاو مشاهينب شب رقم

 نيرخ ًالاوزيلوالامركأ انا امهنعمقا يضرسابعنباثيدحيفو ةيرفنالو يل ر يلع مذ
 فقر اشم ثياقلاقف ليريج ينانا مالسلاوالصلا هيلع هنعابمعملا يب ضرةشناد نعو#رطالو

 ينب نم لففا با يثبت او سوعم عما ىلص دمشنم لضفا الجر را م اهبراغمو ضرالا

 هبئرسأ ةليل قاربلابيثا لسو هياعثا ىلص يلا ثادت :ءدشأ يغر سنان و * مثاه

 شفاف هدمها ىلع مركأ ادخا كبكراف اله لعفت دمحم لي ربج ل لاقف هيلع بعصتساف
 ينأءجو هبلص يف ضرالا ىلا ينظبحا مد امنا قلخ اا اههنعيشا يضر س ابعنبا نعو#* قرع

 بالضالا يف يناقني لزب : مموهاربأ للص 3 ران ايف ل فذقوةنيفسلا يف حون بلص يف

 راشا اذهملاو طقحافتملءايقتلب مل"يربأ نيب يتجرخا تح رهاطلاماحرالا ىلا هي ركلا
 ه2 1 م ا



يبتا عل
نماسوديلع هلا يلص

 يما ا 1 هيلا ة
ّْ 

 ا قرر 2 أ ىلا ثيح د 6 30 !دالغلايف تباع ارابق زم

 : اذ الو ةئشم 5200 # رشبال دالسا تل تاطبح مث
200 

 قرغلا دمار ريم يللا * دقو 'نيفسلا بكر رش ةنطنلا

 قط ادب ماع ىفع اذا د« # محر ىلا يللاص نم ل مت

 ا قطنلا اعشق ءايلع فدنش # نم . نيشملا كلنيب ىوتحا تدم

 ١ ىنالا كرونب تءانو ض ا رالا تقرشا ثدلو ال تناو

 قرا داثرلا لب و رونا يفو ءأع ىلا تالذ يف نفث

 م «اهمشعب يفو انس ترطعا لاقدن'ةباوتعلا ندد عورم“ ©نبأ» لو هيلا ىلص هنعئورو ١

 1 نهلجر اعاوأ زري هوأ“ دعب ضرالا يل تلعجو روهشةروسهبعزلاب .الرصت ير نوطعي |

 د تيطعاو ةفاكرمانلا ىلا تةءبويلبة يبن لمقال ئانغلا يل تلحاو لصين ةالصلا هكر دايما |!

 5-3 ياوأو سعرلاب ترصن ةري ره يلا يدع يفد *دو...الاورمح الا ىلا تشعب ةياو“ يفوةعاغشلا | ا

 | «نوربنلايل خو يدي يف تعضون ضرالا نئازخ سيئاغج» يجامثان ان اني وملكلا عماوجل ١
 ْ هلو اوكي اهدي مشانأو ضوحلا لطولطر ذالاقإ دو هيلعشا ىلص دنا ساعنب ةبقعنعو | ا

 0 نأ كي فاخا م هلاوفاو ضرالا نْئازم مسي هن طعادقيفاو ند الا ىفوح ملار امال 8

 ا هللا ل وسردا در عننا دبع و * اهيفاوسفانتنا كيلوا أ كلو يدباوكرشت ١| ا

 | تاعو و هقاوخوملكلا مماوجتيتوا يدعب يبئال يمالا ىبنلا دمت انا لاق ملسوهياعمنا ىلص 0
 | دمم اي لسملاعتشا لاق لاق 1 مو هيلع هللا ىلص هلأ بهو نبأ نعود*شرعلا ةلحورانلا ةنزخ ا

 ا تيطعاو حوت ت تح .فطصأو يك موه تأ و اليا ياخيهارب تذختا ل أساام برايت اقف

 أ كلتيطعا كلذ. ريخ كتيطعا اءىلامتهثا لاقثم دم نم دحال يضبنبال كل ءنابلس ١
 ا

 أأ| كال | روبط ضرالا تاعجو ءامسلا وج ليس هب ىداني يب | عم كمسا تاعجو رثوكلا | ا

 / كالذ ميص| مو كالا روفشم سأنلا يف يشق تنافر رخأتامو كلذ نم م دقتامشلل ثرفغو كشمالو ا

 ا لور ارش يبل هاما مو كتعان ث كال تأ .خوأيلحا عم كثمأ بواق تلعجو كلاب دحال 1

 لك مماقلا نرحب يت نءيح ةنلا لحد نع لوادبر ينعي فرشبة فيش ما ودرح تيد

 ةزهلارصتلا 0 الو ينما عرجتالنايفاطعاو ب اح مهيلع سبل انلانوعبسفلا

 ِن هلعددش امنا ريغك ان لحاوئانلا يمال و ىلبرطوا رمش يتما يدب نيب ىس بعرلاو

 مالسلاوةالصلا هيلعددعدنعدللا ييفرتريرديلا نءو+ جرح نمنيسلا يئانيلع لمحي ف ادلبق



 | تنراعتادك ةاو رشا هيلع نم اهلشمام تالا نم ىطعادقوالا“”اينالا نم يبن نمام ا
 ممم داق , نيقشحلا دنعا له ىعم ةمايقلا موياعبات مرأ ؟؟نرك !ناوجراف ياها ف وأ ايحو

 9 نايا ةزجماوام رضاحلاالا اهدهاشإ او نيك تبهذءايب زال تازمعم ئاسوايادلا تيقبام

 رمشو ركوب را مها شعارا لسو يللا سكين ىلع م هاب عبس

 لوقيملسو هيلع لص هلا لوسر تصهس لاق ةيراسن/ضاب رعا !!نعو#رامصو دوعسنباو |

 مر*نإ ىسيعةراشب و مهاربا يلا ةوعدو همئيط يف ل دهنأ مد ١ناو ٍنيمبلاغاخومشادبعيفا ا

 لها ىلع سو هيلع هلا ىلص ادم ل ضف ىلامتدللا برا لاق اهنعهأ ىذر سابعب نعو أ

 نسر امو لافيلاعت هانا لاق يا اي اولاققيألا ايم امثق كلل انحف

 مو مسو هيلو هللا ىلع دمحم تاقو ديالا نأ نيب هموت دال 3 لو نم

 لوشر باججما نم اًرفث نا نادعم نب دلاخ نعو * ساثال ف ناكل راسو |
 ميهاربأيلا ةرعد انآ مع بتلاقث كفن نعانربخا هلا لوسرأاي ااقإ وهلم لسد

 ا ذآ ا 2-0 ا

 جرخ هلا يب تلمح نيح يب ما ترو ىبسعو ىرشإ وة الوسا مم ثعب 08 اير هلوق ينعي

 انيبف ركب نب 275 يا 3 تعضراساو ماشلا ضرا نم قرب روصق هل ءاضا رون ابن انعم

 يفا طخاف احلث ةأوامم بهذ نم ثسطب ضي بايث اههيلءنالجريف ءاجذا يلا عم انا
 ءادوس ةقلع هنم اجر ضتساف هاقشف يبلق دن« اجرت" ميطب قارءىلا يرن نم يناعب افشل

 قم: هدي يف ناخج اذان يش اهدحا لوانت هايقلا يىتح جددلا كذب يطب 3 يب ةالسغم

 يردص قرفم ىلع هديرخألا . مث هلاكم هداعا م يبلق اق هب مق: هئود رظادلا راجي رون

 لاق ناعمست نأ ذأو فرارم كيلا نانيع هيف ديدشيأ عيكوباقلاق ةياوريفو مأتلاف

 مهنزوف ممم ينازوف هتما نمةئاعهلز لاف مهم رف ميم يئنزوف هتمأ نا 2 ةرشعب هز هبحاصل

 لاقو اهنزول هتماب ةيئزوولل كيع هءدلاق م م مهتزوفمهبينازوندثما نمفلاب هنز لاق 3

 ييع نيب مو يمأر اوابقو مرودص ىلا يفومض مرح ل ثبدحلا املاح

 أله ةيقب فو كانيعترقل ريما نم كب داري ام يردن ولكنا عرث م بيبحاي يل اولاق مث

 أ يطعأ يأ لك ديعهلا ي در لعزعو »< ةمايقلا موي ىلااربخ الانايعنرقدعب نرقا يادفقي

 || ىلاعت هلا نا لاق ءايسلا لهاولع ءهاقف اق را ميما تايم ءايبنالاىلعوثاومسلا
 ١ 3 كد لاقو ديلا هنود كمع هلل ل 0 1 نمو تاودسلا لهال لاق ا

 وه * امث رؤيا ثيدحيفلاقو هنكلالموكعمدثا نال لعشموكأ آ ام مرق نمشيدحلا
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 | جي ءةاام ةلاسرلاو وبلا رمأ يارءالاىرا اه كف ينع يلوا الا
 ا لاقف ىف يش 1 يفر غإ دوغ قول ميللا لاق هتيمعم كنعمال الساد ياع مد ١ ناشيللا وبأو ١

 ا ىلا الا كلا ال ] ودكم كلام ؛عقردلكي تبر لاق ادق تفرعنءاى ب ىلاعت هال

 ىلئاق دنع !ذهو هإ رثغوديلع هللا باتنكيلع كقلخ مركا هنأ رس لعق هللا لومردمخ ١

 | ينتقاخال مد [لاتف يرج الادب اود يفوت بن 21 ل ىلاعت هلوق لاو 1
 ا سيل هلأ تسامت ثا لوسر دع + للا الادلا ال بوتكم «يلاذاف كش :رعيلا يمأ أآارثعار

 رخآل هنأ يلالجو يقرع و هيلا ىسوافكا كونا عمدا ت تاءج نم كدنعا دق ملفعأ دوا

 * رمشلا يلاب ليقو دمشيلاب تكي مهاناكو لاق كتقلؤ ام هالولو كدي رذ نم نيبنلا

 1 ايف راد" 9 اسوتدا ع نيحايس يي ىلاعت نانا لاقدنا سنوب نب حرم نعىورو

 انا بوتكم ةنطلا باب ىلع لاق اهنع ىلاعتهلايضر سأب ءنبأنعو# ل#ثو ادمحامما

 ةجدقلا ةراجحلا ىلعدجو هنا ركذو # اهلاقنم بذا الهثلالوسر دمع انأالا هللال هللا
 ناسارخ دالب ضعب يف دهاش هنا يراطنا ىلا رك ذو« نيما ديسورمل سم قادم ابو كك

 كفو +هلا_ل وسر دعت رخل ألا ىلعو هلا الاهلا الل بوثككم هيردج دحاىلعو دلو !:دولوم
 نا لوسر دا الا هلا ال ضيبالاب هيلع بوتكمرمحا !درو ددملا داليب نا نوي زابخالا
 دقث دعما نم * مقبل الأ نانم ىدان ةماع يتلاعب ناك اذاهيبانع دنا راج نعىدرو

 '( يف بهي ياو عام ميش مماقلا نبا ىورو# مل اسوديل لعدشا ىلص دعما دمأ ارك ةنجلا لخديلف

 اوقزرو امن الا دهثمسا هيف تيب نم ام .ولوقي ةكم لها تءع#لاق كلام نع هعماج

 دع هثبب ف نركب نأ محا راملاةهامالسلاو ةالصلا هيلعدنعو *مهاريج قزرو

 راثخاف دابعلا بولق ىلا رظن ىلاعت#ّمانا هنعش أ يفر دوعسم نأ نعو# ةثالثو نادمعو

 | ينلادا شاقنلا يحي * هتلاسرب هثعبف شل افطصاف ماللاوةالعلا هيلعدمس لق أهنم
 اريك نأ الو هلأ لوسي اوذؤُن نأ مكن نك انوتلزن ا سو هيلع اص

 نانامالا لها رشعماي لاقنابيطخ ٍلسوديلعشل لصولف ةبالا ادي ودعت نم جاوز

 اًريخك ايات ملسو هيلع هللا لم« اليضفت كتان لعيفاسن لضفو ليفني اضن هللا
 هارسالا ةصق ملسو هيلعلنا لص هصئاصخن موداوق 9/6 اضيا ضايعينمناةلا رهاوج نمو مي
 لاق رابخالاحاعمهتحرشو ذم باتكا ةيلءديئامةمفرلا تاجرد نم هيلع ثوطنا امو

 ىصقأل 1 جس مار دسمان مد ديمي رم ايلا ناس لات



 نيف الخالوىداكلا ليسا ١

 حرشو هليصغنب تءاجو 2 وه 0 ةدلصلاهيلءدب 0
 يخر سا نعءملسم ىورةرشتنمةريثك ثيداحا لسوديل هلا لسيف دمه ص اوخو هبئابع

 راما قوفلي وط ضييأ باد وهو قاربلاب تيتا لاق ملسو هيلع هلل ىلص نا لوسر نا هدعهّللا

 تب ثيناىت> هيكرفملسو هيلعدللا ىلع تلاق هفرط شقنم كنعهرأ اح عضي لغبلا نودو

 م يشكر هيف تياصف دجحلا تاخد ءاييثالا اهب طب رييقلا ةقاحلاب همطب رف سدقملا

 مث ةرطفلا ترتخا لي ربج لاق نإللا ترتخاف نبل نم ءاناو رمخ نم 'اناب لي ربج يف هابط تجرخ

 لاق كعب لد ليف ليربجلاقتنا نم ليقف لي ربج جستفتساف ءامسلا ىلا انب دعص

 || يل بحرف مدأب انا اذاف ادل مشق هيلا ثعب دف لاق هبلا ثعبدق وأ ليق دمت

 لبق ليربج لاقتللا نمليقف ليربج جتفتساف ةيئاثلاءامسلا ىلا انب جرعت ريخب م لاعدو

 ميرم نب يسيعقلاخغا ينبابانا اذافانل متنف هيلاث ب لاق هيلا ثعغب دق وأ ليقدم لاق كعم نمو

 جتفف لوالا لثم ز كلف ةشلاغلا ءامسلاىلا انبجرعم ريخب يل اوعدو يلابحرف ايركز نبىبخي
 انب جرعمم ريخب يل اعدو يل بحرف نسمحلا رطش يطعا دق وه اذاو فسويي انا اذاف انل

 '.اتعق رو ىلاعتهّنيا لاق ريك يلاعدو يل بحرف سبي رداب انا اذافهلغمرك ذو ةعبارلا ءاهسلا ىلا

 يل امدويإب حرف نوراهم انا اذاف هلثم ركذف ةسمالا ءايسلاىلا انب جرعم ادلع اَناَكس
 جرع مث ريخج يل اعدو يلب حرف ىسوهنالا اذافدلغم رك ذفةسداسلا ءاهسلا ىلا انب جرع مث ريخب
 وهاذاو رومسلا ثدبلا ىلا هرهظ ادنسم ميهاربأب انا اذاف هلغمر مذف ةعباسلا ءايسلا ىلا اه
 ابقرو اذاو ىععنملاةردسىلايل بهذعهيلا نودوعيال كالم فلا نوعبس موي لك يف لخدب

 تريغت يشغامىلاعتهئأر نما ممشغاللسو هيعمل ىلصلاقلالقلاكاهرأاذاوةلبغل ناد

 ضرفف يحوا ام" يلا هلا ىسواف اهتسح نماهتعنن نا عيطتسي ىلاعت هللا قلخ. نم دحا اهنا ريشغا

 نيسمح تأقف كما ىلعكب رض طرفأم لاقف ىسوم ىلا ثأ أ ازافتاب لو موي لك يف الص نيس يل

 ينب توابدقييفاف تلذ نوقيطيال كيما نان فيفا هلًاساف كب رمملا عجبالالا
 يوم ىلا تعج .رئاسمخ ينعظح يتمأ نع ففخب :رتلقل بر ىلا تعجرف سرق م ريت ليث ارممأ

 ذ لاق فيفغتلاهل أساف كب ب رمل عجراف كلل ذنوقيطي ال كثما نالاق اسنخ ينعطح تاقف

 ةليلو موي لكتاواص سن نهنا دمج اي يلاعت ىلاقنح يمومنيب ويلاعتىب رنيبعجرا لز
 المج ناف ةنسحدل تدتك المعي ملف ةنسجبم ثنو ةالص نود شللثف رشعةالص
 لاق ةدحاو ةقيسال تدك ابامعنأذ قي بكت :مابلسي لف ةئيسإ نمو ارشعدلت رثك

 5 5” لا ا يصدم ساشا حاطب ص جهيم د بن حي ب وصمم دل بصمة ا حج ال هس نط جدام بح عن د هب - جمد يدم نم هوو نجمع اس حسم درج سوس متصلا
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 ومس ير م 2

 ارسرنلا كلب رىلأ عجرا لا ةثد : ةىمودملاث ىتح تازال 1

 ا لكل وك ىرهزلا ثي حيف 84 هنتاي !ىحإ ر ىلإ يجرد يسوي هلا ىلع أ ا

 نيالاو#ل الاقن يهاربارم دا الاطاملا خالاو ا هلا يبلابابحرءملسو د يلعمللا ىلعدل ىب

 هيف معبأ ىرتسب ترباغ تحيل جرع ماه هنعهللأ ىخر سابع نبأ قب رطنمهيفوت«حلاصلا ||

 اهيشنن يتلا ةردم تينا تحمل قلطنا م هيعدجا يفر سلا ىرعو» مالقالا فيرص ١

 بر لاق كيكي امي دوتف يب مالسلا هيلع ىمو ينعي هتزواجالف يشاء يردلال ثارلا
 || باثلا مالغلاب هدارعو يمان لذدي ا هرثكاةنملادجما نءلخدب يدعب هضم مالغا له |
 مهتمافةالصلا تناغءايبنالا نمةعاجيف يتنبأ ردقو نعش غر ةريرهيلاثيدحيفو# ||

 | ثيدحيفو * مالسلاب يف دبف تفتلاف هيلع مف رانلانزاخ كلاما ذه دمتي مهنملئاق لاقث

 | مس« يلصق ةرغتىلا قاربلا يا هسرفطب رثل زال سدقملا تيب فا ىتحرا سمت ةري هيلا
 معاها لوسردمتاذه لاه: كسداذه نمي ريج اي اولاق ةالصلا تيضقا لف ةكتالملا
 مم ةنولع!معنوخمالا معتق ةفياخو عما نمدشأ ءايحأ ارلاق معن لا_ةهيلا ل سرا دقوأولاةنييبنلا |

 ىسيعو ىمودو مهاربا مدوهتم دحاو لكمالكركذو مهب ر ىلع اوقث افءايبثالا حاورا اوقل
 ادت ناو لاقف ملسو هيلع ثلا يلص يبنلا مالك كد مالملاوّ اللا مهيلع نايلسو دواذو
 | يذلا هلدجلا ير ىلع ينثا اناو هبرريلعفثتا كلك لاف قدب روعثاملسوهيلع هللايلص |

 «يثلكل ترايبت هيف نافرفلا ّيلءلزناو اًريذنوا ريشي سانلل ةفاكو نوما ءال ةجر يناسرا
 يل جيرشو نورخ الابعو نرلوالا مثيتما لمجو اطستو ةمأ يثما لمجو ةما ريخ يبدأ لعجو

 ملفت اذهب مهاربا لاقن امئاذنو هتاف ىناعجو ىركذيل عفدو ىرزو يع عضوويردص |

 هدوعص رك ذ نا دعب م مدقت ام رحت ءامسىلا ايم نموايندلا ءايسلاىلادب جرع هناركذ دمت
 تُذْختا كنا لاق لس ملسو هيلعّللا بص هل ىلاعتو كرابتلاقف لاقأرغصوو ىرتنخلاةردسوملا
 تنلاو ايظع اكلمدواد ثيطعأو ًايلكت ىيرمتللكو اهظع اكلم هئيطعاو اليلخ يهاربا

 نيطايشلاوسنالاو نم اهل ترو ًايلنع اكلم نايلس تيطعاو لابجلا هل ترخبتو دي د ادل

 هك ألا ؟يرييةنلمجو ليجمالاوةاروعلا يسيع تاعوو دعب نم دحال ىشبنيال اكلم هئيطعأو
 دف ىلاعتهبردأ لاقو ليبس اهييلعمل كيرلا مج لا يىراطيشلا نم هماوهت ذعار صرتالاو
 تلعجو ةفاكس الا ىلا كتلسراو نمحرلا بيبحدمخ ةاروتلا يف برتكمووف ابوح كتم
 أ يدبع كلا اودهشب ىتحةبطخ مط زوجمال كثما تلعجو نو ردن الا مو نولوالا م كتتما
 ىلع ةجتافلا وديفانملا نم ًاعبسكتيطعاو اقعب مرخ واقل نييبتلا ل وا كةلعجيو ىلوسرو
 تح يس م ع لا
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 أبطعا ا موشرملا تن زاك نم نم ةرقبلا ةروسوبت اوخ كعبطعاو البق بايطعا و ويري عصلا ||

 ملسو هيل اء لصالالوسر يلععاف لاق ىرخالا ةياورلا فو ماخواتاف كنار كبت ُ

 هثما نماقيش ماب كرشي ال نأ رفغوةرقبلا ةروسيناوخ يطعاو سلا تاراصلا يلع ثالث
 قوف ملسو هيلعشا لمعي ١ يلع م كيرششمب دحفيسو 1 تاكل تا ايسلا يا تامهقلا

 نييلعوعدانلا مذو*ىل اعتدُشا اللا هملعيال اع ةردسلاو ةعباسلا» ءامسلا قوف يا كأذ

 امل لاقي ةبادب لي ريح ءاج ناذالا ملعي نا ىلاعت هنا دارا ا لاقدنعدنا فر لاط يبا

 مالسلا هيلع لب ربج اهلا _قف هيلع تيعصتساف يك ' ديلا يلم بحذف قارإلا
 ىلا اهبل حايك رف مل سو هيلع هللا لص دم مدلل ىلع مرك ا دبع ديكر ان هللاوف ينكسا
 هلا ل وسر لات باسحلا نمكلام جوخ اكلك د دنملا يلإ يذلا باجحلا
 | اذهناواناكم قلاابر الينا قلاب كلثعب يذالاو لاقا ذه نم لب ربجاي سوده لص
 أ ءارو نمدل ليقف ربك هلاربكأ هللا كاملا لاقف» ذه يتعاس لبق تقلخ ل يمدتيأر امعاملا
 ءارو نم ليقف هللاالاهلاال نا دهم كالا لاف مدا | انا ريكأ انا يدبغقدص باجحلا
 نعأاوجمرك ذيل هناالا نذل  ةيقب يفاذه لشمرك ةواناالاهلاال ثنا يتدبع ق دص باححلا
 | مههف 'امسلا لها مامادم دقخ دمتي كامل اذا مثلا ةوحالغلا ىلع يح ةالصلا ىلع موق

 ملسو ةيلعملا ىلع ديل :لاعتشا لكأ هيوار نيسحلا نب يلعنب دمع * ,ةدجوبأ لاقجسوتو مد

 باححلا ركذ نيشيدحلا اذهيفام ضايع يهماقلا لاق ضرالا و تاوامسلا لها ىلع فرشلا
 ذأ بختي يع هزام 0 ”ىرابلاو نوب وجملا هيف قلاخلا تح يف يال قولخملا قدح يفوهف

 فيكو ءاشاج مناك ارداو مرئاسيوهقاخراصبا لتابجنكو سوسعر دهب طاف بحملا

 أ ثيدحلا اذهيفهلوقن نوبوحصل قمري "مهر نع مه الك ىلاعت هارقك ءاشىتدوءاش

 هلودام ىلع عالطالا نعدتكك امم هذارو نمي ب مح باش هلا لاقي نا بجي باححلا
 | شرع يلي يان مرا يلب يذلاهلوقاماوىلاعتدتو بجو هنركلم بئابجتو هئملشعو دزاطلس نم
 ا ءارسالا نايل نيكو فلملا مظعم بهذو#ابلها يدير لَ أنس او ىلاعت لافاكن ميلا
 هبنيلئاقلاوتتلذتلدا ركذو ملا وهاذهو ةظقيلا يفو دسجلاب ءارساملسو هيلعدا ىلصدب
 ل لجو زغب رللسو هيلءهلثا لص هني و ريف فالحل ركاب | ضايعيبف اقلاره اوجد

 سابعنبا نعل قتو ةريغك ةلداب كلل ذل ل دعسا اهزاوج جرو هبلف ندب وادسأر نيعب فله
 ةددعتم قرط نمهتعشلاذ ىو رو هنعرهشالا وهو ل اق هنيعب هثي ذراهتم مدقونرلوقكالذيف

 إإ مالكلاب سوم صتخامشا نا يئاربطلاو يٌئاسنلاو ماا هنعداورام وهو هنعدلا ىقرلاقو
 كة



 و بم 1 . 1
 0 ل ءريوذل لن 000-5 يري

 . يت ف م رعاك 5
 يرةلار«وبأ حو ردع ردقأ واب فلين يرصبلاىدلان 0 قازرادبع وسو

 لأ «ناور.نا قاس نبا كسو دوعس نأ نع بهذملا اذهنياكللا ضعب حو ةركع نع
 ثيد#ب لوقا اناىلاق هنأ ل بح نيدمحا نع شاقنلا سو معن لاق ب ردى أر لهترب رهابأ
 لان هارد : اراقةأرركي وهوداحا نس 81 ىميدسنت قنا حم ١ رد !رهثيعب سايع تكراا

 ىأر م أسود عشا ىلع هناعالعأا رثكأدم :«ىووالا لاق عج ارلاو هحرشيف يراقلا ىلع الم

 ال اع وهو سو هيلعشا ىلص هندعامسلاب الا س 0 اذه تابث او ءارسالاةليلدسأر ينرعب هير

 لب هت هك تيدا ناكولو هئورشي دل نكي مةيؤل يا ايعوتوت شاع راكناو هيكشإ

 طاقال ىلاعتهئاز ذاةلحاحالا كاردالاب راراااملق راسب 08 رد المات هلوقب تحت

 | ةمج دئاوخو ةنيرشأث هبا كالذ يفانثلا يفرك ةماهودب ةيلورلا يفن ةطاحمالا ين نم م اب الو
 ا ةمابرقلا يف ملسوا هيلعملاا يلصءلي شنت مدرك ذا ضبا ضايع ةاقلارهارج نموا

 أ هياعشإملا هالو سرا هنعشا هر سنا نع يذمرألا ىلا دنس يو روةماركلاب هصيصختو
 دحلاناوإ اوسأي اذار رشم وأودكو اذامب .طشاتاواوثعب ذااجورت رم سانا لواانأ لاق لسو

 اذامم دئافاناواوثعب اذاجورخ سانلالولاناةياوويفو رغمالويبر ل داو موكا اناو يديب

 يديبدشا ءارلاو لأ اذا مرش اناواوسحاذأم .ميفشأل اواو ةصنأ اذا مهبيطخاناو اودنو

 هس رهيبأ نعود نوغكمألال بن مداخ فلا يلع فواسيورختالو يف رللعمدا اداومرت ١ ماناو

 نمدحأب سنا ٌسرعلا كإ نع موقأعةدلا لاح ن مل يبسكاو ةحيعصو يذمرتلاةياوريق

 يتلا ةياور ندهن تلا فر يردها ديعس يلا نعوج يريغماقلا كلذ موقب قأ الملا

 الود ءارا ا يدع ىةءايقلامويمد "دلو ديانا ملسو هيلع ىلص هللا لوسر لاقل هتسحو

 يلا نعي# «رفعالو ضرالا هنع قشأت نع لوااناويئارتحتالا» ١ اونقمد ١ اذعدوي ين اموركم

 لواو مئاش لوأو ربقلا هنع قشني ن لوا وةمايقلامويمد ادلوديس نال ايام ةريرغ

 لوا ناو ركن الو ةمايقلا مويه ءاو لماحانا يذمرتلاةياور نه سابعنبا ن نعود## عفشم

 ارق يعمابأ خديف اهاخداف ل فانطلق قلح كرين لوا اناور خعالو عفشم لواو عفاش

 انا لدان ملساب ةياور نه« سنا نعو#رفنالو هنيرخالا نادال .ركاناورختالو نيدمؤرملا
 يل !لافملسو يراخنبا ةياود كي انعو# امي سانا اكأ اناوذلايفعنشي
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 نيرخ او نيلوالا هلا عميل ذب نوردتو ةمايقلا موب سانلا ديسان املسو هيلعبلا لص
 رثكأ نوكأ نا عما لاق مالسلاوةالصلا هيلع ناري ره يبا نعو»#ةعافشأاشيدح ركذو
 ةمايقلاموب + مكيف ىسيعو يهرب ا نوكي نا نوضرتاما ارخنأ ثيدح يفو» ةمايقلا مويار جادايبتالا
 يتيدذو يثوغد تنا_ توقيف يهاربا اما ةمايقلا موي يما فاما ملسو هيلعمشلا ىل لاق
 يلواانأو يب هنيب 23ش سل يخأ ايعناووقش ميتا ءاو تالعودب ةوخأ « ءايبنالان ىسع اماو

 مويد ايندلا يف مديسوه ةماس رقلاموي نس انلاديسانا ملسوهيلعما لص هلوثو »« هب سانا

 نودةعافشلاوددّؤسلاب هيف و هيلعهللا لص دا رفنال مالسلاوت الصلا هيلءراش ا نكلو ةمايقلا
 مهجئاوحيفهيلا سانل 0 غيب يذلا ودديسلاو هاوساردجي مدلل لا سانلا ًاجلاذاهريغ

 نسسإ ىلاعت لافام ماعدا الوكللذ يفدحاهمحازي مرشإلانينما درثنما ديسك ئايح ناكف |

 تعطقلا رغم الا يف نكل ةرخألااواين دلا يف ىلاعت ل تالملاو رابقلا د دحا 27 7 م كلا كلملا

 ةعافشلا يف سانلا ميج ملسو لعام دمع لأ 2 كاذاواي دلا يفكالذأ نيعدملا ىرعد

 هلل لمعلا لوسر لق لاق سيار نه سنا نعو# ىوعد نود ىرخالا يف مدس ناكت

 كب لوقيف ل6 لوفافكنان نءن زا لوقبف حتفتسات ةمايقلا موي ةنطلا باب يق 0

 بيلدادجيرو تقر ولا نم ضي او وامو اوس هاباوز و رهشةديسم يضوحولسو يلعن ىل 05

 شوا يف ىرخا ثيداحا و ذو !دبا القي م هنه برش م ءامسلا موهنك هئازيكو كما نم
 دق ةللعاو ةبحنلب ملسو هيا اهلا لس دإيضقلام او هلو ضي ضايع يماثل رهاوج نموا
 هللابيب بم نيطسما عسل أ ىلع ملشو هيلع هللا لص صتخاو ة يع "1 راث ”الاكلذب تءاج

 ”ةليلخا لقت تن كرام » اسوديلعمتا للص يبنلا نعي ردا ديعش يلا نع يراخبلا ىور

 يعزل ىور والخ عام ناو لس داوررخسأ ثيدح فو ركبأبا تذختاليف رديغ

 هاوراك سابعل ؛انعو * ةايلخكب استاذ دقو دوعسم نب هللا دبع قي رطنم هريغو

 جرت هنورلظتني م مادو هيفا لص دا ناوص نم سأل سا اجلا هنعيذمرألا و يمرادلا

 نم ميهاينأ لقا هنانا ايعوهضعب لاق متي لح عم دف نورك أذ شيوع“ مهتمات داذا تح

 هللا ةلك ىسيففرخ (لاقو ًايلكأ هل هلك سو مالك نم بيج اذامرخ ا لاسقو اليل هقلخ ||
 تمعهدتلاقو سف ملسو هيلع ىلص يام جرس ءافطصامذآ رختأ لاقو هحورو

 || هلا لوسرلاق لاق نيحبعتصلا يف اكو رم نبهللا دبع نعو# كالب ةدحال فال نا ترما

 َى هر ىسيعو كال ذكو هوه يجن .ىمومو كل كو هو اليلخ مها ارباذ خت هللا نابع ا



 دار احا هاحاناو رك او هلا بيبحاناوالا كنذك ردوا ءافطصا مدا اوكالذك رهو ١
 هلأ حم ةفيادنللا قلد كرم لوا انو رخالو عفش واو عفاش لوا اناو رفتالو ةمايقلاموي

 [ذيو :رغنالو نب رختالاوثيلوالا مك اناورغالو نيئمارملا ارقف عمو اهيناخ ديف ىل

 1 هينثأ ىلامتشالوق يف ءارساألا ثيدح :رءهنعمىلاعت اوفر ةريرهجلا ثيدح

 ا لعالم ل او نموا بحب ع ةاروتلايف بوثكم رب 0 ليا كتذختا يلا ملسوهيلعشا ىلع

 1 يف لاق م ع ]1 يس كلا يلا اهيف ظفللا نكافشلا ع نم ياةهدقة ست لمتفقو انهيراقلا

 | لمج عرتك ؟اوذبحلا ةجردواةللأ ةج رد عفرأ امبيابواقلا بابراو ءالعلاف ا شاوانشلا

 محارب ليلا ةجرد نع عف مقرأ ملسوهيلعشا لع ان اني بيبطلا ةجرد نالدللظا نممف ةرأ ةيفلا

 ةبحلا نيب قرفلايف واكل ضعب هع كروفنب ركب وبأ م 1 مامالا لقئدقو مالسلا هيلع

 يدي اًفرط هنمرك لن نشوتللأ ىلع ةبحلاماقم ل شفت ىلا مجرت هتاراشاة لج لوطي ةلأعاو

 ميما ا يرأ كلك و ىلاعت هلوق .:ن «ةلساولاب ىلي ليلا اوف كالذ نق هدمبامىلا
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 زانيَسرَ ةباقنأكلي ملاعتهلوق نمدي هيلا لصب بيبطلاو رضا 1و تاّومسلا تركسم

 3 ع يذلا قيىلاعت هلوق :ىهعمطلادسيف هترفنم نوكتيذلا ليلا لبقو يلد

 للا كل رد للامت هلرفنءنيقيلا دحيفهترفخم يذلا وهبي لاو يل

 للبت بيبطاو نوحي + ير ًآلّولاق ليلطاو ةيآلا َرحأَت امو َكنَذ نمد

 ةسملا يف لان ليلطاو لاؤسلا لبق ةراشبلاب ئئدتباف يأ لأ ير أل مري
 نال ٌلَمْجاَم لاق ليلطاو 'هلأَكيسَح يأ مآ اب هلليق بييطاو نأ يح

 يبو ين 07 لاق لباغاولا سالب ىل ٍطعاَكَر مسؤل [تسقزودل لبق بييملاو قدم

 2 0 وك

 تيل له 0[ م أ ديري ة هل ليق بيبحلاو ءاتصألادبَ نأ

 ةعافشلاب ملسو هيلع هللا لص هليضفت نس 1 العشب ضايع ىفاقلا رهاوج نمو
 نع يراخبلا ىور اروح اًماَكَم كير ركع نى لاعتهلا لاق لاقودومهلا مقماو

 نالفاي نولوقي اهيبن عبتت ذأ لكى نج نوريصي سأنلا نا لاقدتا اهنع ا يفر رمح

 ا ةثعبإ مو كلذت ملسو هيلع هللا لص ىب لا ىلا ةعافشلا يثشلت تح ال عفشا نالفاب نأ عفشأ

 نلرعلاطلا رلسو . تدق صدت لوسرنأ 5 ةري رهايلا نعدمحأ ىورو * دومصملام اةلاشا

 ملسو هيلع هللا يلص هنع ثالامنب بعك نعدمحا ىورو» ةعانشلا يشلاقف دومحما ماقملا
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 يلنذكي م “ع ءاريضخ ةلح فكريطوسكي د ولآ يلعيتمأو انا روك افةءاقلا موي سانلا رشحي

 لجأ ةياور اهنمشلذيف ىرخا تاياور ركذو دودحلا ماقملا كالذف لوقا ناد« ءاشاملوفاف

 ال اًماقم شرعلا نيمي نع ملسو هيلع هلا لص همأيق وه دومحملا ماقملانا دوعسم نإأ نع

 هنع هجامنبا ةياور يف ىسوم يلا نعو لاقُم نورخ خن الاو نولوالاهيف هطيغي هريغ هموقي
 2 ةرراخاف ةعافشلان يب و ةدللا يتم! فصن لخسدي نا نيب تريخ لاق هلامالسلاو ةالصلا هيلع
 هنع هلأ ىخذر ةزيرهيلا ن رعو»#نيئاطملا نيبنذلل اهنكلونيقتلل اهنورتأم عا اينال ةعافشلا

 يتعافشلاقفةعافشلايفكملع درو اذامهللا لوسراي تلقدححسو كان يقينا هاوراك
 اهنع هلاىف ر نينم لاما ةييبح ما نعو#«هبلقدناسأ قدصي (صلخعمسا الادلا النا دهش نأ

 كنفسويدعب نه يتما ىقاتام تي رانا 1و4 اعلا ىلص هناك ًاللاو يقهيبلاءاوراك
 مف ةعافش يندلأل نا هللا !ًاسفع ابق الل قيسامشا نم ميل قيسو ضعب ءامد مهضعب

 ميعمسإ ثيحدحاوديعصف سانا عسيلان يقيل هاوراك ةفيذح لاقو# لعفف
 هللا يلصادمىدانيف هلذابالا سفن” اكن ال اثوكساوقلخاك ةارع رصبلا هذفني و يعادلا
 تيدهنم يدبملاو كيلا سيل رشااوكي دي يف ريخلاوكيدعسو كيبل لوقيف ملسو هيلع
 بر كنا“ تيلاعتو تكرابتكيلاالا كنم ينم ألما كيلاو كانو كلب دي نيبال دبعو
 نا يلعو لاف غئىرخاتاياور رز ؟ةو#دلا هركذ يذلا دودحملا ماقلا كلذف ةفيذح لاقت بيلا

 نيعباتلاو ةياهعلا نمفلسلا بها ذمةءافشلل مالسلاوةالصلا هيلعدماةهدومحملا ماقملا

 نوتأيف لاق ةفيذح ةياور نم ركذ و ةعافشلا ثيدح ركذ مث نيلسما ةعأ ةماعو
 ىلع ميبنو لاجرلا دشو ريطلاو < رلاكمم قربلاك مهلوأ نورهف طارصلا برضيف مفشبف ادم
 | نيجي نم لوا نوكأف ةبيره يلاةياور يفو سانلا زادي تحملسملس مبللا لوةيطارصلا
 رباتم ءاينالل الل عضوي وب لاقهنامالسلاو ةالصلا هيلع هنعناخيشلا هاو راك سابعنبأ ن هعو##

 ىلاهتوكرابتدلالوةيف ايصتنم يفر يدي نييبئاق هيلع س اجا ال يربنم يف مب وا بياءنوساي

 هقمحرب ةنلا لخدي نم مهنف نورساجيل مهباسح لع براي لوقا ةكشماب ؛ نصا ناديرثام
 رانلالامهيمأدق لاجرب ا كاكص يلععا تحس عفشا لازاالو يتعافشب ةنجلا لخسدب نم مهتمو
 سينا ةياور نمو * ةمثث نمكتما يفكب ربنا تكرتامدماي لوقيل رانا نزاخ نا ىتح
 يفام رثكألةمايقلا موي نعفشال لاق لسوةيلعملايلصدللا لوس ءرناةدي ريزعدمحا هاورو
 لاقّمثدومخلا لال ةمانشلانميف ىرخا ثيداحل غلا يفك ذوو زيت .,ضرالا
 نم دومحلا هماقموملشو ذيلعمللا لص هبعافش نأ ران الا هذه ظافلا ف التخا نم مقجاذقف |



 مهلع آهن ورجاخملاوبم قيبضتو رشم سانا عمت ج4 نيح نم 0

 فقول ا نءسانلاةحارال لكنيح مفشيف ب الا لبةكلذو نا قوقل ١ د

 عنشي م ةدجلاىلاهتما[نم هيلع باح الان هليبعت يف عفشيف سانلا باو طارم ملا عض 1

 لاقنجن م ةحر يوت ثري داحالاهبشتقل !ه بسح مهنمرانلا لخدو باذعلا هيلع بجو نف

 ةرعديل لكل حيت ارشتمملا ثيدملا يفو* ماسو هيلع ىلصد اوسلاذه سلوم ايلا هلال
 ةيالاب ةصرصق# هذه هتوعدو ةءمايقلا موا ينمال ةعافش يتوعد ُت ًايفخاو اهب وعدي

 اريغك" ًايلست ماسو ه.لعماعت ها ىلصو هعما نعأببن ىرجام نسحا هللا ءازجةباجالا ةئوعشم
 ةيسولابة جلا يف ملسو ديل لمد ضا ندرك ذا الماضي أ ضايع يماقلارهاوج نمو

 هلل لوسر معم هنا صاسلانب ورم نع دوادياثيدح,دنسإ يورو ةليضنلاو زثوكلاو
 ةر يلع ىلص نم هناف يلعاواصمم لوقت الشماولوقت نذأولا مععساذا لوقي مسودياعملل ىلص
 هللا دابعنمدبعأ الا شبتتال هدب يف ةلزام اهنافةليسولا لهما اول أماثارشع هيل © هللا ىلص
 هاور رخخآ ثيدحيفو «ةءانكاهيلع تاحتليسولا يلهشال اس نفوهانا نوكانا رجداو

 باق لاةىراخبلا يف 3 سنان عو * ةنجلا يف ةجردىلعا ةليسولا ةرير هيلا نعي ذمرألا

 نلف ولج الا بايقدأتف احر ضرع ةذملا يف ريسأ انا ان ديب ملسو 3 هللا لها لوسر

 هنيلمملا هديب برعم لاق ىلاعتدثادكاطعا ىذلارثوكلا اذه لاق اذه املي ريخاي
 دع سو هيلعتشا ىلع هلوق ةدايز عموم درت عنيا دم عو ةشئاع نعو»# اكسب رف اف

 هللا ىلص ىلا ءةياور يفو + لثلا نم ضيباو لسعلا نم ىلحاه؟واسمو توقايلاو ردلا ىلعأ
 3 #1 ينهأ هيلع درت ضوح هيلع اقش ىشيملو ضرالاهجو ىلع يأ اكر جوها ذافملسو هيلع

 اهءاش نم ايعجا اري ملسو لعمل ىل لص هرثوكو هضوح يف ىرخل تاياو رملاعت لادم ركذ
 نم دعنا مو ملسو هلع هلأ يلص هئايسا نمدرك دام 96 ضيا ضايع يمناقلا رهاوج نوال
 هلال وسر لاقل اق هع هللا شر معطم نب ريبجىلاكلام ةياورنمددنس ىورو هتليضف

 اناو رفكلايبهاومي يذلا يحلم اناو دما اناودمتالا ءامسا ةسمخي ل ملسو هيلع هلا لص
 هصئاصخ نقدحاوادعدبانك هنا ءايمدقو#بقاعلااناو ىدق لع سانلا رشخي رشاحلا
 دمج اهم اماق«,ركش ملظع هركذ هاما ىوطقم ءاثد ءامسإ نعش نا ملسو هيلعدألا ىلص هلملاوت
 نم لجأ ملسو هيلعهللا ىلصو وف دجلا ةرثك نم ةغلابم لءفم دمشو دما ةفص نم ةفلابم لعفاف
 .ءاوادغمو نيدماطلا دمحاو ني دوسحلا داو هف ١ دج سانلارثكاو ديحنم لضفاو د ديح

 دجلا ةفصب تاصرعلاثالتيف ريثتب ودجلا لاكملسو هيلعلا ىلصدل يل يل ةمايقلاموبدجلا



 ها

 مقفي و م هتعافشإ نو ةرخألاو نياوالا ارالاهيفودم يدعوك ١ دوه ماقمدل الانهدي ردشعبي و ا
 | ةئايرلا بهتك يفهتما ىتسو هريغطعي مل اسم مالسلاوةالصلا هيلع اقوى ماعلا ن مهي هيلع

 بئابع نم نيعمالان يذهيف ٌمدمحاوا "دمت ملسو هيلع هل ىلص نإ ناقيقُخ نيداجلاب

 | اماهناءز لبقدحا امهب ىعسي نأ ىمدعما لجهلا ناوهو رخ 2 1نف هناي | عئادب ودصئاصخ

 ا اللوم ريغ دادي ىحسي نا هتك ىلاعت هللا عنف ءايبنالادب ترشب هبتكلا يف فا يذلا جحا

 هب مسيإل فيادمتشالذكو كش وا بلقلا فيعش ىلع سبل لخ ديال ىت-هلبق وعدم هب صدي
 | تعببايي ناهداليمومالسلاوةالصلاهيلعددوجو لوبق عاش نا ىلا هريغالو برعلا نمدحا
 !١ م هتلاسر لعجيشيح معاهللاو وهم دحا نوكي ؛نا ءاجرشللذب مءانباموق ىب يفد همس

 ( ككشي بسهيلءر لقي واهل دحااهيعدي وأ ةوبنلأ يعدي نأ هب يحسن نم ىلاعت هللا نيح

 أ هلقيدمحالاو ةيدخلا ىلع تاسلادلانامالملا يا ناتعسلا تةقحت تحسم ىما يف“ حا

 / ثيدملا يفرستفراكلا يل هتاوسب يذلا ي اماناوهلوقاماو+«اهيف عزاني لو ماسو هياعملا ىلع
 وا هثماكالمدغلي هنا دعؤو ضرالا نيل يوزامو برها دال دقكم نمامارفكلاوحت نوكيو
 | هلوق ىنحمو لاق لن ذل أ لعة روظبل ىلاعت هللا لافاكةيلغلاو رورظلا ىنعِ(ما ودل نوكي
 ا يو ردقو ةفلاسلا مالا نم ملا ىلوأدنعو ةمدقتلا بتكلابةدوجوما نا لبقءامس أ ةسمخ يل
 رك لف اهما ةرشعملرخ [شي دح يفو# سب و هطاهنمركذوءايسا ةرشع ملسو هيلع هللا ىلص هنع
 | اناويحالملالوسرو ةحارلا لوسروةمحرلا لوسر اناو لاقلوالا ثيدحلا يفينلا ة سجلنا

 | دواد لاف ءايبئالا تك يف عقودقو»# لماكلا عماجلا يقلاو مف اناو نييبدلا تيفق فقل
 1 رخ.|ثيدح يفود#هأذ 4 هلا نروكبدقف راها !دمعانل شعبا عبللامالسلا هيلع

 دايذ خا شيدحوفو + متاح دايز رخآ [ثيدح يفو» هللادبعو لمزاو رث دلاةدايز
 أ

 | عمو ىلاعت هلا اءاشنأح ص لكو ةحارلا ىنوةمحرملا ىنوةمحرلا ىو ةمحلا ىو ةبوذلا ىف

 1 هلام امو ىلاعت هللا ةدقن ةحارلاوةمحملاو ةيوتلاوةمحرلا يبئاماو بقاعلا نعم ىفذملا

 || طرصملا مهيديمو ةككلاو باعكلا ميل ومهيكزي هناي هفصواكو يملا م مدر
 1 ايصاَوتَو مهيفلال قو ةموحرمةماهتما ةفص يف لأ ةدقو#ميحر فار نينموملاب ويقع

 ا ٠ ةمعرملاعتهبرمالسسلاةالصلاهيلء هفعبف اضعب مهضعي محبري ياَوَمَحْنَمْلاب وص اَوَتَ أ 1
 7 حارتلاب اهرماو ةمحرلاب هنما فصوو ملا ر رافتسمو مخ تدو مل ا نحرو نيلل ءللةمرودتمال

 1 يق نا رازحاا بعينها لاقو ءامجرلاودابع نمسحي هللانا لاقناريلع ىتثاو

 ]| نم وهيل هللا ىصهب ثعبام ىلا ةراشاف ةمحللا يب ةباوراماو»«امسلا يف نم كمر ض شرالا|



 | يلاب لاق هنامالا اود إلا ملا هيام دي ددسيفيف رطاىو رو#ةح يمت شو فيس لاو لاتقل

 زالصلا ه لم لهايف وهما اذهو ريغل عماطا موغقلاو لاس ة مهن يأ مَقق تنالاقق كام
 ئوسريثُخ كةددئار ةلايف هتاممرمالا لاو ةةا كلا ءيلعةياقلا نمد اجدنو# مزاعم اللسلاو

 قحلاوديهشلاو دهاشلاو ريشبلاو رشبلاو ريملاو رذملاو ريدملا جارسسلاو رودلاكءانركذام
 ةورعلاو لأَد ع ونيل ةمرر قدلام دقو نيمالاو يحرلا ف ةرلاو نو بلا تاخو نيب

 ةريثك فاصوأ هيسيتلا يعادو ينالا يبلاو عركلاو بناثلاو جيلا ميقةملا طارصلاو ىقثولا
 قالطاو هلوسرم داحاو هانا تك ؟وةمدقتلاهللابن ف امن« ىرجوتليل اج تاهسو

 لوسرو سيلا رمساقلا لاو ىتجللو ىفلع للاي مل و هيلع يلم هعرمساكت ةيئاشتإ دمالا

 يداملاو قود هلاو قداصلاو ن بيملاورداطعلاولصملاو قدمو عاشمل عيفشلاو نيماعلا بر
 نءمرلا يليذحو ةيايقلا مر نيلححلار ماادتاقو زرقتملا ماهأ ونياسرما ديس ومدادل وديسو

 ةعيفرلاةردلاو ةإ يهقلاوةليسولا با دودو حلا ماقملاو ةعافشلاو دورو ا ضوحا بحاصو
 ةحاطا يحاصر سرت اوةنا لاو قاربلا بكوو سيشتلاو* اوالاو جارعملاو جاتلا بحاصو
 لسودول راعشا ىللص هئامسأ ل نيوجنيلعلاوةوأ ارم بحاصو ناهرولاوةمالعلارئاطاو ناطلسلاو

 ىعيرخو قارا سدقلا و ٠ سدقملاو ةنسلا ميقموراتخلاو لكوتملاةءدقحلا بهكلايف
 هلامما ير دودج لاطابلاو تالا نيب قرفي يذلا طبلةرابلا بلت لاقو ليجغالا يف طيلقربلا
 ءاكست لاو لاو عالعاو اياطمخو بيط بي طءانعموذامذاءةفلاسلا بتكلايف موديل نا يلم
 ًقلخواقان ءايبنالا نسا تالساو ءايبنالا اهب هللا م مخ يذلا الا بلعث لاقو رابحالا ب 3

 ني ريس نبان .مكلاذ ىورديحل ةاروتلا فاض !ءعساو + انمهفلاويفشمةيئا ريدلاب مسيو

 هب لئاقي دي دح نم ب فق دعم لاقل ييخالا يفكر فم كلذ عقو فييسلا يأ بي يب ةقلابحاصو

 *مال لاو ةالصلاهيلع دكسه لاك يذلا قوثملا برضقلاهنا لحل سجد قو كلاذكم هتمأو
 ةررك ذل املعا هقاواهاراواطعلا ةخالا ديس يه ملسو هيلعمللا ىلا همسفصو يتلا ةوارلا اماو
 ةمامعلا هب دارملاف جانلا ماو نإلا لدال ىاصعب هنع سائلا دوذا ضوللأ ثيدحيف

 هتاممو هباقلا ردفاسراو ىلاعت هلا همحر لاق# برعلا ناهيل املا برعألالا ذئايح نكت 1و
 هنينكت ناكو * ىلاعت هللا انا عمق اهن.مانرك ةامكوةريغك بعكلايف مسودياملا يس
 دوهياعدللا ىلع دا دلواممنا هنع شا ى ذر سنان عىور مماقلاابأةروهمأملا لسو هيل اعمل ىلع

 فسوي ريقللا لوقي * «# يهاربا ابإ ايكيلعمالسا اهل لاقفمالس | هيلع لب روج اجي هاربإ

 نيرو راو ةئاغاع ىلا ماديا ىلص يبن "امس انت داب تفابادت هنعّشا انعيئايبلا
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 موديل دنا لص لا ءاكلا يلا أمم ! يف لإ !اسولا نمحا آي“ ةجودزم يف اعيننا |

 امقلوتتةمب مدنا اوفر ل اهتم يذلا همزليال ل لق حرش عم فورملا ىلعةبتر م ةروثنمامتدرفاو

 عم مط دقو ايمالا نم ملسو هيلع هللا لس دمانديسلابف .ىمسالا هعيعم لقتس باتك يف

 هيي ىلع هلضف 'رمملاعت يأ هما ام اهتم رم ذأ 1 كل انه» 5 ذا ةجاحالو رشتناوةموظنملا

 يف امكذأ ًامسانيناعوا "داو يعالطا بسد تغلو دقو ىنمملا هئاممأ ْن هملسو هيلعشأ ىلص

 1 نمت ءاجدقو يمهاوملايف لاق تاقق روك ذملا سال يباتكة مدةمنم ةعبارلاةدئئافلا
 !هياوفلب اهدا دعتل ةعاج ضرعتو ةريثك ة دعت ًارقثا يف هتامسو ملسو هيل هلل لصعبالا
 ثيدطا يف ةدراولا ىنسملا هليأ اما ددعل ًاقفاومنيعسنو ة ةعسلا غلب نم مهفاص وصفا ددع

 نيئالث ومفلا ىنسحلا هئامسا نم هايم كثراب ىلا#ت هللا هصخدقو ضايع ينغاقلا لاق
 يقيئالطقلا ينمي ف دصملا لأ قدقو هةعضنءديزا هركذام ىلع اودازويناقرزلا لاق أ مسا
 كالذت ايبا نيعبس وف 1| هئامسإ! نمهاهمىلاهتدثا نا بهاوملا نم ي!سدالادصتملا
 ةئاهسإ عم ًاًقرفم هني 2 ب رقكالذ ناب ىرتسو هدعب يناق ةرزلا تلا قىهعتا هئازمايف

 ا نايل راغب |نيعيسو ةعم بم تغلبه نم اهتعج دقو فووملا بس ملسو هيل ءدل !ىلص

 / امو نسله ءامماددعيف نعد ىغرقري رهيجلا ن 2 ةدراولا ثالاثلا تاياورلا نمابعجحا

 ةثاغتسالا ىباتك ف يست اياورلا هذه ميج تركذ دقواهددعيف قداصلا رفعج نعيور
 باتكلا اذه يفاهتعج يتلاملسو هيلع هنأ لص بلا +امسا نأ تيأرف ىنسحلا هلا ءاعساب ركل
 ةريرهيلا تاياوريف :روك ذملا ىلاعت هئامما نم امسأ نوناو دحاو ابنم دجوي فورجلا ىلع

 هريصيلا٠ مركألا ١ دحالا نخل: ٠ لوالا هذه شو قداصلارفمج نع يورامو ثالثلا
 ميكا: ل « يال جهلا عم ٠١+ ليلجلا ٠ رابجلا ٠ ناهربلا ٠ ميدبلا ءريقا ٠ نطابلا

 ٠ بيقرلا ٠ عفارلا٠ ةوقلا رذ“ ل «ريبخلا «٠ ضفاخلا ١ ظيفاخلا ٠ يملا ٠ ديجخلا ٠ ملا
 ديهشلا ٠ ديدشلا .روكشلا ءركاشلا ٠ عيرسلا :ميمسلا ٠ مالسلا» محيا ٠ ديشرلا ١ فذرلا
 ءروثغلا ٠ ملاعلا ءوفعلا .يلعلا ٠ يلظعلا ٠ لدعلا ٠ ميلعلا .زيزعلا رهاظلا «روبصلا.قداصلا
 *نم ولا ٠ كلما ٠ ليفكلا ٠ يفاكلا. يركلا ٠ ئاقلا «بيرقلا.يوقلا ٠ درفلا ٠ حاتنلا ٠ ينغلا

 «بدنملا :نيبملا « ىنغملا حطسقملا ٠ مق ٠ دجاملا ٠ ىبمملا .نينملا ٠ ديبجلل ١ بيلا ٠ نمسيوملا
 ٠ دجاولا ٠ يلولا «١ ليكولا٠ عسارلا «٠ باعولا ٠ ىداملا ٠ رولا ٠ ريتا «٠ يطمملا ٠ كيلملا
 هللا هعلام ركذ دنا دمي ىلا ثا .رضايعلففلا وباي داقلالاف(ةدئاف)يفالا يلاولا
 اذه اهب ليذا ةتككر كدا اهاهو ىسحلاهئاممانم ملسو هيلع ىلص دهان ديس هيبن ىلع

 جمس م مس سس م سس يم
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 ا



 ل ل :

 || لك عدريغو ثيدطا هباشتم نميامدقلابفأب لاكش الاي زاورسقلا اًذهاب ممخاو لصقل ا
 دقشعي ناودو ودي ولادي نعمجو نحت هيبشلاا يوان داق مينلاويقسعولا فيض ا

 كنا اني هيشلال هئامالعو هئايساىب قدح هنركلمو هاي ربكو هنملشع يف عسا ل اجهتانا ْ

 يفاحني هباشت الذ قوافل ىلمو ىلالغا ىلع عرشلا هقلطأ 6 ءاج امزاو ءيشديبشيالو هتاقولفع
 تاوذلا هبشت ال ىلاعت هئاذ نلا5 قراشلا تافص ف الغ يدقلا تافص ذأ يقيقحلا ىنملا ٌ

 هذا. رهو ضارغالاو شارعالا نع كفنتال يتانصذا نيقرخلا تافصهبشتال هئافص كاذك | ا

 لاثنءردو+ يش هلك كن ىلامتءاوقاذهيف ينكودئا.ساوهئافصبل زيم ملبشالذنع 7-0-7 0

 تانملا نع ةلطعمالو تاوملال ةهجشم ريق تأذ تابثاديحوتلا نقتل نيفراعلا ءايلعلا نم

 م. هع«اكالو تاذدئاذك سي! لاقناندوصق. ودوًناهرب انايب يط اولا ةعكتلاهذهدازو
 نوكأ ناذعدقلا تاذلا تاجر ظذللا ظفالا ةةفاودةهج نمالا ةفص دعنصك الو لمف ءامفكآلو
 قا لدا بهذ مدلك اذهو ةيدق ةؤص ةثدملل تاذلل نوك نالاقماةنيدحةفضاحلا

 نانفاثايدديزيل اذههلوتي :ديشقلامساقلاوبا مامالا رسفدقو منعش ىف :رةعاجلاوةنسلاو

 يو تاثدحملا تاذ ملاعت هناؤدبشت فيكو ديحوتلا لئاشم مداوج لعل عشت ةراكملا ذه
 لصح صقن عقد وأ سنا باج ريغلوهو قاما لعف ىلاعت هلعف هبشي فيكو ةينفتسا اهدوجوب
 #4 هرجولا هذه نع جب .رضال قاطأ لزب رولخ ةلاعسوةرشاب؟الودجو ضارغأو رطاوخلالو

 + ماثه ثدحتو بف ا هوحتكر داو كم اهواب هومتمثوت ام اهخياشم نم رخآ لاقو
 تث» هبشع ويفك هيلا يتتادوجوموملا نأيطأ نم ينب وجا يملا وبا مامالا لاقو

 3 رقح كرد نع زيعاب فرتعا دوج عمطقناو لطعت ويف ضحلا ينيلا ىلا طا ا

 ءايشالا فرد ملعتنا ديحوتلا ةقيقح يرصملانوالا يذ لوق نسحا امو دحوم 1

 أ هللاف كيمثو يف روصت انوهعنصل ةلعاللو هعنص «يش لك ةلعو جازم الب اك همنصو جالعالب

 || لثبك نشل ىلاعت هلوقل ريسفت وه ريخالا لصنلاو ققحم سيفن بيج مالكلا !ذهردفالخج

 ميشا اَنْ امن !هلوقل ريسفت ثلاثلاو لمي امه ان الىلاعتهلوقل ريسفت يناثلا وَ
 || تايثالاو ديوتلا ىلع كاباو ىلعت هللا انتبث وكيف ني هل لوقت نأ هالدَرآ اذ
 / هتحرو هلضفو هنج * هيبثتلاو ليطعتلا نم ةياوغلاو ةلالضلا قرط انبنجو «هيزاتلاو
 ءافشلا نم لوالا مسقلا نم عبارلا بابلا لدا يفرق فيا ضايع يما ةلارداوج نمو لي
 اذه يف تدنن # تاأذ انتين سوس لمدن رئت رع **ناييل ءدقع يلا

 م ا

 ا ل و و

 عش



 سيعصلاو ققحلااينمانينأو هب ردنع هردق مظع ىلع ل دل هئاي اريهاشمو هتازجت"تابما بابل
 اذاوةممالا يتكريهاشم نم «مقوام ضعباهيلا انضاو#داكوأ عطقلا غابامهرثك اودي دانسالا
 هلخو هاقعةحاجرو هلع ةعارب و هريسديمحو هرثا ليج نم هانمدقام_فصنملا لمأتملا لمأت
 دقو ةتوعد قدضو هتوبن ةخص يفرأمي ملهلاقمباوصوهلاحدهاشوهلاهخ عيجو هلاكةلمجو

 مديئاساب اههريغو عناقنباو يذ.رتلان عاني ورف هب نايالاو همالسأ يف دحاو ريغاذه يفك

 تنيئسا الف هيلا رظنال هتثج ةنيدملا مسوديلعهلا ىلصيب لا مدقام لاقمالسنب هللادبعنا

 يبلا تينالاق هنعمل يضر يميلا ةثمر يلا نعو#باذك هجوب سيل ههجونا تفر 2 داهجو

 ملم ىورو+ وديا هللا لس هللا يبا ذه تلق هت راين هتيرأف يل نبا يعدو لو ديلعمللا ىلص

 نم هئيعثسو هدمحن ؛ هلادبخلا نا ملسو هيلع ىله يبا لادل لاقف هيلعدفوال. ادامف نأهريغو

 هل كي رش ال هدحوما الا هلا الثا دهشأو هل ىداه الف للضي نموهل لضمالف هللاددهم
 كدي ثاهرجبلا سومان هذا دقلف هال ره كتالك "يلع دعادل لاقةلوسرو هديع ادمت ناو

 هللا ىلص يبلا ىأر ”هناربخاف قراط هل لاقيانم لج ناكدادشدب عماج ل اقو# كيعيابا

 لاقريعبلا اذه ادلف هنوعيبت «يشكعم لهملسو هيلع دنا لص لاقف ةنيدملاب ملسو هيلع
 لجد نم انعب انلقف ةنيدملا ىلا راسوهماطخب لخاف رت نم اقسو اذكو اذكب انلقمكب
 ةابل ردقلا لثم لج هجو تبأر ريعبلا نقل ةنماضانا تلاقن ةنيمظانعمو وه نم يردن ال
 ملسوديلعهل ص هللا لوسر لوسر انالاقف رقللجر ءاجل انيصاف مكبس يخي ال دا

 يديللا ربخ يفو#انلعنف اوفوتست ىتح اولاتكتو رقلا اذهنم اراك أننا كرمأي
 هللاو ىددلجلا لاق مالسالا ىلا هوعدب ملسو هيلع لهنا وسر ادخل ا 0
 ناك الا ريش نع يهديالو هب ذخ آل وا ناكالا زيخج رمأبال هنا مالا يبنلا اذه يلع.ينلد دقل
 دهبشاو دوعوملا جني و دهملاب يفيو رجعضي الف بلغي و رطبي الف باغي هناوهل كراتلوأ

 أذهراَت هسسَع امل ولو هيض اثير داكحب ىلاعت هاوق يف هيوطقت لاقو * يبدنأ

 هتوبن ىلع لدي هرظنم داكب ىلاعت لوقب مالسلاو ةالصلاهيلعدييبل ىلاعت هلا هبرض لثم

 ةنع هللا يضر ةحاورنبأ لاق 31 ارقلتي مل ناو

 ريماب كيني .هرظنم ناكل * ةيبم تاي رفيف نكك ملول
 ملسو هيلعشا لص هتارجعم ىلاعت هللا هبجر قسمنا 96 نفيا نضايعيمغاقلا رهأوج نمو 9«
 هزاجا هوجو نم اون 'ارقلا زاجتا ثايب ًادشباو هوجولا مما ىلع اهركّدو قايس نسحا

 نم دحا ةعاطغسا يفىننل ان هلا, الك نا يلءعلطا فصنم لك نفي ام ىلع ةريدكلا
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 + عاونا يم هدعب رك ذو هئم ةروس رصقا لثت نايتالا ىلاعتدفا قاخ

 رجفنو ٠ ةفيرشلاهعباصا نيب نس ءاملا مينو سعت سيحو ٠ رمقلاقاقشا ملسو هيلع

 اهةداهشو رجلا مالكو . هئاعدو هتكربب ماعطلا ريغكتو ٠ هترعدو هسه اعبنأو هتكريب امل

 | تاناويملاعاونار تاوانأسا رئاسنم عقو اهوعذجلا نيدحةصقو ٠ هتوعد اهتباجاو ةوبنلاب هل

 ةالمصلا هيلع هئاعد ةباجاو ٠ تاهاعلا يوذو : ىخرملا ءاربأو ٠ يتوملا ءايحاو ٠ تازتلا نم
 || ٠هريشاب وادسملابف نايعالا بالقئاو ٠ هتاكريو هتاماركو ادجعساو باب اذهو مالسلاو
 كردي ال رب بابلا اذه يف ثيداحالاو نوكي امو نأك ايف بويغلا نم هيلع علطا امو
 ملعقلا ىلع ةمولعملاملسو هيلع هلا لص هتازيسعمةلبج نم ةرججلا ذهومرمش فزني الو هرمق |

 ىقح بيلا ىلع عالطالا ىلع اهيئاعم قافتاو !هتاور ةركلرتاوتلا ىلع اهربخاديلا لصاولا |
 ةراجم هتربخال هربخي نم هددع نكي ملول هاف تكسا هبحاصل لوقيل مهشعب ناك نا
 بسجو ةمايقلا تاصرعو رشحلاو رشنلاواطواحتايآو ةعاسلا طارشا ركذ عب «ءاهطبلا

 | هل ىلاعتهثا ص ءيفو ٠ «دحو ءازجا لعل متشي !'درغم اناويد وكي نالصفلا اذه

 ةريخك تازجت“ عاونالا هذه لكنم رك ذومعاذا ن مهتبافكو سانلا نمملسوهيلعهللا ىلع
 مولعلاو فراعلا ترهل هللا هعمج ام ةرهابلاملسو هيلع هنن ىلص هتازسعم نمو لاق ناىملا
 هنيد نيناوقو هعئارش روماب هتفرعمو نيدلاو ايندلااصم عيمج طع الطالا نمهب هصخو

 ةربابملاو لسرلاو ءايبنالا صصقو هلبق ممالايف راك اموهثماحلاصمو هدابعةسايسو
 مريس يعوو موتك مممئارشظفحو هنمزملا مالسلاهيلعمذ ندا نم ةيضاملا نورقلاو
 مراعاو مددمب ةفرعملاو مهئار |فالتخاو مهنايعا تافصو مييفهللاماياو مهئابنا درسو

 يف امل فتريباتكلا لها نم ةقرف لك ة ضراعمو ةرفكلا نمةما لكل ةجاحتو مهئاكح عسو
 ىلا هوريغو كلذ_:رم هوقك اج جرابخاو بمراع تآبقتو اهرارساب مهمالعاو مهبتك ١

 ابمايال ظفكلاو اهتحاصف بورضب ةطاحالاوايقرفظافلا بي رغو برعلاةذل يلعءاوتحالا
 ةحيهتلا لاثمالا برضب ةفرعملا ىلا! ملك عماوجب صيصختلاو اهراعش !يناعمو اهكحو املاقماو
 ال يذلا عرشلا دعاوف ديبمت ىلا لكشلل نييبتلاو ضمانال ميغتلا بيرقلبةنبلا كلو
 قالخالا ناعم لعمل سو هياعمملا ىلص هتعي رش لاّشأ عمانبلعل زناايف لذانالوديف ضفانت

 نمالا ائيش ميلس لقع وذ دمام هنم ركشي مل لصفم نسم“ «يش لكو بادآلا دماحتو

 وعدي ام عمم اذا ملسو هيلعشا ل هب ةيلهاجلا نم رئاكو هل دحاج لكلب نالذحلاةيج ١

 مرحو تابيطلا لرميش لحاام ُ هيلءناهرب ةمافا بلط نود هيستساو هب وصديلا ||

1 



 هزل

 الجاع دودطاو تابقاعملا نم مهلاوماو مهفارعاو مهسفنا هبناصوثئابخعا نم مهلع

 سردلا سرام لزم الا هضعبل الو هب موقي الو ملعال ام الج اراملاب تيوذقلاو

 يأ ةرابعلاو بطلاك فرامملا نوتقو ملعلا بورمض ىلع ءاوتحالا عم بثكلا لعفوكملاو
 فراعملاهذه لهاا امم مولعلا نمكللذ ريغو بسألاو باسحلاو ضئارفلاو ايورلا ريبعت
 ثيداحا ةلمج ىلاعت هللادحر دم« مبلع يف ًالوصاوةودق هيف سو هيلءهلنا ىلص همالك

 نملاو ةكئالملا عم ملسو هيلع هن ىلص هتايآو هئابناب اهعبتاو اهركّذ يتلا نوئفلاب قلعتت
 رابحالاو نابهرلا نع رابخالاهب ثفدارت اموهتلاسر تامالءوهتوبن لئالدب كلذ عبتا ُ

 امو هيفثك نيب يذلا ماا ركّذو هتامالغودمساو هتما ةفصودتفص نم باتكلأ لها ءاذعو
 نجلا فتاوه نم عمو نابكلادب ربخا امو نيمدقلملا نيدحوملا راعشا نم تالذ يف دجو

 ملشو هيلع هلا لص يبلا منانم دجو امو روصلا فاوجاو مانصالا يا بصنلاجتابذ نمو
 دنع مولعمو روهشدهرثك !امهيدقلاطلعاب روبقلاوثراجتتلا يفي ودكمتلاسرلاب هل ةداهشلاو
 اًريفك ًاًميشنيملاءلا لعدم ةجحيف هنم ثرك ذورلسو ةيلعدا ىلص ةفيرشلا هقريس ىلع علطا نم
 قراوخو تاب الا نم رهظامكلذ 'ردو هلوق 96 نفيا ضايعيوغاقلا رهاوجنمو اي
 امئار هنوكو بئامعلا نه ةهرضح نموهمادتكح امو راسو هيلعدللا ىلص هذلومددع تاداعلا

 دنع هعف جرخ يذلا روتلانم هتأر امو ءايسلاىلاوريعيب اصخاش ةتعضو ام دنع هسأر
 يلاو ضابرعلا نع يقييبلاو دمحأ| مامالا هاؤر اك يرصب روصقهنم ثيالر تحدت دالو

 هتدالو دنع رونلا روهظو.موهنلا ىلدتنم صاملا يبا ن؛ناثع ما كاذ ذا هنأر امو ةماما
8 

 ةالصلا هيلع ظقس اا. هتلباق يثو فوعنب نمحرلا دبعمأ ءافشلا لوقو رونلا الا رظنت اميتح

 ناويا جاجيرا نم هريغو يقيمبلاءاوراك ملسو هيلع يلص هدلومةليل بئاجتلا نم يرجح امو

 باغ اذإو اوعبش ريفص وهودل آو بلاط يلا همع عم لكحا اذا ناك ملسو هيله ىلصهناو

 هللا ىلص حبصي و ًاقعش نوحبصي بلاط يلا دلو رئاسناكو اوعبشي مهعييغيف اولكصاف
 ىيتشا سو هيلعهللا ىلص هئيأر ام هعنضاحنياماتلاق ليك يهد اليقص لسو هيلع

 ا 7ص

1 

 أ برغملاو قرششملانيب اسمي ءاضاومللا كمر لو ًالئاق تعمم لبتساو يدي ىلع مالسلاو
 ١أ دعك رب نماوجوزو ةيدعسلا ةميلح هتعضرم هب تفرعت امو موزلا روصتملا تراظن ىتح

 ١ هناشن نسحو هبايش ةقرسو اييع بصخو ةئسملا اهتفان يأ اهفراشئإلو 3 اهيل روردو

 أ دخيل ماع فلا املناكو سراف ران دوخوةب ربطةريحجب ضيغو هنافرش طوقسو ىربمك ||

 'دصر عطقو بهشلاب ءامسلا ةشارج كلذ كرءو#َريبك الو اًريغص انئطع الو عوج



 روما رع ةذعلاو ماسصالا ضن نم هيلع أد انو ععسلا ّق ةارتسامهعشو نيطابشلا |
 ةبعكلا اب دبع روهشملا ربا يف هركس يف ىتح هامحو كل ذنم هيدا هصخب أمو ةيلهابلا |

 لم هقتاع ىلع هلعجقأ هرازا لسو هيلع هللالم دخاذ ا رباج نع سو يراخبلا هاور اك“

 كلاب ام سابعلادمجدل لاقف هيلع ءرازا د”ر تس ضرالا ىلع طقسف ىرعتو ةراحملا هيلع |
 يذمرألا ءاوراك مرقس يف ماغلاب ل لامتءل لالظا كلذن هرج :رمتلا نع تيبش يف لاق |
 يام دكا مل 1 يلع هلال هئيأر اهءاسنو اهنع هنا ىذر ةعدخنا ةياوريفو هريغو ِ

 ذيم كاذ ىأر هنا امريخات ابالغ رسل كلذ ترك لف هن الطب ناكلمو ماشلا نم
 نع الذ ىورو اهدنع وهو هلظت ةماغ تأر ة ةياح نأ ىور دقو#هرفس يف هعم جرخ

 بشعاف ةسباي ةرغث تحت هثعبم لبةهرافسأ ضعب يف لزن هنا ثالذ نمو« ةعاضرلا نم هيخا

 هيلا ةرجششلا يف لبمو هر نه رضحمب اهئاصغاهيلءتلدتو تقرشافيعتعنبأو الود ام
 سم يف مزفنلا لظ اذ ال ناكل سو هيلع ىلص هنا نع لذ امو#هتلظايتح رخل الا ربلعايف

 ةواللا بيبش كلذ نمو هبايث : الوودسج ىلع عقب ةيال ناك بابذلا ناو ارون ناكدنال رثالو

 هلجأ وادو هئوم همالعا مث نيجيعصلا يف ا هيلع نارقللوزاب يأ هيلا يسوأ تح هيلا

 ضاير نهةضور هرينمو هتيب نيب نأو هثيب فو ةنيدملاب هريقنأو ًاضيانيحي هلا يف اك

 راعخاف ةرخآلاو ايندلا نيب يأ هتوم ددع ملسو هيلع هللا لصد ىلاعت هللا ريبختو ةنلا

 هيلع عشا امو :«ملسو+يلعللا لصابب ملكتتك رخ !يثويلعالا قيفرلا مبلل لاقو ةرخخألا

 هديسج ىلع ةككالملا ةالصو هي رشتو هتامارك ن مدت سيف يفاشلاءاور اك ةافولاثيدح |
 اوعزات ال نأ هوعمس يذلا مهئادنو هلبق هريغ ىلع نذاشس موهيلع توملا كلم نأ ذئتساو |

 هتيب لهأ ةكئالملاو ريغطاةي زعت نه يورامو*كلذلثاف أوربي مو هلسغدنع هنعصيبفلا
 تبيلا لها مكيلعمالسلا هصخش تروربال "الئاق اوعم“ ذاملسوديلع هللا ىلص هتومدنع 1

 لك نم ًاكردو ةبيصم لكن مءازعو كلاه لكن م (فلخُتا يف نا هتاكريو هنا ةعرو

 ةوبنلا لئال ديف يقييبلا ءاور باوثلامرحنم باصملاناف اوجراف هاياو اوقن هئايف تئاف
 يف هتاكربو هنام ارك نم هياججصاو هعيب لها ىلع رهلظ املا ماضي ايوامطلاو يبفاشلاءاورو |

 اهنع هللا يغرس ا بملادمعب رمش ءاقستساك هتامم دعب وملسو هيلع ىلص هنايع
 رئاس نم رهظا ملسو هيلع هلا لصانيبن تا ارجع *و هلوقالكي ضيا ضايع يماقلا رهازج نمو 6
 غلب وهأ» وأ اهلخماسبن دنعوالاةِن و بم يبن توي هناوأرشرثك امدح, نيهجوب لسرلا تازهجم

 || هيد زامعالا قيام لقاو ربا هلك نآرقلااذيف ةريثك ابنرك اماو كلل ذ ىلع س ايلاهبن دفواهتم



 نيعبسوة عبس موش تالكلانم نم ”ًرقلاينفاذه ناك اذا اور أ كحل ”ةلانيطعأ )ا ةروس

 ايسو تينوا يذلا ناك اهاو رشبلا هيلع ن مَآ هلغم امتايتالا نم يطغا الا ين ءايبنالا نم
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 ةبسن ىلع ضن ارقلا ازهن تايكر شع رثوكلاكانيطعا انا تالكددعو فينو ةلكفلا
 قي رطب هزامتا مث ُ هسان يف زدتعم |مم.دحاو لك هزج فال [ةعيس ..:رم ديزا اهددع

 مولعي رابخالا ثني رخا زاك هوجو هيف 0 ددعلا فعاشتف همظن قيرطو هتغالب

 3 اذه فيعفتلا بجوت رخالا زاجعالا هوجو مث ىرخأ ةرك ددعلا فعاضتق بيغلا

 ةدراولا ثيداحالا مث هنيهارب رصا-ا ىوخي الو هتازجعمدعلا ذخأي داكي الفنا ارقلا قح

 حوضو يناثلا هجولا +فيع ذتلا اذه نم او غلبت باوبالا هذه يف ةرداصلا رابخالاو

 نفلا ب بسحو مهئامز لهارمش ردي تناك ل سرلا تاز نافولسو هيلع لص هتازجعم

 مهلا ثعب رخلا هلهأ ملع ةياغمالسلا هيلع ىموم :نعز نأك الف هنرقديف ايس دقيذلا

 ل تكي مهتداع قرخ ام اهنمم اجل هيلع متردق نوعدي امهبشت ةزجعب ىموم
 ناك ام رفواو بلعلا ناك امايغأ ا مالسلا هيلع ىسع نمزشالذكو مرخ# لطباو مهتردق
 هلل الا ءارباو تيملا هايحا ٠ هوبستجي مل ام ماثأو هيلع نوردقي الما مءاجف هلها
 مالسلاو ةالصلا مييلع ءايبلالا تارجعم رئاس م الو ةجلاعم نود صرع الاو

 ةغالبلا ةعبرا اهمولعو برعلا فراعمةلمجو مسودياع, هللا ىلصا دمت تعب ىل اعتدنا نا من خي
 زاجيالاو ةحاصفلا نم لوصفةعب رالا هذه قراللا نارقلا لزناف ةنابكلاو ريملاو رعشلاو
 مل يذلا بيجعلا بولسالاو بيرغلا مظنلا تسمو مهمالك طم نع ةجراخلا ةغالبلاو

 قع رابخالا نمو هجلم نازوالا بيلاسايف اواعالو هقب رطملا موظنملايف اودثبم
 ةحبصب ,ايهنع ربخلا فرتعي و تناك ام ىلع دجوتف تابخلاو رارسالاو ثداوحلاو نئاوكلا

 ابنثجا م ارشغ بذكتف 5 رم قدصت ينلا ةئابكلا لطباف .ودعلا ىدعا ناك ن أو هقدصو كلذ

 يالا هابناو ةقباسلا :نورقلا نع رابخالا نمهاجوموجنلا دصرو بهشلا مجرب اولصا نم
 هذهث يق ١ مدضعب لرع ملعلا اذه رأت نم زجعي امةيضاملا ثداؤحلاو ةدئابلا ممالاو

 هك رظن نمىلع كالذ هوجو قتال يتأت ةما لكل ةججلا ةنيب ةمامقلامويىلا ةئباث ةروعملا

 الانمز الو رصع ريالف ليبسلا اذه ىلع بورغلا نم هب ربخنا امىملاهزامعا هوجو لمأتو
 رئاسو ناهزإلا رهاظتي وناميالا ددحتيف ربخا ام يلع سو هيلع هلا لص هقددص هيف رهظيو

 الو ددهتت هتان و عطقتت الو ديب ال انببل ةزمع و مهمضارقلاب تضرقنا لسرلا تازهعم

 ام هنغع هللاهغر ةزيره يلا نعيراخببلا ثي دح يق ملسو هياعدشا ىلصلاق اذملو روهسفلا
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 ا م د هع سم ص لاح ب صج

 نم داو ريغ يهذو ثيدملا ينمساذه ةمايقلا مري امبات عراك يا وجرافيلادّنا هاحوا

 رخل أ ىنعم ىلا مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ةزمث“ روهلثو ثيدحلا اذه ليوأت يف هالعلا

 | ناسف هيبشتلا الو هيلعليجتلا الو هيف لييخقلا نكم ال امالكو ايحو اهنوكب اهروولف نم
 || ءافعضلا ىلع اهب لييختلايف اوعمط ءايشاب امل نودناعملاماردق لسرلا تازبم* نم اهريغ

 ا( لر ارثلاو هيف ليحشب وأ رحاسلا هليخي اه اذه هبشو مهدعومملابح ةرعنلا ءاقلاك

 1 ةريغ نم روثخا هجولا اذه نءناكت لمتديف لييقلالو رهلالو ايدل ل يلا ثلا مالك

 '| لالذالاو ءابسلاو ءالجلاو .البلاب ماضرو هاي !مهتشراعم برعلا كرف تازحمملا نم

 || ديعولاو ديدبتلاو زيجعتلاو خيب وتلاو عيرقنلاو لاومالاو سوفنلا بلسو لاما رييغتو
 || ام هللا هحر ضايع يفاقلا ركذ مدع نيملاعلا برش دجلاو هلثج نابنالا نع رجتاةيآ نيب
 ش مظمتو هتعتانمو هتبحت موزلو هتلس جابتاوهتعاطو هبناميالاو هقوقح نم سانلا ىلعسجيا

 : بسنيام عيمج ا وم ملسوهيل عدا ىلص هدرح موزلو هرلا ودريقوت بوجووهرمأ

 أ يجي امو هتم#عو هربق ةرايز لففو ملسو هيلع ما يلص هبإ ع مياستلاو ةالصلا حو هيلا

 ا سو هيلع لصدصقتت وأ هببس نم باقعو عنتجامو هقحيف ليحتتسيلامو ماسو هيلع يلصدل

 ٍِ مارح مهصقنتو هباعتأو هجاوزاو هثيب لها بس هيف لاق لصفب كاذهتحو هوحنو لتقلاب

 1 هيلعشا .ىلص دل اواو هئارجسعمو هلا فؤنمافشلا هب اتك يف حرش دقدنا لصاخل اود هلعاف نوعلم

  تعهادتوبابلا اذهيف دي رثهنان هب عافتنال او هيلع عالطالا ءاسينغتسيال انملسو

 ْ هللا ىلص لوس .رلا ل شغب ةصتخلا مكلا هذه ن. فلا باتك ل واوهو لوبقل اب هيقلت ىلع ةمالا
 معا هللاو مدقت نل لففلا نككب ابلا|ذهيف باتكاهلضغبال ةيندللا بهاوملا ممن مسوديلع

 5 وهووكملا يذمرتلا يلع نب دمع هللب فراعلا مامالا مهو 3

 . 6 اهنع هللاىشر ناسلا بحاص يذمدتلا ىسيع يبا ريغ

 رين نيالا ورث الثلاوسداسلا لصالا لالا رد اون هباتك يف هاوقال«هرها د

 هنع ا يخر سلا نع بولقلا يف هنافو ريأ و هنايحيف مالسلاوةالصلا هيلع لوسرلا ةبيه

 اهنم ءيبث لك ءاضاةنيدملا ملسو هيلعملا لصقل لوسرة يف لخديذلا مويلا ناكل لاق

 2 يبنلا نع يديالا انشنن امو اهنم *يىش لكملظا هيف تام يذلا مويلا ن ناكألف
 ا نون ملسو هيلع هل صدا بوسرناك < انبولق انركأنح هن هنقد ينل اناو ملسوهيلع
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 هن د رْثكأ ل يعاد اًريِذََواًريشمَو اًدهاش كلالسنأ ان ىلاعتلاق نيلاما ءاضا

 بيطلا#ر هنم حاف قي رطل يف ىشم اذاو نيملاعلا يف هجارسن ريدتسي ناك !ًريثم اجار

 ابطا رهاط ناكوناكملا | اذهبرم هنإ ف رعيف ملسو هيلطشاىلص هركيف هفرع دجوإ قح

 ريطب هسدق ىتدتالبكو اًيشانو ًدافطو ماحرالاو بالصالا ين ظفملاب ىلاعت هنا هرهط
 يف ءلعج يذلا روتلاب هيلق هللأ تف نق هئاببي هللجو هحورب هبيطو ةبرقلاب هفرشو ةوبنلا

 هتب ورب بيخيالو ههقس ءاودوهبلق انش هني نر ناكه بدني زو ىلاعت هللا هلتامو هرصباو هباق

 يلاعت لاقأك ةواشغ هرصب و همس ص لجو ديلة عملا نمالا !يلقلا انش نوكي نانع

 ادس هترابطوهلالجو هراقوو هتبيه تناكو نورصبب 3 هو كِل ٍ ! نورتي مه ماَرَثَو

 الالجاو هل ةبيه ةملستسم ةداقنم اهيدياب تقلا لق سوفنلا تناكذ سوفنلاو بولقلا نيب

 ثالث تءاضا ةعقب لحام نياف ةباهموةوالحو ةوالط هل ناكو و مسو هيلعشا ىلص هنءءايحو

 ةالصلا هيلعضبقت الف هتبابب اهتوؤشت أيهتو هنوالكي تيلحو هتوالطو هروب ةعقبلا

 امو هلوقو *ةبابملاو ةوالطاو العن اكلت ثتافو ءوضلا لازو جارسلا بهذ مالسلاو
 باذن يتلا بولقلا نم ههابث باق نعو هباق نعربخا انيولق انركلا ىح يديالا ايضفن
 تايآ أ نم ةب 0 مالسا و 3 هيلع ناكر نيقواخلا ةييه اهذخ انو هللا نم ةييملا اهيلع

 هسشن نال هيلق كلا هدقف ا!ذاف قيرطلا اذه نم هتفرعم تنكت وهف رع نق ىمظعلاهّللا

 صختلا تسحا الف ناطلسلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلعا ام رق يف تناك

 تخاصاو اهانلل تقوشتو تكرمت مع ةالخلاك ضرالاب ةطقاس اهءامز تدجو هباهأب

 ريغتي لو هضبقي هبلذ ركني مل هتكلمو هبلق عملات هلانم ةبرلا تيلغنمو اهعماطمل اذا
 هللا لالج نم مهوأق ل إد دقن مهتعشأ يغر ءالوالاو نوقيدصلا هو هذقفب هنأش

 ةبيه كالتف ىلامت لن عشا ن نم ةثيلاك تراص دق مهسوثو هوبأيف مهتهب اه هتمظعو

 نا ريغ نم ةبحلأ ن نم ابيف نيتولخل .ال ناك ام ترمغف ىلاعتدللا ةبوعنم مهتم بولقلا تشتحا

 ىلاعت هللا هعبره تملظع اك نأف هباق نم هعيجتو 'مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةبيهلورت
 مظعا هلففيس هبحو دشاملسو هيلعدلا ىلص هلا لوسر نم ةيمولل ورة دبع لق قدمو

 ايسنب يدارلار يف بدني دأوةلزا؟ نيبتسي الف اهاوسال ةماغدتمي يهو هميم ن كلو ىفصأو

 ءوضابقارشا رمتس هلا تقرشا اذاف ءيضمرقتل زاجو رعخلا بج يفنيبتسيال نكلوهتبيبج
 بح يف هتبرهو ىلاعتهلا بح ذك هيلءةبلاغ !ببقارشاب سعشلاو هرج ىف *يضي رمقاف رملا



 هلل جو هب هللا انعفت قولد سيفا مالك وهو ها هتييهو مالأسلاو ةالصلاهيلع_لوسرلا

 ةئاماو نوسألاو سدا لصالاهنعا ى 2 ؟رارأ يب ايذدرتلاميكحلا رغاوج نمو

 نعدنعلا يغر“ادردلا لا نع# يف وعن 02 نوب تكن ّ لقلت هلرق ريسفتيف

 يوقتلاو ريلا ىلع يثومبنافدنلا نوبت م 5 نا لف ىلاعتهلوق يفملسو هيلع هللا يله هللا لوسر
 هنع ىلاعت هل ىهناع_فكلا ىرقتلاو دبعلا لعملاعتهّا ضرتفا ام ربل سفتلاةاذو عضاوتلاو
 تاجردلا يف ءاياطعيف ىنات كر سفنلاةلذو ءالومةثيشمل هروما يق هتثيشم عضي نأ عض ةاوتلاو

 يلع نلا دفو مدقلاق أ معملا| يشر سابعنبا نع#ةدوبعلا وفص عبرالاهذهةماقايفو
 لاتياملا هنأ ناعم السلاوةالصاا هيلع لاقف نءللا تيا اولاقفملسو هيلع الم هللا لوس
 اياولاق مساقلاوبا 3 لاق كمساي كرعدن الانا اولاق هّللادبعنبدمتانا اكلم تلو كامل اذه
 | نيكتملاو نر هاكلاو نداكلاب اذهل امني انامل ناجل اقف اليخ كلان ابهسدقانا مساقلاايا
 || ءايصح ةدقحىلامديب برشن لاقدثل لود كفد شين مدحا طلاق رانا ينناكلاو

 اولاقف هللا لوسر كنادهشن نانومدي يف نسف لاق هنا لوسريا دهشي اذه لاقف اهذخاف

 || باّبش هبت اقىلامتدلوق ىلا ىبتنا ىتح اهص تافاصلاو رقت كيلع لزنأ ام ضعب انممسا
 || يبت كارتاناءل اولاق دعي ىلا هقبستل هعومد ناد قرع هنمضبايامنك أل هناو بَ
 قب رط ىلع يتثعب هنا ٍِي ١ ينعي يذلا فوغ نع لان ىبت كنب يذلا فوخما

 اأكيلِإ كين ِيِدّلَأِ نيهذتأ اع نكو ارق متككههنع تبغر نا فيسلادح لثم
 يف ناعئاملاو نوث 2 عساتلا لصالا هلوق 96 فيا يذيرتلا ميك كلا رهاوج نمو 9ع
 8 هلاهغر سابع نبا نعام هرم ىلا سخ تيطعأ هلوق رسويفو يمال يبنلا صئ ءاصخ

 تشعب رخنالو يلبق ين نيطعي مل اس ثيطعأ لسوديلع هلا ىلص هلا لوسر لاق لاق
 ترصنو !"وبطوا دجح*# ضرالا يل تلءجودموقى لا ثعبي يلبق بلا ناكو رمح الا ودوسالا

 ابترخذف ةعافشلا تيطعاو يلبق دحال لْمتلو مادتي تلحاو رهشةريس ياما بعزل
 ثوعبم ملسو هيلع هلا ىلص لوسرلا*اًنيش للاب هلرشبال نمل ىلاعت هللا ءاش نا ةلئان ىف يتمال

 ىعري يعارلا ةلزنب وهف ةياعرلاو ةيالولاو ةرامالا ىطعي رماملا ريمالا ةلزنب قلملاىلا
 يفو اهاتشم فيصلا كيس امل دائري و ءاملا فص اهدروي و اهيلع نمست يعارم يف همدغ
 اهينجي م ةكلملا عتارع نع اهب رثيو هموجم لبق ىوأمتليل لكل اهل دعي و ارغيصم انشا
 اه ديسك راج واهذالش قلب وذوذشلا نع ايطوحي 0 عامسلانماهسر هرج وة ولانيضرالا |
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 مالو صان عار !ذبفنغلا بر فوصلاو نابلالا نمابلسر عمجيو اهشيرم يواديو

 لوسرلاف هكلم ردق ىلع" ةبده لضفامنفلا بر نم عقوتمو ءازجلا موي هيلع روفودهرجاو

 يف ةجراخ لكل عرشف مهاعريل ثعب همدغ قلخعاو قلخلا يعار وه مالسلاوةالصلا هيلع
 هايل نم مدرواواضعب مرحوأضعب ةجراخ لك نم لحاف بنت اذامو رشابت اذام اهيداو

 ماياو ةاسيملا يف دادعتسالا وهو فيصملاو ىتشملا مه ًايهو يفاصلا مئاربا اهافصا
 نانلا ثودح ددع ممل نيبف ىوأملا مل دعاو توملا لبق ضرملاو ٍشالبق ة ةوقلاو ةعصلا

 تاوهشلا شو ةكلملا عنا عئارم نع مهلزعي و نومصتعي نمو ثووأي نءاىلا لظملاليللاك
 اهنم باقلاب لتيتلا الا ةئيولا ضرالا مهبنجيو صرحلاب ةبوشملا ةيويندلا
 مهعقوت نأ ةحنيطالايثو بال ةفاع ذوذشلا نع مسرحي وبلقلاا هم ضروب و هيف

 مهمفي رم يواديو مري سك راجي قح اهيلع مهنيعب و ةبوتلاىلا موعداو ي ىصاململا يف

 || مهتامهب لمجيو سوفنلا نق رم ظعاوملاب مهصلخم يتح مهتوتثم ظعي نأ وهو
 ]|| مق وعدي تاوهو مهنابلاو سر عمجو بيدأتلاب مهلافطا ةياعر ىلوتي ناوهو

 مهدي ريما كلذ عم وشو عاب اذبف مهلاععا بلوق ىلاعت هللال اس و مه رثغتسإ و

 يفاويا ةءاقتسالا عراشم ىلع بدالاطوسب مهبريسي و مهقوسي و هراكملا ىلع مبامحيو

 دقو اهبدؤي ومدخلا لعاب شيم اصع هعمو الا عارلقف لجو زعدّللا يدي نيب فقرا مهم
 ريما لكو همدغ ردق يطدتنؤم عار لكف هليزنتيفمالسلا هيلع ىبموم اصع هناويس ركذ
 .نم ةيالولا ةل اى هتيالو ردق يلع جاتحت ةروكىلا ثوعبملا ريمالاف هتيعر ردق ىلع هتنوم
 ||| ناتسراجب ىلعرما نفهتراما يف قتيل هتيالو ردق يلع زودكلاو بكارملاو باودلاو مدخلا
 انركذ انمىلا هتجاح تناكناسارخ ىلعرمأ .نموانغصو ينلا ؛اييشالا هذه نماظح لقا وبف
 ىلا جومع.ا برثملاو قرشملا كالم نمو ييظع زاكملا جاتحي نينمُوملا ريما ناك مو راك ا

 زاك نم ىطعا وقرا شعب لوسر لك كل ذكف كلما كلذاويطبشي تح لاومالا نئ
 ضرالا نم ةيحان يف هموقىلا لسرملافةلاسرلا نم لمح ام ردق ىلع ةفرعملا رداوجو 0

 ىلا لسرملاو هموق ةياعرو هتوبن أش يف هب موقيام ردقىلع زونكلاو ةوبنلا نم ىطعياما |
 ردقب ةفرعملا نم يطعا مالسل او الصلا هيلع دمتان ديسوهوا بجو اهسسنا ةفاكغ ذرالا لعاعيبج
 تشع مالسلاو الصلا هيلع هلوق نمانظف ةفاك, ضرالا لها عيمج ىلا ةوبنلان أش يف بي موقيام

 كلي كام ةيالو نم هظكس 31 2 ٍإ كاَنْلَسَرأ مودا ىلاعت لوقو دوسالاو رمحالا ىلا
 اهتداعمو اهرهاوج كلم ابلكضرالا 5 نمو امهنيب امو:اهب رغد اهقرش رهاوجوأيأ دل

 سس يم ل يم يي م م مم هع
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 لاتكالذاف يردعلاك لذ ردوجحو هم حان ندعمالا د سياضرالا ن :مةيحات كلم ٠ نمو

 ىلع انهيخم هباعك راصكالذلو ملكلا مءاوج تيتواومالكلا يل مصتخ !مالسلاوةالصلا هيلع

 لصفملا يقبو ناقرفلاو روبزلاو ليجنالاو ةاروتلا لعالفشم مركلا نآرقلا راصو يثكلا

 تثاغالا رئاسىلعتز زرب ينلا ة ةيب رعلاب ملسو هيلع هللأ يلم هيلا يحواو ةصاخةمالا هذشؤلفا

 نم يطعا ةفاكلا ىلا ةلاسرلا ملسو هيلع هللايلص ىطعا امو ةنجلا لها ناسل يثو عاسنالاب

 بعرلاوةلاسرلا متهسقواو ابلكأم :رهاوجو ةكلانءقواو ميمجلل ةيافكلا رادقم زرنكلا

 نوعبس يلمح رولا تاكو كلا م.أوجرو ثيدحلا رصتغتملعىلءىرق ةلاسرلا رهاوحبف

 هلك كلذ معو هيلع هلال ل عبق دعب م ليثالاو اهدعب نم روب زلاو ةرقوم اج

 ىلاعت 3 باتكلا ماثيمس كالذلو باتكلا ةحتافيف ناقرفلاو مركلا تآرقلايف

 هللا نال ياش ثيعس كَ اعبسيفو ميلطعلا ن ادلاَو ينال ناعم كاتيا دَقلَو

 وهديلا جاتمتدتالع ام لوصر لك عدت لزنا م ظوفحمل حولا يف اهلك ب تكلأ عجيملاعت
 ليجغالاو ةاروتلا ع ع عيمجل ةمالامذمل اهنزخو كلذ يجن + باتكلاة شاف ىنثتساو هتماو

 يف بتكلا رئاسو همأ نر جرختسم نارقلاونارقلا مانع جرفقسم ن اقرفلاو رويزلاو

 ثتيطعاو ةاروتلا ناكملاوطعلا ىنعب عبسلاتيتوا مالسااو ةالصلاهيلع لاقو# ن , ارقلا

 ىلاعت هللا نءهبلق ىمهبرف لصنملاب تاضفو روبزأ ناك نيمملا تيطعاو ليجشالا ناكم يانا

 ةتمرصبب اغاو مسودياعمنا لم دقلع ةوبللا راثأ اريعبب مةيادملا رو هيلقيف نكي و

 ىلاعت ئاماده نمو ن رعب ل هوكي ٍ نور *يمادت َثَو ىلاعت لاق هعنجو هصخهت

 ةايلسأ نم از رابةورنلا صخضت هب رصبا هبلق يف ةفرعملا ترقنساو كل ذب هبلف نيع تجتفلاف هرونل
 دولا ةعسلاو مركلاو ةحامملاو قبسلاو ةعرسلاو دايقثالاو ةظقبلاو -ةاكذلاو
 ىريو عاملاو رطعتلاو ةءاجملاو كاوسلا لاعفالا نمو ملهلاو راقرلاو ةنيكسلاو ءايملاو
 ةوالطلاو ةوالملاو ةهازنلاو ءاهبلاو لالجلا_:رم ًاقئاف ةلاسرلا صخمش ةوبنلا صخش ىلع

 نودماوملا لان اًماو ةايملاو بملا ونيقيلا نملك ذه لصاو ناطلسلاو ةباجلاو ةحالملاو

 ادهم قدص_ارق هب مهلك و ىلاعت للاب مهتقرعم رد لع ملسو هياعملا امد ةفرعم نم

 كلذ ب سح ودب هلبسومايا هتقرعم ردق يلعدتب مص قدص ناك ة علا يف اسوديل ها ىلع

 ىلاعت هللا رون نم اظح ممرفواف الخلا نم انددعام رهاظلاف هنيعرصبل ى اراب ناك
 و رمان هب اذع لع مرذواو هن ةزام ديطخو كاجو ةردشبو يد سو هيلعمللا ىلص هب ذع مرفوا
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 هللالوسر هيلا ىشفا اهبعدللا ىخر ركبابا نا ىرتالا ةلامو اسفنوطذباو هتوعدل ةباجا

 هجوم رك يلعلاقو*«برطضي مود دراي و لاخلا يفهقدص ثوعبمدنا ملسوهياعهلا لص

 دعبو ةدم ٠ دعب نم هقدصو ملسو هياع هللا لص هقدصو قيرطلا نع عجرم يبا ل أسايتح

 هللا ص هللا لوسر ةوعد دعب نيعب رالا دع همالساب تح سفن نوثالثو عست ملسأ ام

 ينعي ماشه نب ورمعب وأ باطلا نب رم ريب نيدلا رعا مهلا دغلا نمملساة ليل ملسو هيلع

 هللا يغمر رمت دعسف هنعدللا ير رمش هللا محملا ورع لاو دع نم ةوعدلا ترث لهج ابا ابا

 ناب هتماركو هتليضف زرباو مالسلاو ةالصلا هيلعدلو سرها أ دقو * ورم يقشو هنع
 ىغنر رمشو ركب وباف ءار ولا نم ةعبراملسو هيله صدع جرب زو ين لكل لعج

 5 ظولفملا نمو م م ةوبنلا ادئذو اهنع هللا يضر يلمو ناؤعوتلاس ءرلا اريزو اهدع هللا
 ةيالولاو قم اهنع هلا ىفر رن ظحو ملظاو ةمصملا ةئم هنع هلا يف رركب يلا ظل هددع
 محلاعا تتوافتف لاو ةمرملا هنعمل ىغر يلعظحسو ءايحلاو رونلا هنعهللا يغر ناي عظحو

 ردف ىلع هدعب ةمالا يف مهتريسيفو ةايحلا مايا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مهتبمص يف

 ايندلا ثم ىلاعت هللا ىلا لاترالاب ملسو هيلعملا لص هللا ل وسر سحا الف مهظوظح
 مالصلاب هنعا يف ر ركبابارما ةمالاب اللاب ءزوعو هعجو يفهل * ىدشباو

 هنصدتلا فنخ نا ةمالل ىلامئدّنا عنص نمناكو و ةالصلا يلو يذلا وه هلاىلع ةمالاتقفتاف

 ىتح ضرالا ناطخي هالجرو هادغلا الصيف نولسلاو ملسو هيلع يلص جرفت ضبق موي

 يقييالثل لف :رمكلذب ىفر هلا عيمللا ملل لسن عتاو ركب يلا بنج ىلا سلج
 هللا ررظاف هتلعةدشل ءاقعلءبواغموهو هبرما وأ كل ذب سعأي ١ هنا لاق م نعاطوا دن اعمل

 535 وبايهتلاثي ند ىلضن هبنج ىلا دمقو جرخ ىنح ويل هلل ىلص هنعفنخامكاذ
 كلذ ريغو مهنعتا ىف 1 نيدشارلا» افلا لضف يف لي وط+الكدعب لاق # هنعهللا يف 7
 ةجج مالا ىلعاوقعب لبق لسرلاوةيده انل هللا ن نموهفدادهمةمحر انامالسلاوةالصلا هيلع لاق
 هيعمل تدك أ: لبقيمل نمو هاكروب ةيلعلا لبق ن نمف ةيطملاكت سبل ةيدملاو ٌةيطعو
 ادمملبق دره ةيدهو ةيطع ناكملسو هيلعشا ىلص ا_كوسرو ةبوقفلاب لجوعو
 ا نافيتلو ةيبطع هلبق نمو ب رمواقباسراصودشرودعس ةيدهوة يطع سو هيلع ىلص

 هلظح ناك اهدججو ةمعنلا راك ءابا نمو ةداعسلاب اهنودشرلاةرثبسصي مودمسةيدبلل |[
 'نخأتو ردقلا اديباودمسف ايندلا يس اهباراجو عينلا مالا تابوقعنمةاجنلا ةداعسلا نم
 باذعب اوقحلاناىلا ايندلايف ةبوقعلاب اواجوع نولؤالاو ةنايقلا موي ىلا باذعلا مهنع



 هلبق "سو ىل لا ابتحا ةيدعو ٌةيطع ءماسوديلع هللالما“ دم ء لبق ةرخلآلا

 دا ٍ نم هيأ يب 9 لأ ىلاعتهاوق كللذو ةبانالاب هيلاهثا ادعت يطع . ماسر هيلع ىلم

 ءاراذا همجرو ءدبمأ قري ةحلانمةيدلاو قمل نم ةيطعلاو بيلا نم 4 هلا | يدبيو

 هديعبحسا نمو ةعرلا نم «ةيطعو كبف هسوبو هفعش بهذي اب هريجو هارقفعشوا سايب يف

 باقلا أ امسال ةيده تيعم كا ذلودبلق ليقسلو هصتخي نا كل ذب دي ربات المو اًملخ هيلا ىدهأ

 مهنع ب هذي ومهم ييل مهلا مهثعبف مهمحر ل امتودنامجسانب رنماياطع لا كل ءرلاف اه

 ملسو هيلطشا لما دمتانيلا ثعيفان ردت لجوزعانب رو عريدكرب#د ر و رثكلا قف سؤب
 كايد فر السالاوناالا ةلكحو ةيطعلا يس مالسالاو ناجالا لجل ةيدهو ةيطع

 مم موك نيو لاق نا ىلا "مهتم ًالوسر نيالا يف َتَعَب يأ وه ىلاعت هلوق

 سو هيلع يلع دمت ثعيبةمالا مذهلة يدع مالسالاونايالا كش ةمكملاو باتكحلا
 تح ةمالا هذ هاهب ىظتحسا تامهسلا نر ئازغب نم ةفرعملازودك ةيدملاو مالا لطالشف ةصاخ
 هقنلا نع مهنأك ءايقثا رارباءالعع اح ليجنالا يفو نجلا ةرفصةاروتايف نيفوصوداورام
 نمدمات تمص هيلع لملاقوب الا رك ىدمىدبل كر ١ لكى اعتلاقو ءايينأ

 يلاعا ىلا انيدييل ١ دا ةيلوسر لو هيلع هللا ىلع !دمحت ريص امئاف يتما تيطعا امنيقيلا
 هلاصدقيع را ةنل انلوسر نم برقلاب ةنجلا تاجر ديملاعايفا تفزركلةدوعاينلا“ تاجرو
 نم ىلاعت هللا ناطلس ةروفع نددلشا بعرلاب ترصن ملسوهيلعملا لص ةلوقو*انيملس و هيلع
 كلذ لسرلا نمذحا طعيملو دحا همواقي ال ادنج ىطعا دقف بعرلاب هترصن لعجا ذافرادلا بأب

 ناك لذف هودع يلق يفبعرلا كلذ مقو رهشةريسم نمر ؟ةانباملسو يلعن ىلصناكف

 ودعلا ثالمو ودعلا نم تذخااهنال سجن مئانخلا تناك ئاتغلا يلتلحا سو هيلدا ىلصدلوق اوقو

 اراذوا تيعمموقلا ةعيزوم ارازوالاقن نوعرفل 0 ىلاعت هللا نا يريالا سيئملك
 نط لدا "مشد ام اراك ىلاعت لاقةمالا هذملو يا ئانغلا يل تلحاو *« اهتساجنل

 »6 ريهاشم دوعأ يناببصالا هللا دبع نب دمج يعن وبأ ١ ظفاحلا 1 مهنمو 3

 د6 هنع هللا ب 3-5 4 ةنس ثامو ٠ ةنس دلو مالسالا ظافح 6

 لمج ىلاعت هلا نادنم لوالا لصنلايفةوبنلا الد هباتك يف يف هلوق 36 ٠ رماوج ل رمدالا
 م سقس

 |ث ناب نيملاعال ةمحر 5 ا اسأل اتلاف ةج نوما ملسو يلعن لص هب
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 ىلاعتهلوق تالذو مهبف مالسلاو ةالصلا هيلع ةناجحتدم باذعلانمإ سودا لس ةزادعأ

 هلل يلم دب هنعنام اقيقشمايا مملاجعتسا عم مهبذعي ملف مويف تأ و امهر يعي هلل أ نأك امو
 ىلع وشلل ورساو لعق مدي ميعام مهل لاا دل منع بهذا ءلسودبع

 هللا لس يبنلان عدنعدلا يغب ةماما يب | ىلا مدنسل ئورو نومقس» ينم قو َكبنْبهدنامِ 1

 ةراره يباملااضياهددسإ ونيقتلل ىدهونيملاءلل ةمحر يثذعي ىلامتهفا نا لاقدنا لسو هيلع

 || اياذع ثعبا مو ةمعن ثنعب امنا لاق نيكرشملا ىلع وعدت الا هللا لوسر اب ليق لاق
 نع لجوزعللا رابخا لسودبل اعمللا لص هلئاضن ن ودولي يعن يلا ظفاحلار ها اوج نمد

 ربخا الو عكف بطاخامدا كلذ هميم ليجبتوولسوديل هل صدي ردةلالجا
 بطاخو اًرطخ مظعاالو اًرفناهنم لجا اليتلا ةلاسرلاو ةوبنلا يشيثلا ةيانكلاب الا هنع
 الا ةبترللا ةياغ يف ينل ةيانكلاب مركليلو مهئاوساب مهنع ريخأو معوق ءايبلالا نمهريغ
 لاحيف اماف ربخعاو باططعأ يف مهعمدت راقب ماج لسو هيلع هللا لص لوسرلا نوكبنأ
 وعدملاو لالا يطاخلل يظعتلا ةياغرمسالا نع ةيادكلاو مهئامماب الا مهركئافدارفلالا
 ناكناو كاملا اهيا أي هل ليق اكلم ناك ن ادع“ نعيجك مظعتلا ةياغ هب غلب نم نال يظعلا
 ربخلا اهيا لبق ًًنايدنأك ناو ةفيلطا اهيا اي ليق ةفيلخ ناك ن و ريمالا اما ايدل لبق اًريما
 ةياغ هب غلبو ملسوديلعهلا لس ديب لجو زعدّللا لضفف هيقنلا اهما ملاعلا اسببا سقلا اهمأ

 ارد ماش كاتاَسْرآ ان ري 2 ماسوهيلعلا لصدل لاق ةعف راي اءاوبت را

 يف َنوعِراَسي َنبِدل َكنْر2َ آل وسلا هب 1 اي ”هلأ كبح يتلا اهب اي ٠ اريك

 بطاخو ةريثك تاب ايف كبَر يد نم َكيلِإ لنا ام مل ليم ايا اي رثكلا
 لات لاقفمهنع رابخالا كاذكومئاسايمالسلاب مباع نييبنلا كرد هنود نمو مد
 المرسم

 ور مد ص هنع رابخالا يف لاقو حل كَحْورَو َتنأ نب كرما“ مداأي

 دميهاربإ ايون 0 ”ينىداتق» طيف حيلابق» ىَدَمَو هيلع باق هام ىو

 93 9-5 . تنبأ - نب دعا اا ا ذم اذه ع ضرع

 تأ َ ' "نب : ىسيعأيو و م ىَضَقَف يم يو 0 ل . ساّلأ ىلع كتيفطصأ|

 ءام الاثر ميغ كالذكو ليئارسإ يأ / 3 َُ ىسع لاق كياةيتمعل

 ٠ فاح هكا امج 3 ا وأ ادا رثأر باَذعِب انين ١ ايم د ان 2 ً 0



 تل ا 0 أ 1 رص راي ٠ هبات 1 2 اد ع 01 انيقلاَو نابلس و 07

 هيأ ىلاعت هلا ا ركذ عشوم لكو ميئام أب اوب امر كيلوا لكم باتكسلا ل يبصاَيو

 ٠ لوو 2 لإ امم امد لاقنةلاسرلا ركذ هيلا ناضادعماب مالسلاو ةالصلاهيلعا ادمج

 نك 3 ىلاعت لاقو ٠ رشا لوس 2 ىلاهت لاو ٠ 1 ذل لبق نع تاش م

 2 و امي ارثمآت ىلاعت لاقو٠ أ لوْسَد نكسر 3 مكياج نير رم
 قحلا رهدباتكومرءانأ هده ند ملعيل ءامدذ *كسنو نم وحلا َوِحَو لم لع 1

 أ ءايبنالا رئاس ك كالذكو باتكلا نم دما عيل همسي مل لو دمحمبالا هرفرعبإ مالو
 | يف دايز هلك كلذو ادمع هلدلا | ةيسسفك مههماسا تفرع ام باعتكلا يف اومسيي ملوأ
 لثاقلا لاق ىلاعت هللا مسأ نهقمشم هعمانال هفرشو هتهابو هتلابلو هتلالج

 لم اذهو دوم شرعلاوذف هلي ىعمأ لرد هل قشو

 3 ىلاعت لاقت ةوبنلاب هبيبح ىنكو هعساب نيل عش والعمل نيب ركذلاف مجم

 هئيترم ل غفل ةمفروهلالالجأ 5 يل اًدهَيل ل أ نيل مهاد سأل لأ

 ا ذأ امك كَل ري نإ لاقت ثعبلا يفد مدقل نمرلع كذا يف سدقؤث دنع سابو
 ةبوقعبت قافح و ليعامم و ميسا ا َّل راني و ودع نس ثييبنلاو راو 2!

 نمو كنز 'ميئاكيم نيل نم اَندَحأ ذإلاقف ءاروبز زا واوا د أني# اًوىلاعت هلوق 3

 هلوق يفملسودي لع هلا لص هلا لوسر لاق لاق هنعهلا ي ةرةرار هيلا ىلا مدكس ىو رو ول

 *«ثعبلا يف مثرخأ “1و قالا يف نيب ىذْلا لواثتك لاق م ,قانيمنييسلانمان خا ذاوىلاعت

 زعهللا ماهخسانلا نام سو هيلع يصلئاشن ن هي ذ ىلإ ظناملا رهاوج نمر
 ارئاك مهمأ م الا رئاس نع ربخأو همساب ملسو هيلع هللا لسا لر ءر اوبطاخي نأ لجو

 3 اس اك ام 5 1 سس 1 5 1و ةكمبئامماب مياسرو# ءابسا نوبظاخي

 . انيئأ حاسب انئئجآ ةدوهأيو ٠ . كير عيسي له جرم نبأ يسعي هلرقو
 م

 ىلاعت هلا مهمدتأ هع ماكو ءاعد مكي لوسرلا هاد ام ل لاقو

 نه ةليضنلا هذبب هللا هصخ هتيترأ افيرشتو هتازال (هيفرت ةلاسرلاو ةوبنلاب هتينكت ىلا

 ام آل ىلاعت هل وق يف اهنعشا فر سابعنباىلا هدنس ىور و+ هئايبناو هلسر نيب

 مساقلا ابا اإ دمتي نولوقب اوئاكلاق ضب 000 اع دكني ني لوس 38



 يدرد الوابل اولاقن اقم سو مهل لم هيبنأ اماظعا كلذ نعش ماهف

 ديرياضعب "كشعب 2 06-0 هب لوس لا اعد اوم الاشيا سايعنبالهدتسإ
 وضعي يذلا نإ تارجملا يف كاع نكلومساقلا ايأاي ديعب نم ميحايص هع

 ِ هلأ نا ملسو هياء ىلص هلئاشف نمو هنع هنأ ىفغر لاقج هنأ لوسي 38 *يهئاومأ

 كنذو ًالالجاودل اقيرشت هايينالا نمدلبةنيمدقتلا ةبطافعنم هتبطاغم لصف لجو زع
 ةمالام ذه لجو زعل نق كعمسان :ءازوهئايبلال نولوقي ناك مالا نمةمالا ذه ريغنأ

 مسوديلعُلا ىلص ميشو "اسيد ممم نودعضو رمش بيف يثاب 006 موسراوبطاخي نأ

 اىدرو 6نطقأ اورو اتعار اولا اونمأ نيرا اهي أ اي ىلاعت لاقت كلسملا كلذ
 ارق اوأوُكَو لاقو دوهيلا ةغلب ةبس هنا كلذو اًمعاَر 8 ل سابع نبا نعودنسإ
 كلذ دعب دووجلا تبتلاف هقدعأ اوب رضأف اطوقي هومعسع“ نماهدعب نونه املا لاقفانمع"أ ديري

 همدقل نم نأ" ملسوديلء هللا لص ءلئاضف نمو هلوف 96 ضبا يعنيلا ظذاحلا رهاوج نمو 9#
 هفسلا نم مويذكم هب مهفرقا«ممسفنا عنود دري و نوعف دي اك مالسلا هولع ءايبنالا نم
 ربخأ ايف ىلامت لامن لسو هيلع يلصهلوسر نع ثلاذ لجو زعل ىل وتوبذكلاو ل الضلاو
 اي سن مرق هسفن نع امنادلاقت نيب لآلم ف كال ان ل مالسلاهيلعحونموةنع

 .موقيلادوبسادسقن عانقت اتسف ما لمالسلا هيلع دوم طوقو٠ 1 لش

 يف هل ابيع ىموم لاقف روم يَ كدلفل يأ يمول نوعرف لاقد ةهاَدس يب سل
 لم لل

 هلاط 4 رشْل هيلا وبسلاع مل سو يلعهلل لم هين لجو رعدما هالو ,اروبتم نوعا أي كداطكلا

 امور رعشلا ةءامملع 7 ىلاعت لاقو٠ نوح كبَر هَ ةمعلب 6 ميلان أقف ميلظعتو

 أ رخام هرمرام لكنها أرب +« ىوغ مو "حاصله [مىلاعت لاقو٠ ل يغب

 أ يعل بذو#ان ده 2 بتزو قل ع اتا نوجا ةلبكلاو

 0 قمم 232 0 200 2 000 م لهل مطوقب مع ءازبتسا

 لوا بام زرت 1 يس ىلاعتدما ل اقف دج ٍقاَخ يأ

 1 نأ سو هيلع .ئايلم هلئافف .ةىيوااوق 26 (ضيأ ميعن يلا ظفاطأ رهاوج نمو 39
 ديل كانلمج ان :دؤادأي ىلاعت لاقث ىوملا عبتت ال تالي دوادبطاخا

 و ليس نع كْلْضِف يربلا مي ول ساّلأ سس حجت ضارآلا يف

 0 ا “#١ >< ا

 ا م اس م ع سس يصمم مم ص صد ميس



 2 ضبع يحس ساس يسم ب فطام دس عما مدح حم يمس سم تت

 لوزتو امااوطو مرا طاب ؟مسقانأ دعب ملسو هيلعا لم لوسيلا نا هلال رخاو

 زفتومل ةئربت ىَرَْلا نع قطني اًمديماعث لاقق ىرملا نع قطنيالدئا هعقاومو نارقلا
 هللا ركذ ين لك ناب مل سو هيلعمللا لم هلئاشف نمو هععشأ غر لاقو# ىوبلا ةعباتم ع |

 يل لإ بر مالساا هيلع ومر.ةمقوف لام لاقت هيلع صن هنم ناك امدل رفغمناودلاحىلاهت

 لأسو هبنذ ىلع صنف هل ريل تيغأق يبق تمَلُظ يل لاقو 390 يشم تلف ٍ

 يخأ اذه نالاقن ناكلملا هيلع روست ذا مالسلا هياع دوأد نع ربخاو 7 ةرفقلادي َر

 لاو سب كملف دَقَأ لاقذ يخيلاو ملقا مكلف ةدحاو حل 1 يوم نوم نوعسلو "مست 8

 057 ىلامت لاق فنيل ' يشتت ي مياداطلدْمأ نادي نِإَو جان | كيس
 ظ2ظ111111 1 1 1 1 118
 /| اماركأ هللز نم «يثىلع صني اومالس !اوةالاعلا هيلعدي ان !رفغنع ربخاو ماياطخم باز |

 فرشلاو لضفلا ةياغ اذبف َرْغائمَوَكيَذ نم مدام أ كإ َرهكي لاقفاقي رشتودل

 يلع قاشيما هللا ذخا ملسو هيلع هلا لص هلئأ ظف نمودل رق (ضيأ منيا ناحل ار داوم نمد
 بجو الا لوسرلا مهتم دحا كرديل نكي ملف هورصتودب اونم أ لوسرم هاج نا هئأيبنا عيب ١

 5 ةعاطلاو دارقنالا مجمزابدل ماب ذأ مهلك ميلعخ هدم قايم خالد ةرسنلاودب نامالا هيلع
 سو هيلعملا يلص بلا ثنا لاق هنعهل يب ضر باطلا نب رمج ىلا هدنسب ىورو## هركردا ول
 هديب دم سفن يذلاو سو هيلعشا ىلص لاقف باتكلا لها ضعب نمهتبصا باتكي مو
 شرف نأ !سو هيلع هللا لص هلئاشف نمو لاق*# ينعبتي نأ الا هعسو ام ايحنأك يمومنأ و
 "يك ان[ [م لاقف دنعاط ضرفاك ءانثتسا الوديف طرش ال اًقلطم اش رؤلاعلا يلع هنعاطملا
 حو يرمأب وا يناتك نم دام لقبر او نع اهم (موثءوذحَف لوسكلا
 رظاني الو جاجيالو كلذيف دأي ال ليزاتلا ضرفك ارط قاما يلع هيهنوهرما ضرفلب

 رح 33 ىر يح كل وأ نأ اولا ىسوه موق نع ربخا مقلي هنم لطي الوأإ

 ١" دسار هرقىلاعتهثا ناب !.ودياعما لم اتق مو ون ذبايضوا فا مأ رج نول ١

 يلاعت لاقف هديعوو ءلعوو هماكحاو هضنأ ارفو هتيصعموهت ءاط رك دنع هبأث هك يف هعمأب ١

 ٠ نييمؤم تك نإ ا ل هس عيل الات لاق ٠ لوسؤلا اوعيطاو هلأ اوعيطأ |
 نون ظمأ مَن !ىلاعت لاقو ١ يس كيلو | هلوسَرَو هلأ نوعبطيَد ىلاعت لاقو /

 نكد و ىلاعت لاقو٠ ٠ لوسوللف ر ّش يلا ِهلوُسَرورْمَأب انما نيل



 لا

 1 ىلاعتلاقو ٠ هلوُسَرَو هلأ وذ ب نيل نإ ىلاءتلاقو ٠ هلوُسَوَو هَ
 8 اوكي 'مَو ىلاتلاقد ٠ دا كوم ولأ نم نَا ىلاعت لاقو داوُسدو هلأ نم
 : هلوُسَرَو لود كرم مهل اوملتي ما آ ىلاعت لاقو ٠ راوسر آلَ ملأ تود

 مارح م نوم رجال اع لافو» سَ رو 0 ثيل دارج 3 ىلاعتلاقو
 0 لأ لو ىلاعت لاقو ٠ هلوسرو هلأ ناب ن صو ىلاعت لاقو ١ ةلوسرو هنأ

 0 اوضَر "هبت انآ ةىلاعت لاقو»٠ لوس واو رشا لونا ىلاعت لاق“ لوسيل ا

 ١ م بس ىلاعت لاقو ٠ هلوسرونهللا انبسحاولاق وىلاعت لاقو ٠ هوس و نأ

 6 هنآ ومش امىلات لاقو ٠ لولو هس نإ ىلاعت لاقو هس
 ”هللأ محل آى لاعت لاقو ٠ الور وسم ايدك نيا دعو ىلاعتلاقو ٠ هلوسَدَو هلأ
 15 3 هلا ىلم اًقيرشنو هل يفعت كلذ يف همساب هعممأ تررق» 0

 اهاور ملسو هيلع هللا لصف يقةريفك ثيداحال ضيا يعن يلا ظفاحل ارهاوج نمووإ#

 نيب لاق ةوبنلا ثلل تبجو ققملسو هيلع ها يلض لوسر لئس لاق ةري رعي نعابتمأ ,دنب

 ضو يلع لصد لوسر تعق«لاق ب راس نب ضاب رعلا نعو## هيف حور و مد (قلخ

 هلل ىضرقرب هيلا نمو :؛هتنيط يف لدجنم مدن اونييبلا ءاظ بوهكمدلاددعيفا لوقي
 يلام يلعن عو# ةمايقلا موي نوقباسلا نورخلا نحن لاق ملسو هيلدا لص هلا وسر نع دنع

 نيم .جرخا لو حاكت نمت جرخ ملسو هيله هللا لص هللا لوسرلاق لاقدتعلا يضر بلاط
 سابعا نعو# ينئنة يله جلا حافسس نم ينيصي+ل يعاو يلا فدلو نأ ىلامدآ ل ندل نم حافس
 هللا لزي محافسيف ياوبا قتلي مل ملسوديلدهشا ىلص هللالوسر لاق لاق اههنعمتا يغر
 الا ثراتيعش بعشت الاي ذبم ايفاصةرهاط ماحراملا ةبيط ب الصا نم يناقثي لجو زع
 اوكا ذناردلجاب اناس لفل هعشل ضر مل نوعا عي ف تنك
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 قلخ نيح هقلخربخ رم ينج قلما قلخنيح لجو زعلان لاقو ل سوديلعمتا لص
 قط نيحع مهسفلا ريخ نم يبلعج ىفئالا قلخ نيحو م.هتلييق ريخ نم يعج ل اببقلا
 3 امهتعالا يضر سابعنبا نعو#اسفنريخوأب مريخ انف هنويي ريخ نم يناعج نوبيبلا

 بالصا يف بلقني ملسوهيلعما ىلس يبا لاز ام َنيدجاَسلا يف كَ داملاعت هلوق |
 ملسو هيلءشا ىلصلا لوسر لاقل افا .هنعهثلا يفر رم نيا نو *هنأ هتدلو تح ايبنالا ||



 رضم بولا ندراتخاو برعلاءدأ ى ىف .راتخاو مد ينيمتمراتخا ف قطا اح هللاثا 1

 ىلارايخ نع انافمئاه يب نب ثراتخاو مناع ينإ شل رأ ن» ٠ راتخاواشي رقرصضم نم راتخاو ا

 معطم نب ريبجج نعو# مهضغب | يضخببف برعلا شغب ن هووبيبحا يبجت برعلا بحا نفرايخ
 يححاملا اناودحأ اناودتاتا ءايما يلناملسو هيلعا ىلص ثا لوسر لاق لائدبع هللا ىغر ا

 * هدعب يأ ال يذلا بقاعلا اناوىب م دق ىلع سادلارشحي يذلارشاحلااناو رفكلايف ىب ع يذلا

 ابنه تظفد- لاف 'اهما ةرشع ىلإ ر دنع يل نأ ملسوديلعش | هه لو «دلاقرلاق ليفطلاىلا نعد
 أ *سي و هطرفعجونا ركذو يحاملاورمشاجلاو بقاعلاو تمار هتافلاو مساقلاوباودمحاو دمحةيئاث

 ميديا لمد هللا ماسقاةليشف نم ركداما6 فيا منيل ظفاحا رهاوج نمو
 دمت نءدلا لعمرك < سفن اذ اموهّللا قلخام لاقا بعدا يضر سابع نبا ىلا هددسب فور

 ىلل مهن : ةلارمعل لاقق هتايجبالادحا ايجي مسفأ لجو رعدللا تمعمامو سو هيلعللا ىلع

 ورم مهتركس فل مهنا كرمتل ىلاعت هلوق فاضي ا سابع نبا نعو+ نوبمعي ميتركستس
 ال ماسقالا نا ءالقعلا نيب فراعتملا نارسقلا اذه يف ىنمملاو يعن وبا اق دمنا كتايحو لاق

 عرش امو هرمأ ميظعتو لوسرلاةلالج اذيبنيبتل نيمركملاو نيلجبملاو نيمثعلا ىلعالا عمقت
 تفرعو هب ناميالل هئاعدو هثينادنسو ىلع .هدابع هبيبتو عئارشلان م هلاسل لع لجو زع هللا.

 لسوهيط هلل لسة مركاوقيدبلا رعا وهذا هتايح لع قاولا مسقلاب هتلاسرو هتوبن ةلالج
 اهاور اياك اهريغو ةعانشلايف ةيث "الا ثيداحالا9اضيأم . يلا ظفالا رهاوج نمو

 ةمايقلا مويم داوديسأتا لات ملسو هيلعشا لصيبلا نا ءدلا يفر سنا نعل مدلسل

 نم هدعب نمو نود نعوم تغو يسدملا ءاواعفاش لواو ضرالا هنعى شنت نم لوأ اناو أ

 اذا اجورخمملوا اناملسو هيلع يلصشا لوس .رلاذاضيا هنعدلا يف :رسلا نعو#نينمؤملا
 اوسلبا اذا عرشبماناو اوسبحلذا مومفا اناواوئصنأ !ذامهبيطخلاناواودفواذا مهدئافو اوثعب
 يلع فوطي د يلع مدادلو مركأ ايناو يدبب ذئموي دجلا ءارلو ةنجلا هلا فموةمإ يلادارف

 لاق لاقاهبنعش ا يغر سابعنب/نعو «روثنمإلول وأ نونكم ضيب وهنأك مداخفلا
 يلتاعاو دوساو را لك ىلاو سنالاو كر الا تلسسراملسو هيلع يلسهثلا لوسرد ا
 اًرههش يناما بعرلاب تريصنوا د هسمو !ًروبط ابلكضرالا يل تاعجوءايينالا نودمانفلا ||
 تيطعاو ءايينالا نود اني تصصخوة نطل زونك نمتناكوةرقبلا ةروس تاو تيطعاو ' ا

 دنيساناو لصفملاب تاضفو روبزلا ناكُم مماوملاو ليجغالا ناكم نيكو ةاررتلا ناكموياشلا ْ
 رق :الويفيا لن ترءديع نضرالا قت نمل وأ اناو رشبالوؤرخ ًالايفو اينيلايفدادلو ْ



 ال

 ةنجلا ئافم ياو هنحت مد ادلونم ءايبنالا عيمجومد أو رخنالوةمايقلاموي دما هاو يدبيو
 ةمايقلا موية مجال قلما قئاساناورفتالوةمايقلا مويقعافشلا ستفتىلو رخغالو ةمايقلا موي
 هللابكوسرلاق لاف امهنعهلا ىغر رمنبا نعو * رثالاب يتماو مهماما اناو رخنالو
 نورش#  ميقبلا لها ينأيغ رم ركب وبا م ضرالا +. دعق شنت نملوا انا سو لعمل ىلص
 هللا_لوسر نع دنع هللا يفرت  رهيلا نعو *« نيمرحلا نيب رشحافةكم لهار طظمنا م ميم

 رغنالو عفشم لواو عفاشلوااناو رفنالو .ةدملا لخدي نموا انالاق هنا مسو هيعمل لص
 نمش لواو رفنالو ةمايقلا مويم د ادلوديس اناو رخنالوةمايقلا موبدملا «اول يديياناو
 ينب يفرم ملثم ةمالاه له ةيسابلشموملسو هيلع لس دش تشب ةمطاف ةيجلا يلعلخدي

 ساسلانأ وديا لاس ها لوسر لاق لاق هنعمل يضر ديعسيلا نعو# لبث ارسأ

 أ تمس تلافاهنا اهيعدللا يضر زرك م ا نعو * قيفي نملوانوكاف ةماسيقلا موي نوفي
 معرشبمو دو اذا هتاسو اودعب !نانيدمأللا ديانا لوقي ملسو هيلع هللا ضدنا لوسر

 مكجتاف لو نوفا وجا اذا ىلإعت برلا نياساج مهبرقأو اودجمتاذا مهما ماو .اوسلبا اذ
 ملسو هيلع هلا لص هللا لوسر نع ةريرهجلا ن نءو# يفيطعيف ل او ينمتشب عفشا أو ينآ دصيف

 تيتا مان انا انيبو بعرلاب ترصنو ملكلا عم اوج تيتوا تسب نييبنلا ىلعتلضف لاق دنا

 عماوج نمو نويبنلا إ مت خو اغلا يل تلحاوةفاك سانلا ىلا تلسراو ضرالا نئا ازخ جيان
 هليل يتكيف نكت تاكل ةرثكلا ومالا لسيميلعم يلصدل مج لجو زب هللا نا لكلا
 نيدمجاتث دج لاق نحل نبديحا نيدمءانث دج هاوفال6 ضيا معن يلا ظفاح ارهاوج نمو 3

 يبا نب ليهم نع نامعنلا نب عيبرلاادث دح لاق ساهملا نب ةرابجانث دحب يلف بيش يبا نب نافع

 ا يمومنأ ملسو هيلءدّثلاىلصدثلا لوسر لاق لاقدنع هلل يضر ةربرهجلا نع هيب نعجلاض

 مما حاولالا يفذجا ىف براي_لاقثةمالا هذهرك داهيف دجوفاهأرقوناروتلا هيلغتلزن
 م ةما حاولالا ةيسدجايفا براي لاق دمحا ةما كلت لاق ينماالعجاف نوقباسلا نور الا
 مع ةما حلالا يفدجا ىلا براي لاق دما ة با ثللت لاق ينمااهلعجاف ممل عوفشملا نوقباسلا

 ةها:حاولالا يفدجا يلا برايلاقدمحاةما كالت لاق يتما ابلعجاف ممل ب اهقسملا نوريهتسملا
 يف دجا يلا براي لاف دمجا ةما كلن لاق يماارلمجاف !رهاظاهن رقي مرودص يف ءيليجالا
 ةماحاولالا.يفدجا يلا براي لاقدمحا ةما كلل: لاق يتم ابلعجاف + فلا نولك".أيةما حاولالا
 دجا ينا براي لاق دم | ةما كلان لاق ينم ابل ءجافاهيلع نوزجاويو مهنوطب يف ةقدصلا :نواعجي

 ريشعمل بعك ملمع اف ةدحاوةيسح أبيك ايامي ملفةبجم مدحا هاذا ةماحارلالا يف |



 ا ةئسب مدح ماذاقما حارلالا دجال براي لاقدمحاةما كلت لاقيقمااهلعجاف ثانسح
 لاق دمحا ةما كلت لاف يثمااباعجافةدحاوةئيس هيلعتبتك ابلمت ناو بع كتل !رامعيلو
 جيسلا ةلالفلا نورق نولثقيف رخن ًالاملعلاو لوالا ملعلا نوت وي ةما حاولالا يف دجا يف برأي
 كلذ ددع ىلمعأف دمح!ة ما نمينامجاف براي لاف دمحاةمأ كلت لاقيتما ابامجاف لاجدلا

 نم نكوكميت ١ امنه: يالكب ويئالاسرب سانلا يلع كةيفطصايفا ىموماي ل اقف نينلصخ 0
 ملعاال ليهعم ثيددعم بئر نم ثي دما لهو معنوب لاق براي تيبضر دق ىلاق ني وركاشلا
 نيل هيفو ليهم لزرع نامعتلا نإ عيبرلا هبدرقت هجولا اذه نمالا عوفر د ةاورادحأ

 هتافصو هقالخأ ضعب يف ثي داحالا نمو دمسب و ركذ 06 اضي| يعن ىل ظفاحلار ءاوج سول
 مسوديلعشا لص هلال رسر قلخ ناك تلاقاهنا امعملا يمر ةاعي نع اهنف سو هيلع يىلص
 هلالوسر نرباقاخ نسحادحاناكأم تلاقاشبا اهنعمشا يضر ةشن اع نعو * نأ :ًارقلا
 رعهللا لونا كللذلو كيبل لا فالاهلها نمالو ةياصعا نمدعاو امد مايا لم

 عب نعانث دحمإ ليق دقو دنع الل ىفرتباث نبدي زنعو* ءميلظع ين يفلح + ىلتأ كن لَو لجو
 هينآف يلا شعب يسرلا هيلعلزئاذا ناك هراج تنك لاقث ملسو هيلع هللا لم يبلا قالخا
 انركذ اذاو انعمامركذ ةرخخألا انركذاذاو اهركذايلدلا انركذاذا انككف يحلاب دكأف
 ناكل ان دعما يضر سنان عو#ملسو هيما لمد دحا اذه لك انمم ..كاياشا
 نم ةدراب ةادغيف عنتمب ناك ًامهثاو اًفطل ساسدلادشا نم سو هيلدا ىلص هللا اوس 2

 هيلا ىفصا الاطق لئاسدل أ سامو هيعارذو ههجو لسيف“ ءاملب هيتأينا يمالوةما نمالودبع
 الأ ملسوديلع هللا لصودي ؛دحأ لوانت امو هدعفرصنب يذلاوهنوكب تحف ةرصني ملف هئذأ
 ريخ امتلا فابنعمللا يضر ةشئاعنعو ديهنم اهعزني يذلاوه نوكي اح عاب م اهاياهلوا

 [نئا نكي ناف انئا نكي مل اماعرسي اذخاالا طقننير مانيب ملسوديلء دا يلص هلا # اوسر
 ندوب لجو زع هل تأيف ىلاعت هللا ةءرشل مست ناالا هسفنل متنا انودنم سانلادعبا ناك

 هديب برض الوظق ةأرماملسو هيلع هللا لص هللا لوسر برضاه كلاقا_معشا ىضرةشثاع

 نأ الا هبحاص نمهسفدل ميلاف يشدنملبن امو لجو زعهللا ليبس يف دهاجيناالا طق ًقيش

 ينبساف نيئس ملسو هيلعدشا لصدملا لوس ر تم دخ لاق سنا نعو#قتنيف هلل مراح كتنت

 يتبئاعف هيف تيئاوثف ماب يف رماالو يصجو يف سبعالو يف رهتناالو ةبرض يبب رضالوطف ذ ةيع

 يف تناك أرما نأ سنا نعو#« ناكل :يش ردق راءوعدل اهلها نمدحا هيل ينبتاعأذ هيلع ||[
 نالفما .ايملسو يلهث لصد لوسر لاق ةجاح كيلا يل نادل لوسراي تلاقن» يثابلقع ْ



 م سول

 ملسو هيلع هللا يل هللالوسر اعمال كمم موقأ ىتحهبف يموقتمش قيرط يا يف يذخ

 ملسو هيلع لص هللا لوسر عييشمات :ك لاق سلا نعو*اهتساح تءغق تح اهيجاني |
 قيعةمف# ىلا تراظأ ىحتدي دشؤلب جه ذيج يلارعا هكرداف ةيشاحلا ظيلغ يفارجخ درب هيلعو ا

 يل رم دمتي لاق مدتذبجةدشنمءادرلا ةيشاح هبثرثادقو وعيا لسا لسد

 ةأطعبهل رماو كأ كويغف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هيلا تن معلق كدنع يذلاهللا لام نم

 يقر كلذكو براقلا نأ ًارئلاذخا نام دنع لوف نفيا يعن ىلإ ظفاحلا رها اوج ندد ا
 ا هللان ةاقالملا لوا يف مالسالا يف ءالقملا تم دينكل خد ىتحملسو هيلع ىلص يبمل
 | نمدصخو نيملاعلا نما "لح أ هيدي ذي ماهل اسوديلعمللا يلدا ”دمشدي اهثرش ع تاج لجو رع

 بسح ىلع ةوبنلاةمالع تناكف هايلوالا بتارموءايبنالا تاماركدح قوفبام هسئاصخ ||
 دهتتاب ا نم عوباالو عدبأ ةم ةمالع الو ذب | له سلف ىلا عت هلا دعبل كودتلزام

 ابوح لمي يدلازيزعلا باتكلاو مك اركذلاو نيبملان ارثلا وهو ملسو هيلعدشا ىلص
 مابيفال ا ويبتلاومالحالا اولوإ ريفغلا لاو ريثكلا قلطا هيفنامزو ناوايف هيلعهلزنا ايف

 زكلاوداهدلاو بي داهللاو ةكتملا واوا دادسلا لوقعلاو دايجلا حتارقلاو دادحلا نسملالاو
 اذه نِل اذه لثم انتل دشن ول اولاثف هعضراعم موعسويف نأ امردت تآر 3 وعم ا

 هب عرقي ل مهتفراعم بط يانأر ةلاب ملسو هيلث ىلص ماد َنيِلَوإل ا يطاسا الإ
 ٍ نوهب .اهنوعراخيةروسباوت أين نايبلاوةفالبلاونا لاو ةحاسنلا ملام عم ميعامما

 اوتأي نأ ص نطو نإ تعمَتجأ ني أ لقلوقيىلاعتهثاو كلذ ملفاو ةفلك داو
 سو ديا ىلص هئامد عم | ديب ضنا متسفعب نك لو اخو نوت ايآل نارقلا اذه لثمب
 لجورعشا ربخا 2 هيلعل را هللمدكتال اوردقي . لقوم نوةروسلا اوت أينامابا

 طوف حوف دي ,ارق ل ىلاعت هل لافو*لْزَل ابو َوهاَمَو أ لو . لإ هنع

 وكذا باعك نم نيثاللاوشلاشلا لصف يف لاق امو6أشيا يع ذ يلاذظذ امل ارهاوجن هدو
 ملسو هيلعثا ىلص ءائاضفب مهلئاضف يف مالسلا ميلان ةاناوم ركذ يف ةوبنلا لئالد
 انيبن ىعوهيلع - مهارب قولان لوقلا96مال لاق الصلاهيلء يقولو تابآلا نماوتولامةلبأقنو
 ًاليلخاد عشا ذقادف أنلقةلخعاب صخ مالسلا هيلع يهاربا ناف ليق ناف96مالسلاو : ةالسلا ||

 دق يلق ةثالث بجمج دور نع بج يهاربا ناف ليف ناف ليلا نمفطلا بيبجلاو ابدبخو |
 هرمأ يف ىلاعت هللا لاق بججبةسمخجمإتق دارا نم ملسو هيلع ىلص دمج ب جو كال ذك ناك |
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 أ لانا نو رص هللا 0 مها ا م نيوادسا رود 1 سب 2 انامَحَو

 || لاف ارتست رخل نومي نيل ١ نيد كيان ار تاركا ذاك

 || مالسلا هيلع مهاربانا ليئناف* بج ةسمخمذو نوح قم مهل ناتذألاى 1 ضل ١ ىلاعت

 0 سويط لصدصفق يذلا تبث ىلاعن هللا لاق هعيبف هنوبن ناهربب دورغ مق

 | نعد لزتاف ممر هو ماظعلا يبي ؛ نملافواكر ةي لاي ماظمي فخ نب يب اسباب بذكلا ١

 أ ناهرببات اا الة لو اا ًاقايدلا اربع لقلاقن مطاسلاناهربلا لجو

 ا ملسو هيلدا رمت ل 3 نبش دموق مانصارسك ماللسلا هيل جاع يهاربا نأ ليقناف + هلوبأ

 ايا لوقلاو#نطفاسف نيبباب هتراشاب ةبمكلال وح تبصن انص نيتسوةئاثالث رسك
 ٍ يلوا

 ١ ةرم” كل ايام فقلت انابعث ةيحدناا ابلعج يتلا تاوا اا بشحا اصعلا» نمجمالسلا هيلع يسوم

 اًنابعتءاصع هللا لمح مالسلا هيلع يسوم ناف ليقناف 3 اهتصاخواهانسمىملادوعت مثنوعرف

 || اذهو هنييسر سبايلا علما راوخابتم.بعاواهريلنملسو هيلع هاى رصدت ينوادقن الق

 رمادا ملسو هيلعهللا ىلس هتوعدل نوعاتجاودل راجثالاةباج | اضرأو ةبوجم الا ىف هاب

 برضي هيثلا يفناكمالسلا هيلع ىمومنأ تلف نأف#نرما نادعب نتدكمأىلنوعوجرو
 أ ناف نم بجماو ذم سو يعل لمد حلاك القمر شمالا هر سف رجملاءاسم

 ِ مظظملاو م ىلا نيب ءأملا عب كللذ نم بستاو فراعتملاو مولعملا يف رومشم رحبملا نم ماما عبل

 ءامنوقتس ونوب رمش أملا هعباص نيب ع نم عبني بضم يف هعباص |نيب نم رجفني ناكومدلأو

 | املا عبن نم انعم يفامشلل ذريغ مقوو لبالاو ليمعاو سانلا نم ريكلا ددعلا يقرب ذعأي راج
 ةيرمم 1 هيا أب مزاج رعيلاهل قلفنا مالسلا هيلع يب رم ن أل يق ناف#ملس ,وةيلعمللا ىلنعدل

 نب :العاا وهو رجب زايتجاىلا جوحي ل هاله دعب ىمدثما شعبه ريظت وادق ادلق هاصعب

 | ايوثممل ليي موءاملا ططايشم هباحصاووهربعفرحيبلاروبعمارطضاو ني رجلاب ناك أل يرضحلا
 مدلاو عداتسفلاو ليثقلاو دارط_ا باذعلاب ب هموف يأ ماللسلا هي ع يسوم را ليقناف*

 | ةي ؟ناخدلا ملسو هيلع ىلص يبلادبعيف شب رق يعل سرادقا باقي ىلاعت هلاربخاام ىلع ا

 | اذه سانا ىشَْ نيم ناقش داما يأت 7 مويس قدا ىلاعت هنا لاقةغلابذ ةمقوةئيب

 كت ًاطوددشا ملا السلاو السلا هياعلانن ينساب انش رق يلعاعدو ميل ”باذع ا

 لوو هيلع لزثاو السلا يلع ىمرمنا ليقنان د« فسوي ينك ن ينس مهيلءابلعحاو رضم يلع

 هيف يسسلا اوفك هللا عهتز و قز رىواسلاو نما ثاو ماغلا يلع اظو ىراسلاو لا همق |



 الال

 ىلع !نوظعتناك ام دنم مظعاوهامهثماو ملسو هيلعدنلا ىلص دم ىلععا انلق باستكالاو
 ىطعاو «هلبقدحال لق د مئانغلا هثمالو هل لجو رعمثا لعافالاو ءايباالا نم مدقل نم

 ةبادنع وب ميبلا مف ذقفاهيف اودعب يفلا ةيرسلا يدعا ماو متباصانيح دبا هع ا هسلج نم

 0500 ًارفنلا عيشي ناكمالسلاو ةالصلا هيلعهنا عمار هش أومدتوهنماولك اف ثوح
 هلا ىذر رباج ىلاهدنسإ ىورو * ءاوروا اب شددعاور دص تح ل لقلانيااو ريسيلا ماعلعا

 نب ةديبعويأ ذئمويانريماوبك أر ةئامئالث يف ملسو هيلع ىلص هلا لوسراتشمب لاق دع
 شيج شدجلا كلذ ىجسف طبللا انلك | يدي دش عوجانياصاف شيب رقل ريع دصرن حارجلا

 انهداو هبانمذتأو ارش هنمادلك اذ ربدعلا أت ةبادلحاسلاب نحشو رهيبلاادأ ىقلاف لاق طبل
 لجر لوطا رظنف هبصنف ةعالضا نماعلض ةديبعوب اذخاف لاق ائءاسجا تباث ىتح هك دوب

 يبنلا انيتاف هتجت رق لعفف هتحترع ناو لمججا بكري ترا رماق شيما يف لج مظعاو ||
 ب ناف + لك اذ هئم هانيتاف معن انلق» يش هنمكعم لهلاقف هانربخافملسو هيلعشا يلم ||

 ةبهر ىءوج نوعرأ ثاتساو ةرههملا تعنصامفقلتي نابعث ناكف 2002 شعادق
 نب لبج يلا ةصق يثواهنيعب ةي الا هذه تخا ملسو هيلعمشأ لص كه ناكدف انلق اهنماترفو
 انثدسأر هب تضره تالص يف دمحم اذاف لمح! قيطا امردقرجمب هل ن نسلجال ثا دماعال ماشه

 انوبهم بقا هنمافد اذا ىتسموحن لبقا رجلا لهحوب | لقا مل اسوديلعدللا يلس دما لوس روم
 تالاجرهْيلا نا قودهدي نمرحملا فذق ىتسدرجم ىلعم اني تسي وهرمهلوأ اعقشسم

 توئدالأ ةحرابلا مل تلقأمدب لعفال هيلا تق لاق كلل ىرجام ىلا ابا اياولاقو شي رق
 طق لم هباينا الوهترصقالو هتماسه لثمتيًراماوال لبالا نم لخ هنود ضرعدنم
 ىشاند رلمالسلا هيلع لبث اريج كاذ لاق ملسو هبلعمثلا لم هللا لوس .راركذف ينك ًاينامبف
 ةفالولاصلا لجورع هلل جرخادق ليقناف 2 مالسلاهيلعلاصوقو وأ ايف لوقلا 6 هذخال
 لجو زعمللا ىل طعادق ايل اق مول هم موي برشهموقأو موي برش اهب وذم هموق ىلعدأ ابلعج

 دهشلا ملوةقطانالو ملكت 0 اص ة فان تناك الذ لثمةمت هموق ىلع لسو هيلعدللا يىلسادمحم

 هز نم هبحاص هب ”م امهيلاابكاش دانلا ريعبلا هل دهشملسو هيلعهللا يلم دمشو ةوبنلابهل
 زويطلاو لابجلا دوادأ لجو زعدملا رظسف لق ناف ال6 مالسلا هيلع دواد يثوا ايفل رقاد

 دقف ةداي لو هسنج نم لغم *ماسو هيلع هللا لص دمت ىل طعادت ايات ديدحلاهل نال ًاو دعم نيل

 نب دي وسلا هدنسب يورو هيقدصمو ًاقومنأ شل ةمفر قدص نمدي يف ومدي فاصل أ حبش

 هتولخ نغلغاف سأاج رذوبا اذا ملسو هيلعهلا ىلم هللا لوسر دعم تاطدلاقدي زي
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 موب ت اذ تلخ دن هئاراخ يف مل و ياعم يلم ثا لوس عمتك ر ذوب لاق هيلا ت 5

 هلالو»ر لاقت هيعدشا ىفر 05 رباءاجذاسلاج انا انيبف تسال تما 4 رقوهاذاةدهتسلا

 هللا لوسر نيه لسع سجل هلوسرلاوهللاىلا لاق ركبابا ايكبءاجامملسو هيلع ىل ص

 لايشنع سال هلوسر ىلاوهلثا ىلا لاق رم اب كلب ءاجاء لاقت رمتءاج مملسو هيلعدتا ىلص

 يلاو هللاىلا لاقننائعاب كب داس ام لاقن نانع ءاجومت لاق ملسو هيلعمتلا لصف لوسر

 تعع* يل هدب كيس نيف ف تايصح موس ماسو ديلا لصدنا لوسر لداق لاقهلوسر

 ديف رسبنلا كيبادبيفووةدنرظا نسرفت لات نوعشوُ لولا نينكن ينح
 نمفر عدي يف نرمفدن ندذخأ 2-5 .ردثنرعضو م م لاق لمفلا نيك نينيتح تمم ىتح

 نم ””نمنا ىرخا ةياور ٍفونسرفت :نوعضوم ملا لمغلا نينكد نونينح تع قم دي يف
 هللا لو برأ ترب لقث انأق ريطلادل ترا“ لي لراف « هن هلأ يخرأضيا ناؤعدي يف

 ريطلا ن :بعساو رسعا وهاموانود ا4لبالا زويفعلا ماسه !اريلطلا عم مل اسو هيلع لص

 بئذلاو هلداقنا يذلا دراشلا ريملاكهيعاطملاداقتتو اهبيبتب ةيراضااةيداعلا عابسلا

 لوسر ىلوم ةئيفس#ب رم اندسالاكالذكو هتلاسرو هتوعدب قيدصتلابوهتوبنب قل وطن يذلا

 ىفردوعس«نيدلا دبع ن مها ىور و*قيرطلا يلعدل دودي ميم وملسو هيلع مهلا

 اهنءجرخاف ة ةقيغلجر لل دل راس يف ملسوهيلعمللا لصد لور عمأت دكا ةهنع اللا

 لاقفه له مث + عيالاقت ملسو هيلعشا ىلصلا وسر يلع فرفرت ةرملا تءاخ رمح ضييب

 0 نأ نيلدقن لِ ةناف * ايةمحرم درلا ف اهضيب تذخا انا موقلا نم لجر

 ةراجملا لسو ياعم صدمه تل دانت غب ١ وسلا عو ردلا نمدرممىتحديدحلا مالسلاهيلع

 هسأري ملسو هيلعشا لسلام دحا موي نيكرشملاو ءامراتسأ اًرافدل ثداعن روف .لامصو

 ديدطا نال سوعا اذهو همأر هيف لخداىتح لب عادل هللا نلف مهعهصخت قيل لبجلاى ا

 ضع طيس كل كو« نساسلا» اري قاسي رهاظدعبكلذو رجلا نيلئرانلا َرئاو رانلاهنيلت
 حربا هل نالف هيلادتالصيف لسو هيلعهلا ىلع حورتسامشا لجن مرت ةكم باعش

 تيب ةرطصلا تداعو * هنور وزيوجاححلا هدقي روهشم كالذو هيدعاسو هيعارذب هبقرثا
 هيلعناولس يثواايف لوقلا 9غ قاربلاهتباد اسببطب رف نيجص'اةئيرك هب يرساذإ ل سدقملا
 نأ اناقه دعي نم دحال يغبنيال اكلم يطعادن مالسلا هيلعنابلس ناف ليقناف السلا

 ١ اضرلاو لاقتلل اًرايتخا اهدر واهاباف ضرالا ناز + حيتافم يطعا ملسو هيعمل ىلما دمع

 نعم دنسب يورو #ىلاعتنا دنع هتعفرو هتبأرأ 1 ١ راثياو اهريفاذحم ا اًناغ هتساو توقلاب

| 



 زن

 لمه لجو رعي د يلع ضرع ملسوديلعلا ىلع هللا لوسرلاق لاق هنعّشأ يفر ةمامايلا
 | كيلا تعرضت تعجاذاو ثالث عوجاو موي عيشانكلو برايال تلقف بهذ ةكمد اسطب يف
 ل تلاق اهنعشإي فر شئ املا هدنسب ىو روج كنز كشو كن دمح ثم شا ذاو كت كو
 نا كالم يف هاج بهذلا لا بج يعم ثراسل ثكش ول ةشئاعأي لسو هيلع هللالصهْتا لوسر

 ناوين تشو لوو مالا كيطأ» ةيلجوز ا واس
 ناف ليقناف *| دبعامي تلقنك سفن عضنأ يلاراشافلب راج ىلا ترظنف ا اين تن كش

 ا ثراسف حابرلاهل ترم مالسلا هيلع ناولس
 تيب ىلا ةكمنمةدحاو ةليل يفر اسهال هنمرثكأو مظعا لموديل صدمت ىلعا الق
 اثم لقا يفةنس فلا نسخ ةريسم تاوعجلا وكام ىلاهب جرعو رههش ةريسم سدقملا
 لامعا هيلع ضرعو رانلاو ةنطلا ىلع فقووا بتاج ى ارو *ايس ءاهم ثا اومسلا لخدفتليل
 ىجوأ و ىل تفريخ الا فرقرلا هل يلدو بجحلا قرخو ءايسلاةكتالجو ' ايبئالاب ىلصودتمإ
 فكرا هيلا دبعو شرعلا تت زاك نمةرقبلا ةزومسمتاوخهاظعاو حوا !هنيملاعلا بير هيلا

 ىلاو هيلا نودؤيوا هنيدالا اهبرغو ضرالا قرشيف ىقببال ىتحابلك ناي دالا ىلع هذيد رهظي
 أأ| هير ةمجارم نعمل أو ىموم ىقلو سلا تاواصلا هيلع ضرفو رافص نع ةيزللا هنيد لها
 نا هيت أتتناكم داس هيلع نابلس ناف لبق اف «ةدحاو تلي يق هلك اذه هنم| نع هني يف

 نا تناك لسو يعمل لما“ دمسن اف ليقاهديقي واهدفصي تح هيلع صاتمت تناك أ منأو

 هل ةعرشتم هرمال ةعبثم هب ةنمؤم هل ةقدصمو هنأشل ةمظعم# ةعئاطدهيلاةبغار هيتأت

 | لكذ مهباودل اقاددرمت اهنوبيسي ةثور لك لجن مهل ا أموهداز نيحرتسمو هزم ني لقيم
 ىلاستدلامينسو نييذلا ةعسشلا# ذاظعو نكس فارشأ هتوونل تفرصو عطاماعط دوعي مظع

 يلا نأ نيرا مشمس ال أي يسو ظلوا آلا نِجلأَنم رت َكِإََرَم الاف
 موعلا ىلعدل نيعبأبم مهم فولالا ملسو هيلع ىلمديلا تابقاو اًدح انها تعب نأ هلو
 هتوبنل اهرغس - رمناحبسفاططش هنا لع ارلاق هاب اورذتعاو نوملسلل حصدلاو ةالصلاو
 الأ سنالاو نجلا نم 4 عم لع دقلفا* داون ا عزت اًرارش تناك نادعب سو هيلعهشا ىلص

 هللا غر ثراملا نب لالب ىلاهدتسب ىو رو## مالسلا هيلع ناولس ىلمعأ امملضفا اذه ىمحي

 جرشاذا ناكو هتجام جرفتمرافسا ضعب ةبس ل سوهيلعهلا ىلصدُما لوسر عمات جرش لاق هنع

 ابلدم مسا طلو لاجر ةموصخمددع تع مست قلطلاف» ءام نمةوا داب هتيتافدعب !هتجام

 كدنع تعمسُما لوسراي تلقن ًاضوتف يف يم ةفسأو بيصا لاق معن تلق اهكءسا يل لاقف ءاجغ



 ل
 ا

 . :رلاو نوللسملا نسا يف دتعوصتخلا لاك مهعتسلا نمدحا تع مسام اًطغلو اجر ةموضخ-
 لاق روغلا نيكرشملا تنكساو ساجلا نيلسا! تنكساف مهئكسا نا يفول أس نوكرشملا

 لاقراسسبلاو لابجلا نيبامروخلاو لابجلاو ىرقلا لاق سلملا أم ريخكل تلق ريغك نبل دبع
 نايلس ليقناف * لب ملالا روغلاب بيصاالو لسالا ماجاب بيرعا !ًدحا انيأرامريثك
 ىتحمديقي وره دفصي نأ نجلا نم هيلع صاستعأ نم ىلعطيل ستلاو نيكمتلا نمدل مالسلا هيلع
 نمةقئاطلو لسو هيلعشا ىلع دم ناكدقل انلق نيعبتم هن أكل نيعيطمدل مبفرصت يفاوناك
 هدتسب ىورو * ليكتتلاونيكتلا اذه لم مهيلع ضبقلاو محل رسالاونيكفلا نودبامهسا
 يلع تلفت نجلا نمأتي رفعنا لاف ملسوديلعمل ا يلم يبلانعدنعلا يضر ةريرهيلاهلا
 نم ذي راسيملا هطب رانأ ثدراو هتاف هسمىلاعت ها يندكماف يق الص يلع مطقيل هعيرابلا

 بع بر نابلس يا ةوعد ترك دف نوعمجا مككميلا اورظنتفاوبجتت م لهتسملا ىراوس
 أين (عصقرك 3غ + اًدساخسهللامدرف لاق باهولا تنا كلنا دعب نمدحال ىخبيال اكلم يل
 هل مهتءاطوةكئالملا ةرصنب قلعتن ثيداحاو مهنعاىهرةب اعلا ضعبل را ريأ

 ممتاملاو ريطلا مالك, غي ناكم السلا هيلع نايلس نأ ل يقناف لاف مثملسو لعق لص
 هل انركد مدقث ام هنمرثكاوكالذ ملسو يعش ىلص دم ىطعا دقادلف رك د1كهل هللا ريف“
 ربعألاو اضطلا معبسكو ريثتلا مالك ريميلا*اغرو علجلا ينجو عابسلاو مئايبلا مالك نم
 اهاركشو ةيبلخلا مالكو هتعاطلريطلا ريت و هتوبنب يذلا رارقاو هرءال هثباحتس ومايا هئاعدو

 راف ليقناف 96 مالسلا هيلعفسوي يثوا اهفلوقلا ل6 هنوبنيهرارقاو بضل! مالكوديلا ||

 هنا انلق نيم احلا ىلع ل نيلسرملاوءايبنالا عيمج ىعلامجلاب فوصوممالسلا هيلعفسوي
 سعلاب هوفصو ذا هءاروةياغال هباعتا هب هتصو يذلا ملسو هيلعهللا ىلص دملج
 ناكورمتلا ةراتتساك ريدتسي ةبهذم هن اكهبجوورمقلا نم نسحاو ردبلا ةليل رمتلاو ةعلاطلا
 تلق لاقرساي نب رام نبا ىلاهدتسب ىورود«رفذالا كسل اك ئاردل ملسو يلعن لص هقرع
 تيأر هنبأر ول ينباي تلقت ملسو هيلعمللا ىلص نا لوسيل ىفص ءارفعنب ذوعم تس عيب لا

 ةلاهيلا نينه تلف لاق ا.هعاللا ىغر يلعن نسما ىلا هدنسي ىو رو *ةعلاطلا سهلا ا

 هللا لوسر نراك معن ىلا هيلا راقنا يف اكىتسوملسو هي ءدقلا ىلص هلا لوسر يل فص
 بسك ىلاءدنسب ىورو *ردبلاةليلرمقلا الالتهبجو أل دادي هجولا نسحملسو هيلعمنلا يل
 * مثلا ةراددنأك هيجورانتارمالاهرش اذا ملسو هيلعدتلا ىلمهللا لوسر ناكل اق كلام نبا
 ةيسيلسوديلعشا ىلمدللا لوسر قرع ناك لاق اهنا اهنعدللأ ىىغر ةشئاعملاهدنسب ىورد



 نول اف 8 مرهم لمردبلا 59 و

 نهيب نآكداييص ملا قوا مالسلاهيلع يجينا ليفنان »6مالسلا هيلءاي ركذ نيجي
 ىينال اذه نم لضفأ ملسو هيلع لص دمت يطعا دق ان الق موصلا لصاوي ناكو لذ ريغ

 يس ناكملسو هيلعهللا ىلصدختو ةيلهاجلاو مايضالاو ناثوالارصعيف نكيمل مالسلا هيلع
 بغر اف ناطيشلا بزحو ناثوالاةدبعنيب ايبص ملا مهغلا يثوافةيلهاجسو ناثوارصع

 ةياح ميما اًقودص هنودعي اوناكو بذك طق نم عمل مواد يع مبعد شالوطق مميقمل

 ناكو# يبيقسي و ينمعطي يب ردخ مضايا لوقي ًاموص عوبسالا لصاوي ناكو ايحراقؤر
 ىئادقف ليقناف + هاكبلان «لجرملا زيزاكري زا هردصأ مس احب مسوديلءهللاىلص

 ف اين ناكو نأ الق ءاسألايق يال يذأا روصحلاوأ روصحو | ديس لاقت بحي لعدشا

 ةفاكىلا“ الور ملسو هيلعمتلا ىلصانيبن ناكودت أش ةاعارجأ درغتم اكو هموقرلا اثوعبم كي
 ةنلتخلا- لاوحالاهب ىلاعتدملا ربظاف اعقو الرق لجوزعمّنلاىلا مهشوجي ومدوقيل ساسلا
 هب ىدتتاذ هفاصواو هلاعئاب قلاطا لكى دقي هتافرصتم يس ةتوافتملا ةيلاعلا تاماقملاو

 نملك ذخأيل ملاوحا فالاةخا يف نوم اصلاو مب ار يف هادهيشلاومهتلالجيف نوقيدصلا

 قغلباو سفتلا ظرلتح م فما نم حاكتلا ذا فوط سق هلا عفن .رمنيكلاو طسودملاويفا دلاو يلاعلا
 نمدب اونصقبل ل كالذحاب او سوفنلاهيلع هللا ليج هيلعشحو حاكم ءلاب رماث تاوهشلا

 مهه٠ئاواسم رع درقلاو هعمممالا ميلجشو» ره يف ملسو هيل عمل لصد مركر اشف حافسلا
 ىلا ءدرفا امدبلق ضو هيلع بلغناذ *ممالا مي رئاكميفاذاوجوزت 7 سو هيله لم لاقف
 ةشاعأ لاقت هتاضرع ”يفمالسلاو الملا هيلءف ظلت ةالصلا يف ينيعةرق تلعجو هلوق نمهب

 ىلاةالصلاملا ماقف كاوهببحاوكب رةبحال يلا تلاقف ةليللا هذه فيسدبعتا يل ينذئا

 ةي ايةليل ماقام ر واهلها روزيو اهيفديعتف ميقبلاىلا جرخاج وايكاب وا دجاسانك ارحابصلا
 ةيرشبلا ماكحا نعدمبسن ثناكف دك دايو مهل ف هيب ركع نإ يجانملاك اهيف ددرتي حابصلاىلا
 جرئ دتما هب نز و يذلا ةكماونامالاب وشخ لا ءةوختم سفنلا يعاودو

 ىسيع وأ ايفلوقل 2 مدوديطلا ىلص هبلق صو هيلع ةديكسلا نمدللا لزنا ام عما ذهمهب
 مل اهناو موديلعملا قصانيبأ اهتوادقت مالسلا هيلعوسيعيتدأ ةليمفن لك ال6مالسلا هيلع
 نافلا نم هريغ 0 ا ينلابويغلا بر ءامومخ هيعمل 0 0



 أعمل كي 2لوستال اال !لاقوأت وسارشإامل لق دمالا نمالاجو ىلا ل سرا ناب
 لات دبع فل لا اةديمايفق طف وآِ) ترا ةَ تايآلارخآ ىلا ايكز نالْش كل
 «ىثهاينالا نمدحال اركي وني رخآلا يف الطمو نيللي ناك اياب بانك أ
 اهلاثماو تابآلا هذه نماي و رض ىلععا ملسو يلق ىلص هلا ل سرنا كلذ يف لوقلافءاثم
 نبا ىلا هدئسإ ىودو غار عضودنع تابآلا نماهلرب اناموةنمأ هب ترمشإ وه داوم لعتلادلا

 تناك ةباد لكنا سوديطشا لص يبلا لم تالال د نم نكت لاق هناا هدع هللا ىفر سابع
 نأع اوهوتبنكلابر دو ملسو هيلعهللا لص هللا لوسرب لمحت لاةوةليللا تال تقطل شا رقأ

 اهنع تبهتاالا برعلا لئابنن «ةليبق "هالو شي رق نم ةنهاك 06 ابلهاجارسوايندلا

 الرفع كامل اوسوكتم حبص ال ايندلا كوله نم كال مري رمس نك كيلو ةنبكلا ملع جزتناواهتبحاص
 رشدي راجيلاكالذكو تاراشإلاب برغملا شوحو ىلا قرشملا شوحو ترمو كلذ هموي قاطني
 ءاهسلا يف ءادنو ضرالايف ءادنهروب مشن هرهش لك يفو#« ملسو هيلع لص هب[شعب ممقعي

 اهسفننعثدتدما تناك اكرابماثوم' ضرالا ىلا جرخي نأ مساقلا لال نادقفاورشبا نا
 دق كلنا ةبمآ اييلاقو مانا يف هلجرب يثركوف رهشا ةئسهلمح نمي رءنيحت [يناتا لوقثو
 اميف ذا دقل لوقث تناكذ لاق كن أش ينكاوا دمه يعسف هتدلواذاذاَرطنيلاعلا ريخج تلمح
 هفأ راف بلاعلادبعو للا يفة ديحر ناوى ورك ذمرقلا نمدحا يب ل عيطوءاسلاذخ اي
 مادجن أك تيرا نينثالا موي كالذو كلل ذينلاهف امظع اًرماو ةديدش ةبجو تععحف تلاق
 تفتلا ممهدجأ تنك مج وو عزت :لكو بعر لكي نع بهذف ي داو ىلع مسه دف ضيباريظ

 مم لاعرون ينمءاضاف اهتب رشف !ملوانتف ىشطع تنك وايل اهتنظو هاضيب ةبرشب انا اذاف
 توقاو بجعا انأ انيبف يبن قدحيبلطملا دبعتادب نهنأكلاوطلا لؤفلاكةوسأ تيأر
 لوهأو مظعأ ةعاس لك يف ةبجولا عع ا اناورمالا يب دعشا *الؤه ىل نع نيا نءهاثوغاو
 سانلانيع !نعموذخ لوقي لئاق او ضرالاو ملا نيبدمدق ضيا جاي ديانا اذاف
 ناجل اكق رع ينمعشرياناو ةغف قب رابامهيدياب ءاوملايف اوذقودق ةلاجر تيأروتلاق
 ناك لطم دبعو يلع ل خددق بلطملا دبعتيإ ايلوقا اناو رفذالا كسلا نمار ببطا
 اهريفانم يت ريش تاوغ تح رحشاال ثيح نم تابقا دةريطلا نم ةعطق تي رف تلاق ايئان ينع
 ضرالا قراشم يتعاسيف ثرصباف يرصب نءىل ف شك3 تيقاويلا نماوتجنجاودرءزلا نم
 ةبعكلاربلش ىلع  العو برغملا يفالء وق :رشاايقالع تاب ورضم مالعا ةثالث تب "نو اهبراغمو
 تح لءنرثكو ءانلاناكراملاةديتسويف أكن دكلا دجر ءالاايبدتشاو ضال يفذخاو



 نمجر رخال لسو , هيلودثا لصادختداوفأ 1 لا يس مي
 ةباعس تبأر ملعب ا عرضتملاك هيعبصأ مفردق ادجاسهبانا |ذافديلا ترظنف ثرد ينلعب

 لوقي :يداني يدا ارم نويسف يرجو نع بسد خف هتيبشل يحس ل زانت ءامملا ن نم ابقادق ءاضيب

 هضاب ةوفرعيل اهلك ر اجلا هراهسداو اهيرغو ضرالا قرش ملسو هيلع يلصدممت اوفوط
 تاي غن مهني 3 هب يالا كرشلا نم“ ىف ىقبيال حاملا اريف عمدا !واعي و هقروصو هتعنو

 ةريرحدتجتو نبللا ذر ءاضايي دشا ضربا فود بوث يف جردمهباذأن تقوعرسا يف هدع

 نع دمج غر ةلوقي لئاف اذاوضيالا بطرلا ؤلؤللا نم جام ةثا/7 ىلع ضبقدق ءارضخ

 قلن ناكمالسلا هيلعىسبعنا تلق ناف لاق ة وبلا يتافمو جبدلا حيتافمو رصنلا ئافم
 هريظن ملسو هيلع ل مهنا لوسرانا انلقرملاعتهثلا نذأب اريط نوكبفريطلا ةئيبك نيطلا نم
 نمال دج ملسو هيلعمشأ صدت لوسر هيلأ مقدقردب مويهنيس مطقنأ نصح ن.ةشأكعناف

 هبلئاقف ةماقلا لي وطةديدحلا ضيبانآمللا ديدشأفيس هدييف داعفاذهب لتاقلاقوبطح

 نكما هب يذلا ىنممافةدرلا ماياىملا دهاشملا هب دهبشي لزيإ منيل ىلعىلاعت هلا حف تح
 هب قلخ يذلا ىنمماوه مايالا ىلعىقيي و اديدحةبشط اريصينأ ملسو هيلعمشلا يل هللا لوسد
 | هدي يف مصالارجملا ن«ليلبتلاو سي دقتلاو حيبستلا عام ما م ريطلا ةئيبك نيطلا نم ىسيع

 قازالالاوعاقحالاب راجت اللوم او ةوبنلاي ملسو هيلع هللا لص هلراجتمالاو راوتالاة داهشو

 | نا ليقناف*ريطلاةئيبكنيطلا نمروصملاناريطوق وما :ايحا سناج كالذ لكقارافالاو
 نايعنلا نب ةداتقن ااه :اقرلامتهلانذاب صربالاو هكالاو يمعالا كريب ناكمالسسلا هياءىسيع
 ١ ملسو هيلع هثاىلصهإ لوسراهذحاف هنيعيفاهب بيصا ةنعط نم دحأ موي هتقدح ثردأ

 ىلا هدنسي ىورو# اهدحاوةيئيع ننحاتناكو تييصادنيم يايرديال ناكُف اهدرف

 | رصييال نا شيم ءاميعو ملسو هيلع هلا لص يبنلاىلا هب جرخمابا نا لات كي دف نب بييح
 تمئوف هئاوق نهدا يا يلنرءاتنك لاق كباصا امملسو هيلع لص دل سف ا ناس
 5 : ارث لاقرصب اف هينيعيف ملسوديلءهلا لص ىبلاث هتف يرعب ثباصافة رحت ضي لع يلح

 نب ةعافر ىلا هدنسبك ور و7 كل هينيع ناوةيسنيلاة نبا هناوذ ةربال ايف طيبعا 07

 هلأ لوسرا ف قصبف فد ع اقفل مهب تيدر ردب موي ناك اللاقهن ءللا يضرعفاد

 هلع هلأ ىضر يلع ينيعيف سو هع اعلا ىلص لفتو# «يشاهتميفاذ ااقىلا اعدو لو هياعشا ىلص

 هللا لص ناكوم# كلذدمب 4 :يكتشأ امودثعاس و ماربفدمرأو مول .نيضرريدجف لاك

 * ناوربيل هديب مهحسكو مف وعدت قريياصلاو يدر درمأب كوي سو ه١ هيلع



 د رطل جرش ةمأ 2 5 ةأنأ !اديشتاوذخأب ى ١ ىبةإ ,هيلسوديلعشا لماو ١

 لشن اه أكف ملدو هيلع هللا ىلسدلاع دق فوتنلا خب خرفلا لثمراصدنشيرمتاكودودالا 1

 يشرمانشتما ماقسالا ةلئزاو ىفرمأ'اربأ ن ند .-و هيلع لد دلو *لاقعنم ١

 هنع هللا يذر يد اما لام نب ضيباىلاه دنس ىور و«اوقوعت هلاءدف هللأوهيسوميلا |
 مل سو هيلعمللا ىلع شار .رداعدن هيمقتلا يا هفناثعقلا كنق ةزازح هبجوب ناكدنا ْ
 || يدر كدخ نإ منار ىلاهدنس يورو *رئادسيفو مويلا ثالذ نم سبع مف درجو ىلعجسفف ا

 ايتردزاف اهتلطاف ةمعت ينقال ١ 4 وقت ردق م دنعو موق عاري تاخد اف هنعدلل

 أ ةعبس سنلاب ىفناكد سلا لاقث ملسو هيلعمللا لصد لوسرل هناك هك ذ ماج ءاهنم تيكتشاف |
 1 ناف * ةعأ بلا تح يطب تكا اهقملاب هشعب يذلاوف ءار مش .ميقلاف نامي مسم م ىناثأ

 له نأش هب هللا مفر امدنم هتاف ىلاعت لانذاب قرملا يبي ناكم السلا هيلع ىميعنا ليتأ

 نم رباجتاش 'ايحايف ةريش دكا ةعاملا اهدبمش ةنيذي امل تاعجو مالسلاوتالملا هيلع
 ١ دي ملل وهيل عملا ىلص هللا لوسردبع ىلع اهتباراصنالا نمةأرمال ىلامتدقلايحا ١ هو شاديع

 لاق * اذوب الذ يفةدراولا ثيداحالا ءديس قاسو ملسو هيلعشا ىلص دنا يب ةببجي

 نورخدي امد مبتودب يف نولك اياه * يبني و بويغلاب يخي ناك السلا هيلعىسيعنات ليقناف
 ربخي نك مالسلا+ عى .يعنال بجعاب ثالذ نم ربخي ناكم ملسو هيلعملا لصد لوسرزاف

 ربي ناكماسو هيلع 5 يلد دو ملك هيف ميقرصتو مهيبميف ر ادجءاروررم نولك اياع |

 كوشك سا ندر يئاجتلات د ياسو ةياعتشا رص رابخا كالذزمو رثك <1و رهمش ةريس٠ ناك اجي

 كنريخا تش دنا لوقيادل أب لئاسادي بنات و ةحاورزإ هللادبعورفمجوديز ا ةأزأ رغلايف 1
 اطاوت اه يابا بعو نيريمت ملسو هيلع يل لص ربخاو كال ذهاب غاودنع لأن اع :

 || دعب ملسريلعشا يلم الوسع .ريشلتنلا يف رجحلاب ةكبادمت امل ةيءا نب نارفصو وهديلع
 نر ريبك قي ذملسو ةيلعشا ىلص بيثلاب هرابخا ن «قاسو ريم ءافردب لها باصم |
 رافتاًاباو>احاي ماكر ملادياع مرعب ىسيعن أن ليقناف لاف «ثيدطاونارقلا |

 رشعيف ذقن ماقدأب اراك و ملظعأ ملسو هيلع هللا ىصد#تحاي هس ناك كال ذكف يراربلاو أ

 تنال فنال#م |. .و هياعهللا لص ةريخكلا لئابقلايتتفاوداب و رسفاح نمدعيالا«نونس
 نا انف فانك ايدلانع ”جرخ لاقل د يضرب ريسإ ادعي مازن ناك مالسلا هيلع يديع

 رب زر> نإ *ميشالو مام اهياعو طقدتدام ثعفرأم ءأي “الا دهزامل أسو هباعللا ىل صادم

 هتداسووٌةاش باهادشأا ارثو فر هلا ءابادن طب ىلع مرجسط ا طب نو تايلاوثم لايلشإلث



 مه

 لسوديلع هلأ لص فوتو ران هتيبهيف دقوبال هن الثلاو نأ ارهشلاهيلعيف ايفيل اهيشحمدانم

 هلء ىطوو ضرالا نث ازخ عئافمنم هيلع ضرعام مهءاشيبالو ءأر ص كرتيإو ةنوهرب هعرذو

 فلا ةئامثالث دحاولا مويلايف مسقب ملسو هيلع هلا ىف رص ناكفدابعلا ٌئانغنم سنمودالبلا نم
 بلوقيف لئاسلا هين يومان مالا نمنيلبملا نيبام يلعب لإ الا نم ٌةئام لجرلا يلععيو

 وي عوجارق مالو يعشن معاصدمليف ىس ماب يب ياو مس هيلع ىل اص

 هقاشلا مظعن مك ذك َُن ركيال فيكو تدم عبشاذلو تعرضت تعج ذافأموي جيشاو
 دق القد ءامسلاىلا فر السلا هيلع ىسيعناف لبث ناف *« ميلفع ينأى ََك ةىلاعت ل اقف

 ايندلا يف ءاقبلا ىلع هب رفو هللادعامرا ةخاق هنافودنع اقبلاملسو هيلعملا لصد مث ىلع ضرع

 ىسيعو سايلاو رسفظاك ناكل ايندلا يف ءاقبلاراتخاولو هيلاهحور عقرو ىلاعت هللا هضيقف
 ءامسلا يف جقممالسلا هيلع يسيعنال هضرأ يف ماد يفو هتاوجس يف لاند دنعم السلا مهلع

 انتيينةمانم م ًاموق نأ عفنيضرالاو تاوجسلا ينالوجمالسلا اهيياعرشللاو ساملاو

 قيدصلا يالا ةريبف نإ رماع منيو مالسلا هيلع ىسيغ عفرأك اوعفر ملسو هيعمل لص

 ناكوهبع ا ىخر يبرضحلا نب ءالملا» نفدو»# هيلا نورلظني  سادلاو عفردقف امهنعشا در

 اوبهذف جرو هريق شيكي نأ اوفا ةئودملا ضرا يف قيدصلا ركب يلا ةفالخ. يف تامدق

 ةيمآنب ورمجىلا هدبس ىورو * هب بهذ نيا يردي الوم و دجيرإف ودعلا ضر نم هولقنيل

 بلاقشإ رأ يلع اديعم دحو هثعب ملسو هيا راعدللا ىلص هللالوسرنا هنعدللا يضر يروشلا

 تذبتناف ضرالا ىلععف ةوف ايبخ تقلطاف | ميف تيقرف نيهلا وخلا ناو بيبخ ة بش ىلاتئجخ

 | لفدت يدوس لعذر امض رالا هتملتب هاك ًابييخرا ملف تفتلا ٌثديعب ريغ
 نعو دنع يفر بهذ نياردبملو اهنعماقلاف ورمل اج تح ةيشخيل طمدوباصو ةكم وكر

 هنعمتبا انعيفاهجتلا فيسوي ريقفلا هعماج لوقي سو هيلع ىلص هلا لوسر باص ارئاس

 ٠ نزع ملسو ديلا ىلص نيلسرل ديس تاز نيملا_ءلا ىلع هّللاةبح يلاغك يف كاقندق
 هل ناوملسو هيلع ىلص هنا عمو ءا ينال تارت مه نيب زاب اكل ا يلالطسشلا مامالل بهاو 3

 نإ اهو ينم ةرأ يشل تعباو ملول هلا لص ينمدحاورلك تاز“ سجس نم تا زجتم

 ةياصصلا دبع نم اسوم يلعملا ىلص هما هايل وا تامارك عبتت نمو يلوق شو اهفورجاتهاهركذ ا

 ا الاب مالسلاوذالملا يلعردبا» ءايبنالا تازمعم نم ةزيعم لكس اج نمدجو بن الاىلا
 نمر نإ اميلاةبسنلاب شو ةريثك فل [بجكلايفاونم عم دقو رصملا تت لخدي |

 ميعومتلل تار دماباكو ناكمو نامز لك يف بتعمل يضر مهيدي ىلع عوفولا ةّئاداهئاف راج



 هتيم ةافاح ايامك : . ىلد ملظعالا

 (| يفالولا مل. يقلك هب رثؤت ملقراتلا لخدنءمهتعاللا يفروهنف ءاياوالا تامارك عماج |

 | يلد ليلخلا يداربا انهي تازبه'روشا يو ريك ىششلل ذ نم رصع لك( يفو هريغو يعباتلا ا
 ١ نب تاما / يرضي ملف هرج أ عطق نم مهنع هلأ يح ل مهلمو + مالسلاو ةالصلا هيلعو اني

 | الودحا مهتءدقني ملف هشيعرجلا ماتنيرحبلا اراب هنعللا يف ريباععلا يىرشملا

 | اولاقون لا نمسرفلا م.مظفاثيَش اودقفي ملفدب زلاب يسري ُتاهوهو رارملا هشيج يظملاةلجد

 |١ تازوع* ريمثا 0 رءذمو نئادملا لع هشيع دعس ىلوتساو !ورفف اله برجبانل ةقاطال

 ءاياوالا ن٠ ءاملىلعوشمن«ليبقلا اذهندوماللسلاو:الصلاهيلعواننبن ىلع ىموم انديس |'

 هركذ او قوملا احا هيدي يلع مثول رد مونع هلا يفرم *ر مع لكي نوريثك شو
 ىف ىربكلا هتاقباديف فارمشلا مامالا لاقو * هتلاسريف يريشقلا مامالا يبن نوريغك
 | مهلاوح يع نينطاقلا ارقفلال ًاسيناكو همئام لوبتملا مهاربا خيشلا ىديسة جرت

 ىلع ضر ويكتم سانلاو ةمللا هلا لامعالاو ةدارعلاريثك مينماصخم موب أرق مهطسابي و
 كنع ضار ريغكدلاو لعل ةجردلا صقان ةدابملاريثك كارايام يدلوأي لاقت هداقنعا
 !| فسوي خيشلا لاق ىذرب هلل دربال انببهذالا قف معن لاقنهريقن ةرعت لاف معن لاق

 خيشلا هاداننيح هسأر نع بارتلا ضانيربقلا نم جرتمدلاو تيأردقأ هلااوف ىدركلا

 تيفردت يلا دبش لاقف اذهك دلو ىلع _يطننيمفاش اذاج'ارقفلا لاقأماف ىوتسا الف

 ىرتثا ةيديسللا سرب نيدلا فرش عياج نم برقلاب هربقو عجرف كناكم عجرا لاقف هنع

 'ايحا عقودلأ يلع مالسلاوذ الهلا هيلعو انين ىلع ىهشيعا ديس تازعتم ريك أوهتيملا ءايحاو

 مهعشا يذر مهمديا يلع ماقسالا ءافشاما * ملسو هيلعمللا يلمدمس انييندي ىلع ىفوملا |||

 لك ف مبح٠ عرفولا رت ةريثك ء يش ووفمالسلا هيلع ىسيعانديسل مقوأك تابييلابعمذابناو ْ
 مهتم نودي رب اكديدملا ةنالا مهيدي لعمقو ند مهنعدشا يضرو بنمو * نامزوناكم |!
 ماشلا ساب ارام ليزن لصالا يماشلا يرما يلع خيذلاريهشلا انضيشريكلاىلرلارصعلا اذهيق ١

 هتدهاش دن( 1881 ةيس هنعاللا يف :ر يقوتدق) هناكربب نيلسلاو ينمفنو هتايحيف هللادمأ

 تمعسو ىوتلاف ىاكت نودب هعباصاب هاوافريغصلاب سيل ديدح حاتفم لع ىنإلا هديب ضف
 لايرلا فرط غفيناب ديدخلاك ةغفلاب اذعباما ودماف ا كالذدمم ايدهاذ نيريشكا
 انكر و ةبابسلاوماهبالا هرعيص نيب ريخآلا فرطلاو الشم ناسنا ةربج ىلعهوحتو يدبجلا |
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 ا روث عطف كرمك نأ + هقث دنع هدعاللا يفر صاقو يلا نيدع كلل ذكو ** مهتعتما نم «يش ظ

 ١



 هنع هللا يفر ةريثك اال [تغ ةلبل تنودولواهب معسل اءاهيمونيقباسلا ءايلوالا نمابعوقوب ا
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 12 تك ا

 هئم تدهاشدقو كربتلل هيحاص هظنعت كل ذك ىقبيو نرجع ةمطفهن أكلايرلا ينضب اليلق

 كساج قل 2 دمتال ةريغك تاما ةز عه لكس ساج م دجول [ هو ديلعثلأ لص هتما ءايلوا تامارك تعبتتو |

 هللا ثاولص نيلسرملاو أي الا عج ىلع اسو يلعمتا ىلسدمم انلين ليضفت ةرورض نم سأ |!

 كرافا هسنج نمو مهيدي ىلع تمعقو يتلا تازج ىلا لثمم دي ىلع عقب نأ مهولعو هيلعدمالسو ا

 نامز لها ىلع بلاغلا ناك ألذ ةزيتملا هلجسال تعقو يذلا بيسلا بساني اموهسبيلا نيثوعبملا |

 ءاي>اوهو ماعلا ءابطارهبشا :ر.ةدحا نمدعوقو اوروصتيملامهتارجعم لجا ناك بس طلاةفرعم |

 مما

 أ( ايم“ اناهمتاما اركلا عاونا | ةفادخت تافوا يف فولالا لعن ودي زيني ذدلا سأنلا نإ نم يريغوانا

 اعين لمدمادانديس تازج هرهشا يه ديدملا ةنالا نا كشالوةرخالاوايدلا يف هتاكربب ادعنتو

 قرشملانيبام لروعطلب نيذلا ةوطخخا لها منعش يفر ونمو مالسلاوةالصلا هيلعو

 عاوتالا“ ءالكؤهو نخل هتعاطا نع ميغمو# ءأوملأ يف ىشي 1م مينمو#نيصق ت قو يف برغم او

 أ( هيلءواسبت لعن ايلسان ديس تازب بث ريشأ نممذهو مثرابخابةارام بتكل !اونوريثك ةثالثلا

 مم اءو اندبث لهل تاواص نول نما «اينالا نمدرف لكتاز زوق* تمعب .ةتواو مالسلاوةالصلا

 ١ اذا مسوديلعلا ىلع هتازجتنمريفك يف ةةباطملا تعقواك ةقباطملا ةياغاملةقباطم ىبمحتالو

 ؛| هللا ىلص هتازدحسم نم ءايبثالا تازجبعم عيمج ىلع قيبطتلا فاكت ىلا ةجاحالف كلذ تلع
 1 يهارماةديسو كوبا فالطسقلا امال لوقك ةقباطملا هيفروظنإلاماهنم ناف لسو هيلع
 راثب ىلعبأ لسودبإ اعنا ىلص دهان ديس ثلا ذكه فرحت ملفرادلايف ىف ملا هيلعوانيبأ ىلعدللا تاولص

 يح مث نيو ةمالاه طه ابل دال كلذ عوقوةرثك عم ددوبتو اذهىلا ةجاح الف هقرت ملذ برملا

 ئرتسا ةبح نم لوقاوج هنع هللا ىةردل ةمارك يعافرلا دما انديسةقي رطل نيب وسنلا ماوعلا

 ىؤذنمدحا هزكتي الرامتلا حوضوةضارلا لئال لاب تباث هللا قلخيرثا هس ىلعو مهمل ءهليضفت
 وا مالسالا لها نمدحا ابارجياليقلا تايبيدبلا حيف 220 راصيالاو رئاصبلا
 اشياوا هيف لعوب مشلذلداوما لا فدا ريمئارشو لسرلاوءأسي اصل ةفرحميف ممل نم

 مهنامز لها لاوحا بسانيا «تازهتلا نم مهيلعوادين ىلع هلا تاولص لسرلا يدب ىلع عقوامل

 (|/ كللذيف هب هريفام هتازجم* لجا ناكرهسلا ةفرعم مالسلاو ةالصلا هيلعوانيبل ىلع سوما ديس
 || اهايخت لا ةرعسلا لابخ تفقللو اًنابعث هاصع تبلقتاف هديغ ىلع هب اوزا#تما يذلا فصولا
 مالسلاو اللا هيلعوانيبل ىلعىسع انديسنامز لها ىعبلاغأا ناك الود« ىعسن تايح

 سيدي المد انديس نامز لها ىلع ب لاغلا ناك امو < صريالاوهك الا ءارباو قولا



 أ دب بل اهنف جال تع يدا بيسأ 5 8 5 ريشا لا وكل نارا

 ْ ءاقلانيح (مالسوا درب هيلعرأ بلا لمجيفو مالسلاوةالعلاهرطعو محارب انديس
 ا دقت اندي ل ثألذ لش« حوقوادضرف راورادل :كايفءابام 'راقلا اها هدقا رمت هلي ف هيادعأ اهيف

 ا ضعبلأ اكد لش عرقو نراك ؟ مدقت دقو كشالب امالسوا درب هيلع ترا داملسو هي لعلام |

 أ لئمديطي انين لعشاث واس يومان ديسدي ىلع عقرامابةمو# وديا لصتماءايلو
 ا كالذ لشععقو راو ةدوثو وهردعتي ل رحببلادلهثنا قلفثد دودج نوعرذ هعبتان يدل رميلا قالفنا ا

 ١ رصتب يلا جرلاءوجو نءاهوحندأ : هز مشو ىلهدل ت تامسا# راما سوعيلمهلاا ىل لمد ديلا

 ا عطف ماسر ديلعْما ىلص ص ينل نا نم بهاوملا يف قت امل ةرورسخالو هئادعا ىلع هءايلوا اببملا |
 ا حبلا قالفنأ لكم ثالذ لعجو فونكلا يمن ضرالاو ةايسلانوب ١ رم جارعملا ةليل |! ١

 ةلجو هشيجي صاقو ىلا نيدعسو رحبلا هشي# يرمشملا نب , ١ العلا عطق مدقت دتومال اسلا هيلع ا

 ا

١ 
 ا متواماخو »*« رحيبلا قالفلا ةرهع "ليبق نما ذهف ررخ فداوب ممهدحال لمع يرا نودب

 هموت جايتحادنع ءاصعي رجلا برضازيح ًانيعةرشع تثار افلا نماضيا سوم اثديسل ١ ا ىلا
 ا لاكش او ةعونم عاونا يلعأ ارم مل او هيلع هللا لص دهان ديس اهنم ملظعاوابلشم عقو ءذهف ام

 ا ةيبيدحلا يف كلذ مل سو باعد لص هنم مقودقف ةدعابتمةنكمأو ةئيابتم ةدمزا يف فاتت

 ينتكي قحهيفدلا كرابيذ ذ ليلقلا ءالا يف جميةرات ناكو.لعتيف دلي يفت يف أباك اهريغو كوبتو
 هاملاب روختف داكوا اهاياعفج يتلا نيملاف هنوعشيف اممم مهيطعيةراتو مرع هرعلا شيب ثيِلطأ هنم

 نم ءاملا رسفتيف ليلق هامهيفو حدقلا يف ةفيرشلا هدي غضب ةراتو ةريفكلا فولالا ينكت تح
 | ىسوم انديسةزجت*نءمظعا اذهنا كشالواورثك امهم مهينكيىى>ةغيرشلاهعباصانيب ||

 ا فال هل زرع“ تناك يب 1١ ةفصلاريغ ىلت تناك نو ةداعلا هب ترج رجسملا نم املا جورخنال
 ا ءىءادعأنأ نم «ىديعات ديسل عقوأم اهنمو - ةللصاةداعدب رع م هناف عباضالا نيب نمدجورخ

 أي و هوبأ اصووولخاف هيلعب مشد نع لع ههيشما ىف 0 .رلعقيل هيلع ضبقلل !ذاجاؤيح وري

 ١ دع انديس ابنم مقومذهوىلاعتو هئاجبسديلا هءفرومرش د ىسعاندب سل
 راو ميماما نم ج رخل هولتتيل هيلع ضبا ةلل شي رق لن« ةءاج ءاجاج .ملسو يلع ىلص

 ||| انديسلمقوامأبتمو *عرشب نم صلخو دحأ مهنمو وري ملف هنعشا ماسمعافمب مسرع بارتلا

 نم يصحي داكب الام سوه هللا لص دمان ديسل كلذ نم عقو دقو ماقسالا ءافشن ءىسيع
 نم نم عقدام بن ولو ناكمو نامز لك ف هتمأ ءايلوأدي ىلع عرقولارتتسمو هو ىف أ ينم اكهنريك

 0 م م مصمم و م



 ا

 شارمالا ف الثخا ىلعتربفكا اولا غلبل ًقباسروك ذملا يرمعلا 1 يلع طيشلا نفسر شدي ىل دي يلعشلاذ |
 ىفر تاماركلا نماهريغو ماقسالا ءاف انش نماريفك ايش هنمدهاشوالادحادب منجا الن النو

 ةعاط نم مال.سلاو ةالصلا هيلطعوا يبن لعناهلس فد سل عقواما مموج هناكويب انعفتو هنعمل
 دمها ن ديسل هلثم مقودقوهايا هنا ماطغأ يدألا كلملا ةوف ةبسانم كلذ _تاكدقؤمل نجلا
 هثبا*اسيثوأ نم ريثك و موعاطاو مهنمريثك هب , نم : دقت مهتعاط نمملسو هيلع هللا ىلص

 نملا نم فرشا منيذلا ةككالى لا ملسو هيلعملا يلص هتمدخ لب ناشي كوم دفق
 انديسل عقواماهنمو * مالسلا هيلعلبت ,اروجأت كيس عم مهند شاب هرإ غوردب موب يفهللامدمأو

 ةيسانل اك قيال هدرمشا_,اورو رمشادد إل جيرلا هل هلا رؤس نماشي |ناملس

 ملسو هيلع ىلصدمت اسيناةبسلا لبقيال اباهنممظعا عقودقو هبا هصخ يدلا كاملا

 الا هلع الاممملا ىهشنملا ةردهس ىلا تاومسلا ىلا سدقلاىلا ةكم. نمدب يرسا دقن جارعملاةليل
 قي رط يفا بف داصينلا ممريعةلاحو نمدقملا تيب ممل تاصووةليل ضمب يفةكمملا عجول
 كالا نايلسان ديس طعا اما« سدقملا ثيب ىلإ اسال قبس مهناميلع مملافاكربطانابف
 نوكي ناراتخافادبعايبفوا اكلمايبن نوكي نا نيب ملسو هيلعهّللا ىلص دمها: هثاريخ دقف
 بسحب تازجتملا نم عقو ام اما+«ىباف به ذةمابتل اجهل نركت نا كلما هيلع ضرعو أ“ ديعايبت

 ا هنا كلذ نفق ا ساكريفك“ يشوهف ماسو هياع هنا ىلص دما عيب« ءاشتقالاو ةبساسمملا
 لالا يفتجن هئع هللا يضر قي دصلاركبوب و وهراغلا يف ىفتخاورجاهام ملسو هيلعملا لص
 نءدبأب لعام نام دحا لاقومواخسديمل شب رفنانتفهلصوالفةماجلا تضابو تويكتعلا باب ىلع

 امكردي داك ًالفةقا ةئاملعجلا ذخأب ايو شير فىلا مهب أيل ةفارسا.بعبت هنعمل يفر
 * اممهنع عجرو صلخت أ ملسو هيلع هللا ىلصاعدف هب شا دتساف ضرالا يفةسرف توق تخاس

 اببلغ_لازملا اهديجادق لئاحزاعاهدنعناكو هبامبغيشتامدجتل الددبعمماةجشايلا ُم

 دقو*ابيلاو اطعاورْ اءانابلحواوور ىتحاميع«نيوركبوبأو وه برشوملسو هيلع ىلص

 ناكود ١ اعبي يا م اصانادعب اورففبارثو اصح نهفكب هءادعاهبورح ضعب يف مر

 دارفالا يفكيالا فال آلاوفلالا يفكيف مهتجاح دنعماعطلاو ءاملا يف هباضعال كرابي

 *ةريثك ث ايضت 23١ | بسحب تابيغملاب هرايخأو +« لاحلا يف ءانشلا لصف هنق دح تلاسوا هنيع

 ىلعاهسنج نم ابلشم عوقو مدعو :ايبفالا ضعب دب ىلع تازيثلا ضعب عزقو نالعتاذه تلعا ذأ

 أ ركيوبا عمو ملسو هيلعدلا ىلص دجوتامم#نيبئاخاوعجزودمتداليمنم مدقا توبكعلا جسن

 تدمر وا هلجر ثرسكو |جرج نم ىلعةفيرشلاهدب ريو ملسو هيلءدشا لصدتكر بالو ةليلقلا

 2ص ااا ممم



 يكاد نأ 1 سو هيلو مغ يم هيلع 20 مادا ةيالإسم .وهياعشا صاد يد

 تدئااولا ةبسانملا لب ميوادو هيلعدللا ت تاياصورجرلا مند بلك او هبا شفا وم ديس هنوك ا

 2 كات لش وأد م ملي وح اني كدجحوت ايلاشاتدبل 8 م هز ملا الت عود 1

 ةقان جب ب ور اردعبلا ققحاتاو نابع ىبرمات ديساصع ب ل !ةئاك سود اعلا ىلصدت :ءايحيعب

 ود نمو ىو لش لما ورب كلذ تهدر: لا زيها نع لام اندم ١

 ينافررظنال ءذهو كالذدت راغكلا با طبعت اسلادبك قرم ملا قاقثناوهو ركذ د اهمظعا '

 نم هريظنب مهسن م لسو هيلع هللا ىلع دما ءايلوادي ىلع تاماركلا و هريغك ردصلب |
 ةماركلا كانت هدب رداملا يلوا نركب لا كلذ ىفتقيالو لسرلا ثارسعم يف هسنج |
 كالذ نركيال را كال ذىفتقبال لب اهريظن هدب ىلع عقي يذلا لوسرلا ىلعةيزمو لضف |
 « لضافلا يف دجويالا+لو نمل يف دجويدقدنا لوالا «دوجرا لولا اذه نملدفا لوسرلا |
1 

 لثم هدب ىلت عق 3رأ ةيسانملا بدجو راو ىبلا كل ذأ دجوت ميلا وأ كال ذ نم ابعوقوت شنقا يلا ا

 نمةدافتسم لوألا لع ايبناا ةيلشقاناعب + ارأا هولا“ هم مظعاوها هوا يلولادي ىلع قوام | ا

 ردصي مو يلولادي ىلعتردص ينلا ةماركلا كلان يفرو صحب ريغ ل ذغلاو ىرخا لئاضفو لئالد ١
 اهائمردصيجلو ءايبنالا ضعبدي ىلتردص تلا تازجح لا يفىلاقيا دكهوىنلادب ىلع ابلشم |[
 يتلا تايسا ملا ذاولسو هيعمل ىلص دمتانيبا نيمجا قاظاد سوم ديسدي ىلعاسنج نم |

 ثابسانملا وجو مدعأ مهيهدحادي ىلعردصيم ملسو هيلع هلا ىف لص هتارجعم نمار يشك نأأ؟ | ا
 ال ل سو هيلع هنا ىلص هدي يلع ايب يالا تازوم تضع لثم عوقو مدعناذهبربظف اهتضتنا يلا ا

 نأعي نيعجا ميملعو هيب (ىدمالسو ها تاواص مهيلع هليضنت مدع ىفتشي الوديفرودمم
 فلا طلال اهدحو نرقلا ةزجع“ يزاونال تسول مالسلاوق الصلا, يلع مهتازجعم
 هللاىلا برقياملك ةفرعمو ةعطاسلاراونالاو ةعفاسنلا ملعلاو تانيبلا تايآلاو تاز رتل نو
 اس طنا بدول اع نيردلا موي ملا هرارغ“ | عملامتو هنا ديعدعيب و | ول

 رهشوحنب ثلا اذه ةياتك دعب و < نامزأ ارورم لعد اضر_دكتود ,الكيفشاىلابرقث

 ١ ةليفنلا ملسو هيلع هللا لس انيجنل تازجسم يمةمالامذه ءايلوا تامارك م يبجنايفانلا دجولا ْ
 | ةبساخلا نا ثلاقلا هجرلا+ ةيعبتلاب يلوالوةلاصالاب مالسلاو ةالصلا هيلعدل ةعجار ةقيقحلا يف

 ! ايتموظعاو ه انواتازجعمل ا. كالت لثم هدي ىلعردصأ سو هيلع ىلصدأ تدجوول اهتشتفا /
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 1 ميم ضارق نا مهنا مزئارت اى ةرثح !انأآر خلا ةريم ٠ نعال شت ىقالطالا ىلع لم .«رلا تاز 4 1

 مهدحادي ىلع اهانهردصي  يفلات ازيقأا نمريغ 6| وهيا مهندس دقو زن
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 يحالك دي يام هنعمل ير غاب دلازيزعلادب ءان ديس مالك زي ,دبالان . عبارلابابلا يفتي |

 35 لف موي تا دنع ردع م كيا تنكو كرابملانب دجاةمالما هذيلل لاق ىباسلا
 نيطايشلاوسنالاو نان مدل هلل رع او مالسلاوةالصلا هيلعوأس بأ لع نايلسات ديس هل

 هئثالاو كيدطلا ةعادص ني مالس ا هيلعدوادان ديسهيبال لا ىت هللا ىطعا ام تركذورلاو
 هكالا ءاربا 0م مالسلا هيلع ديعات ديس ملا ىطعا اهونيجتلا عطف لث ههدي يف نوكي يح
 ةالصلامهيلعدايبلالا تازبم* نم كلل ذوحنوىلاعتو هفامع رس هللا نذاب وألا ءايحاو صرب الاو
 هدب ىلع يل عيل قرق لموديل لس دوجرلا ديس لولا أك ةمهفو مالسلاو
 هياعا املك ةنعهللا ىضر لاقأ رن ف نق تازوتلا نم يهدي ىلعرهظ ناو هئاو كلذ لم
 ىلاعت ماو اطعأ مالسلا هيلع ميغا مركاودوادا مس امومالمسلا هيلدهكله يف تايلس

 نفالاو نول مل عع هللا ناسف ملسو هيلع يل اص ىننلا ةمأن نمفرصتلا لهال ةدايزو

 هكالا *اربأ ىلع ةردقلا نم مهتكمواهرسأب ماو علا يفام عيمجولا ,ةكلالماوغرلاو نيظايشلاو
 نوسنيف مييلا اوعطقتي الث قلما ىلارهظبال روتسم ىبيغرما هكلو ىئوملا ءايحاو صربالاو
 نمل لك اسويها لص هلاةكربب فرصنلا ١ لهال كلذ لصحا_ فاو لجو زعمهبرب
 لوقا همالك فب قتيلا ىلع ةححيفين رأ .عتهتناهامالسلاو ةالصلا هيلعهتاروتم

 متح يذلا نيثالقلاو سماخعا لصفلا يف رك ذامليضيا ين يبا فام ارهاوس نمو
 يا ده شي دح يف ةروك للا |سو هيعمل ىلص ةفيرشلا هلئامش نم ةوبدلا لئالد هباتك<
 انه هلقنل اموزلَرا مثالذلو ضابعي اقل مالكيفهر ذم دقنو يذمرتلا لئاش يفر وكّذملا 1

 يذلا ضايبلا ديدشلا قبمالاو قبءالا ضيبالاب سل ملسو هيلع يلص هنولناكو ل انهم
 عصانلا ضيبالاوه رهزالاو رول ارهزا ناكو مدآلاب نكي موةبهشلا ىلا هضابي برضي

 رهظام برشملا ناكافا هنكلو كلل ذب مهشعب هتعندفوةرجالو ةزفصدب وشيال يذلا ضايبلا

 هيف كشيالر هزالا ضييالاورف بايثلا تحت ناك امو ةرمح برشادق حاير لاو سعشأل همم

 بتايثلا تحئام ىنمفرحزا ضبا هئاب سود هدا يلض هفصو نف ةرهزأ ضيبأ هلاي هفصو نمدحأ ||

 باصادقت ةرس نيرشم ضييبأ هنا حايرلاو سما هم ىضامسفصو دو باص ادقف أ

 هقرع ناكو 0 حايرلاو سهشلا لبق نمة رجلا افاو رهزالا هيف كشيال يذلا هنولو-

 سو هيلع هللا ىلصرناكو»«رفذالا كاملا نم بيطاو وانا لثم هبجو كجسملم هيلعمشا ىلع 1

 لامرلا كبحفت اك طقملابطشتما اذا ناكوططقلا دعلاالو طبسلاب سيل هنسح رعثلا لجر

 | جوا اضعب هضعب ذا لجزملاب هلجر !ذاوحايرلا اهتةفصاذارذغلا يف تلا نوتملا هن أكو |!
 ا م



 ادق هرما لوانءناكو# عئاوطأك ناغخ نركب ١
 053 د ماير يما لادا رمش اة ٌةرخأ قرفاابم> اللىلا هيلع لإ ررجو ءاجوت 2

 امان نيئري شن نيب نم فك علا نوالا روش جرف رئادةدامجاج رزاكو هينذ 0

 كانت ندم أعينآكن مراتب اهن اننمكب نيتريدغ نيب :رءىرسلانذالا جرت

 أ| هيينراكا نو ل موديلعملا ىلسدرع غداوس نيب ةي ردلا بكا اركلادفوتا م اقل
 ملسو هيلع ىلس د 59 راك انأكو 3 ”قرألا فر امد نيدوفلايف س ًارلايف سو هيلع ىلص

 1( داوم نيب َّذ 5 ةذذلا طورخدت 03 ”ملسودي راعشايلس هبيش نأكو * نئذلا لوح هئيليف

 كالذ لمني اهاريشت 5 :ملسو يلع ل نآكوةركسب بيشلا كلذ كاسم اذافدعم ىللارعثلا

 | ندحا لسوديل هلأ ىلع ناكو# هع يذلارمشلاداو «نيب أي التي بهذلا طويخمت 'اكراص |

 ا لروقير مك ءاةليأر 5 اب هبجودبش الأ مت فص عت طق فصأو هديل ارا مرونأو اجو سأنلا |

 فرعي رمتاا زل ألن ملسو هيلعشا ىلع هيجوأل ذاتي رهزا رقلا نم سانلا نيعايف ندحاوه

 : اذايذار م هوجو ناك رسول يب هدر اذا ملسو هيلع ىلص لراكو يجوب هر ورسو هاضر

 ١ ا؟ يفراذا ولم وديا لص ناكر« هايف ترمحاو ملسو هيلع لس ديجسو نيأتب ضع

 ٍ نعت يفر قيدصلاركبوب|هبحاص هفصو

 ! مالطلاهلي ؛از ردبلا شك وعدي ريغل يفطصم نيم

 اماَريبك هدعدشا يفر باططانب رم ناكو «كالذك م ملسر هيلع ىلص ناك سانل!لوقيف |!

 ىسىلانب ريهز لوقدشأب

 أ ردبلا ةليل رود تنك 3 رشإ ىوس « يبن نه تا كر

 | امدعب باطملا دبع تنب ةكتاعدجمع تلاقو# ماسو ديل ها ىلص ناكل ذك همم" نملوقبف
 1 ملسو هيلا لص هيلطتعرجل ار جاب كب نمراس

 مشاه لآن م ردبلاكي فطصملا ىلع مج اوسلا عومدلاب يدوج ينيعأ
 ملاسملا يقم ايلدلاو نيدللو * ىقتلاولدملاو ربلل يفطصملا ىلع
 مارالارولع يع ٍعادلاو لففلا يذو»# ىنلاو هال يذنوهلا قداصا يلع

 اهناو رودصلا يف هتبعم نم لجو عدن يقلا امل تقفوو تعلا اذيبهتتعندقو ردبلاب هتيبشف ْ

 دنع رمشلا نيب نم منيب علطا اذانيبملا يلجامل اسوديلعمّللا ىلص ناكو * اهموق نيدولعل

 ْ لهم ملسو هيلدا ىلص ناكو أل ادي دقوملا جارسلا ءوضدن اكةنيبجو ىري ليللا لفط
 سبل اضمب شعب مل توغبال يذلا يوتسملا لوسالا لمسلاوه ني دعا طلسواعطاس نيدحلا



٠ 

 ىلا بسنيال اقع هئادابع_ةسح املسوديلعهللا ىلع ناكو# ”لذرللا ضاسيب اهيبئاج نم
 يف ذل العب ابهذ برشم ضف قب ربادذ أكح اي راو س ممن هةئع نمرهظامرصقلا ىلا الو لوطلا

 ناكو# ردبلاةليلرمقلا هن أك اهتامو هقنعو مبايثلا هتبيغامو بهذلاةرمحوةضفلا شايب

 يفالوءردص يف نكي رش رمل نيباملوصومردصلا ضب رع ءملسو هيلع ىلص :

 هعباصأ ثرأكو فا ارطالا لئاسةحارلا بحر ملسو هيلث ىلص ناكو# هريغرعش هنطب
 (ييطراطع فكم هفكن اكو زلغأ نمنيلا ملسو هيلع ىل صدك ت لاكو *ةضفلا نابضق

 يبصلا س أر يلعابعشي وابير دجيدموب لظيف حئاصملا هلا مي هباهسم موا ب يطب اهسم
 ىشم ذا قلع لدتعم نيفاسلاو نيذِفقلا نمرازالاّت شخ ام ليم نايبصلا نيب نم فرعيف
 يدثملاو اطملا براقي رات ريذباني وملا يشع و افكت وطخي ب بص يف بوصقي و ملقتي اهأك

 فراكو * عراسي ملاذا ميقوسيو هيلا عراسوا ريخ ىلاىشع اذا موقلاردهب ةئيملا لع |
 هنيشأ الملا هيلع ميهاربا ناكومالشلا هيلع مدا ايلاب سانلاهبشا انا لوقيملسوديلع ها يل :

 هيه هللا يفر ميني ظفاعل وبدلا لآ الد باعك نمدإ# ترخا ام هإ قاض و اخ يل سانلا

 6 ريهاشأ ام ءأوريرادللا ,ازعل !نايعا دحاريبكلامامالا + امو

 0 هل 50 يضرأ 6١ م علا ىفوتملايدروالان ٠ لأ اوبا ةاضقأ اىففا ا

 فرش نايبلودقع يذلا همني رشملا بابلا ف ةوب لامالعادباتك يفارق رهاوج نمو
 ىلمال لهم لاعفالا لجاو قالخالا فرشال ايلا ملسو هيلعمما ىلص هلئاضن لاكو هفالخا

 ةازاءالوابلل اهوابنيابام 'رفنتو اهةفاو وأهممأت اهىلادوقل ل! لوصا امال +لامعالا لففاولزاخملا

 ةعاطو قلخلاللا هم ىلعشمعبت .هدا_بعوىلاعتهللا نيب ةرافسيم يتلا ةوبنلا نم ىلعا ملاعلايق ||
 رصغيف نكب موت« سها اهبو قحا اهطورشب مهلكاو *«صخلا اهبيقلخا لضفا ناكف ىتاططا |

 قلو الخ هلاك يقءانادالو هل ففيف هبراق نم هيفرطلا دامو لسو هيلع للا لص لوسرلا ا

 (ليقناف) رمظع ناحل َكئاَو هلوقب هبات امك شبس امتنا هفصو كذب و" العفو لوقو ١

 هدلاس ر لوبقيفاهرلع لوعالو «ةتمأ ىلعا يهتحا ىبب مه 4| و«هتوبن 5 ىلع ليا ددلئا ف تسلف

 لفنلا (ليت) ل غلاب ال يهنأ زجتلاب ملعي ةةداعلا قري رسب أب > ايف كراشب دقدنال َّ

 لاكن منالو زج اكراصف*زوعمىلغفلا لماكت نالو#+ا.تازجم# نم نكيمل ناود#ا ةرامأ نم
 | لدفلا لكراسق لففلال» كب ةربنلا» ءامدا ف بذك نم سالو بذكلا باتتجا لضفلا

 وح أكوةزرابهتقفص تناكو مثلا تبانريثك يالا كا 57 2اكللالودجيلا لب وطلاب
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 ا الا اراالد نا نركب نازاخل لو

 ١ لك يالا قاشإلاو اهدحادجواةعب آب نه نركيرشبلايف رب هيلا لاكياناذح | ا

 لويقأ ابجوع قدملاوق

 تى

 أ( دعي 0 ف 3 !والا دجولا !ءاندإم لامتالا لئاضت عبارلا *لاوقالا لئاش ثلاغلا
 أ ةيعادلا» يظعتلاوةبيملا []مةنعابلا ةيبكسلا(اهدحا)+فاصوا + رابنوكيفهتهرسلا دثعأ
 قرسكى ار تعاتراىدسوفنلا يف بيم مظفعا سو هيلع هلا يلام ناكو *ياسنل اوه دقتلاىلا ا

 مهو ناكذ# هربا بلا كولا اةرثكو ؟هرماكالاةلو هر مهضايترا عمدوت (نيح هتبيه نم |
 | * اًقوصوم مشاوتلاب ناك لب ةوطسب لواطتي ملوةبهاب ملفا مخاعتي ناو مظعا مهنيعا يفوبيها ا

 ةافاصملا ىلع ةفعابلا ةحناو صالخالل ةبجوملا ةقالطلا (يئاثلاو) * اًقورعمءا طولابو |

 هلك 3200 سونتلا يف هتناللطة بق تكت#ا دقلوأب وب مل سو هيلع لص ناكدقو ةدوماو

 ءاملابرشو * هانبالاو هاب آلا نم هباهتا ىلا بحار اكو براقم هنعدعابتالو بحاصم

 هتعاط ىلا عرست تح بواقلا ةلبا امهبلاملا لوبقلانسح (ثلااثلاو) الفلا ىلع درابلا

 كثالذلو بوأقلا ىلع يو .هدراشام لوبق ماسو هيلع هلل ىلص ناكدتو 0 هتقئاوأ ل: رعذتو

 | قاس نمال |دعابم هنم شح وتس الو دنامم هتيرغتيإ تح سرفملا يف هتيحاصم تلكتس|
 اهدايةنأو#هتعبات ىلا سوفملالب.٠( عيارااو) «هجفل افع ىلا نام اه داقو :«هتوق ىلا دسحلا

 لرب اهيل هيعدتالوج صاخأ نءأبعع هيعدشاف «هترباصموودت ادشلعاهتاب وهتقئأولا

 هيلمدشا ىلص ديف تاءاكت دتولا كلا نيناونوة داعسلا يعاود نمدعب رالا هذهو# صصخت |
 | تسب نوك فا هن الخال كيفيئانلا دجولا|.اوزإابيشتةيا م تا و.* اهي زاوبال لكف ملسو

 هيف كالذ روفو ىل» لددقو هتسارف قدصو هم و ةحصولفع ةحاجر نها دحأ_بلاصخ ا

 * هديكم يف لثقتسا ادناو هقلأت نسحو هريبدت باوصو هيأرةعصمل سو هيلع هللا ىلص
 ايهيويع فشكيف يدابملا يف رومالا بقاوع ظحلي ناك لب * هديمش ي ريعتسا الو
 | هلا لص هنابث( ةيناثلاتاصخماو) مزج عشواو»#ثو قدصابالا ظتنيالا ذهودما يوطخ لجو
 هسنثو «بورتثو ب رركهودو ءأرشلاو ءاس أبل لطهريصو*بواط ءوهودئادشلا ىف ملسو هيله
 |( لعردقي و ةريجكو أ ةياعل نيكتسب الو ةدبدشيف ريحت الديك اسلاوحالا ف التخا ف

 ديمو *يصاونلا بيشب ام شا رق .*رهةكمب ملسو هباعهلا ىلص يقتل دقو رشاب ولو صالملا
 سما

 ةل”نبداهح يور 0 يلوشسملا تابت مك تدلي ايف رز هشسملا اراض رب اصيفعفلا عيرهر#يمايعلا

 آمو هللايفتفخادقل لاق م ىلسو ل اع هلا ىلصدلا ل وسر نادت هيا يغفر سان هرعّبأل نع

 .: .يلامو | يلامد ةلدادموإ نيبامنوأ 5 يلعتنادقلردحا ىذئياسرهثايف تيذوا دئلردحا اخي !:
 سل يس مم بسسجلا



 | نب نمحرلا دبع ىورو#لالب طبا هيراوي'يثالا ذك وذ كاي ماطلالب
 1 ريعشلاع نمد لا عب .شاءتلاقا نعال يغر ةثئاع

 لاأ + ايثدلا هيدي رينا عنيا ىلاعتدلا ىلا ءاعدلا فسد كلا وذع ىعربص نمو :«ملسو هيلع
 ليرف اهنمةفأب اه اقوابنعهضارعاوأب :دلا يفمللسو هيلعمللا ىلص هدهز (ةيلاثلاةاصخخاو)

 تباث يلا نب بيوس نع يرردلا ناي ةس ورد والخس ني مواهتراضغيملاملسو هيلع لص

 نئازخ تيطعاش تش أ ملسو هيلعقدق ىلص هلا لوسي ل )لاق نحراادبع نب ةمفيخ نع

 يلامردج لاقابش ةرخ -الا يف كصقتني الو ك دعب دحأو اطميالو كايقدحا طعيإ امضزالا

 ار ندي رج تانج ذ 2 ص ريش كل لع هاش يذل 1 كدا تازاف رب" الاف

 يضر سابغتإ نع ةموكع نع باخ يلا نب لاله كرو *فاروصق ََك لعديو ذامنآلا أ

 سو هيل هلل اسد لور طخ ديول أ ناوضرباطلل انب رمعثنا اههنعمما

 لاقن اذهنمأطوا شارف تذختا ولدا لوسراي هلل افق همسجيف رثادق ريصح لضوهو
 كاركألا ايندلا لثمو ىلءاممديي يسفن يذل واين دلل وياما ين دللو يلام مسوهيلءشاىلص
 نب لالب نبدي ىورو*بكرتو حار غراهلان مةعاسةرجن "تحت لظتساف فئاص موي يقراس

 .لوسر ضقت لاةواظيلفارازاوا دبله ءاسك اهبعّشا ى هرةشئاعانيلا تجرخا لاقثد ريال

 راذعملا زاجسلا ىدقا نم ءملسو هيلع لص كالمدقو اذه+نيذهيف ]سوهيلعنلا لص

 * رخدي و ىبتقي ايف س ءانلادهزا ملسو هيلع هللا لصوهو ناعرخت ىلا نعل ا ىعق ا نمو قارعلا

 موغارصقديشالو+ رمح رفحالو*انيدالو# اًيع_فلخي مل ركتجي و دافتسي اعمهضرعاو
 ياو وكيف هنعدسفن فرص 5 أب أيندلا يف ةبغرلانعم.فرصبل الامالو اا هدلهأومدلو ث ثروي
 لاق هنعمل يفرةري رهيلا نعل وبا يدرو »+ اهيفدهزلا يف ملسو هيلع ىلص هلاح لثم

 لاق كثري نم تلاقف ابعنف ثاريملادي رتهنعدلا ي در ركبوا ىلا اهتعدشا يضر ةمطاف تءاج
 هنعا يف 7 7 وبا لاقفدتنب سو ءهيلعهّما ىلص هللا لوسر ثرتالف ت تلا قت يلهاو يداو
 هلللوسر ناكن ف ةةدصورف انكرت رتامثرونال انا لوقي سو هيلعما ىلصدمالوسر تعم
 ةناف هيلع قفني لسوديلملا اسهل لودر كاك مو هلوعا انف لرعي ملسوديلعهلا ىلص
 سيلتا نع ضارعالاو اينذلا يندهزلا يلع ماسو هيلعمثاىل مهلا لوسرشحو «هياعقفنا

 ثيداحا ىقاسو * اهناوهش نع سوفنلا فرصو *اهئاعبت نمةمالسسلا ىلع وع نوكيل اهب
 هعضاوت (ةعبارلاةلصلعا) لاق مكلف مسو يلع ىلصهب هئانلغ ءادتتاودهزلا ل اضف يف

 ساجيد قاو.الايف يشع« عااموهو ملا حانج ضفخو# عابتاثو سانا لسو يلع هنا ىلص

 نعديز



 مقاوتلاب راصأ# هئايحودفا رطابالا ميعع زي الف +هئاساجو هباعاب جدا« وبارألاىلعا
 نم عاتر را بأ ارعالا نضع ملسو هيلعشا ىلص هيلع لخد دقلو د اًرزعنيل لاذتلابو +

 هنالخا فرش نم اًذهو كبدي دقلا لك أت تناك ةآرءانبا انا اماف كلت ضنخ لاقت هئيره
 «د هت رع وهند متفردعجملابب عبط ةلبجو ا هيلعرطن ةزي رغرهف ملسو هيلع هلل لسد كو ١

 نءرافن ايف حا نأك دقن #هزفتسي قرخوا# هزبي شيل ن عمراقوو هلبخ (ةساطاةلدلاو)

 | ظفحيلو + هردائدنم دجوبمل اذ با ارعالاةوغب ينمدفو»ملس لكيم ما دخت يف لاو كلك

 إ خزن نودع ءلامتهثانانتونممل الادأ - رواوالوةراعوذالا هريغ ملح الو# ءردابديطأ

 شيرت هتأوا تدق «اقوطع .قلطا ىلدرءاثؤر هثماب نوكيل ةراعو وفم ةردقلاش طوئوكلا | ١

ل سو ةيلءهثلا يلصوهو# هر رجل كب هتدصقر ا ١
 1 اووت# ضرععو يمل ءرورص م

 نودلاوةل طا هم يأ الاق لب#مهئاظع ثرود مذاراالو##مبئالح نددت نابغس كال ذب درفت

 هلا ىلص م مل لاقو رخذأ ردتوانعت :ريقدق *مكصاو ضرعا منع ناك« لاو مالا هب !ماوناك الكف

 فتن جيرك عدنا ارلاقي ف انديلا اوميتجا دقو حلا معمم رفظنيحماسوهيلع | ٍ
 د يخالف سوي لاقاكلوفا لم :ملسو هيلعدللا ينص ف ادق توا كيش ذأ

 أ ميال سو دياعملا ىلص لانو نيمحا نأمل 0 هك اري مول ا
 أ ةبتعتابدنح ملسو هيلع هللا قص هثتأو د ةلاوم ردح قذافال كَ شب !رآ لواتقؤا دقأأ

 اسبعي ايوامتع سود اعلا ىلص حصا هدبكتك 52 عشا يفرز دمنا طب ترشبدقو 1

 وقملا عظوعنياف ةئامعب 3و مودحأو موييفاًربص ةلظيرقيفب باقربرضدقف (ليقناف)
 أ ليتاغا(ليت) ةتر ماع هتاخا دالوةجحر مه يلع هفطعي منع ماقتتا م نأ دو حف مفغصلاو

 ذاعم نيدعس يكن ارضر ةظب رقونب تناكدنو ىلاعتهثلا قوقحيف لسيدي لمدااا
 هللا ا لاسقف قرتسا هيلعروت مل نمو لتفىمولا هيلعترجنعنا م مهملع
 ىلاعت هلا بجو قح نعومي نازي ملف ةعقرا ةعبس قف نم هللا ع اذهملسوهيلعهلا ىلص

 *«ديعأل هظنح(ةسدالا ل صختأ وا ماسو هيلع ىل ]صدسنت قم هوفع صني اماو ميولع

 يروا دعو بقا ارافلخاالو» ءاذيع ظفاعل ضقت هناف اسو هيلع هللا ىإص #«دعولاب هكافوو

 |انب يف بكرا وطلغالا (.بيفمزئليف مثلا يواسم لم «فالخالاو بوئذلارئابكى مردغلا
 اجرؤشمل ىلاعت هلل لمي هفقنب هو دهاعم ؟ىدتبي تح *«هدعوب *افوو#ه دبع اظفح بعصالا

 ا للاستلام ةييدحلا حلاصب شر رق لءاكو ريضنلا ىنبوةظي رثينب نمدوهيلا لعفك
 م هلا هل قاف تاماكل لاصخ تس لوف# ةريطا تكن ملسو يلع ىلصفلا|

ْ 



 | سو هيلع هلا ىلص هلاوقلئاضن ينو كانلادجرولااماو كبل سو هيلع ىلص»«هقاخ عيمج ىلع
 ةرهابلا ةملا مولعلا نم يطعاو ةخلابلا كلا نميثوا ام (نهادحا) لاص+ نامشب ربثممأ
 هلاىلص قاف اهلعمالو (ذاء بمصالو الع سردالو اباتك أرقي مل ةيما ةما نم يما وهو
 يف+ لاري هيف رثعي لفرظا ام ماكحاونابا امناقثا نم ن طفلا لعذاو لوقعلار ماج لسوهيلع
 رحأو دارا اهيؤجوأ ثيداحاةعب را يلع .و هياعهللا لص هعرش رادم لموو# لمعوا لوق

 د«ىوئامئرما لكمل انئاو تايدلاب لامعالا امنا سو ديلع هلا ىلص هلوذاهدحا+داهتجالا 5
 مي نمو تاهبتشمروماكللذنوب واب مارطساو نيب لالخلا مسوديلء هلل لص هلوق ينالاو
 هرملامالسا نسح نم ملسو هيلع هللا لص هلوق ثلا فلاوجهيف مقي نا كنثوي محلا تلوح
 عرشدقو *كيبريالامالا كبيربام عدملسو هيلع هللا ىلص هاوف عبارلاو *«هينعبالام هكرت
 الاملاعلل حالصال هنا اولعنيحلاه.نيدنلا ىلع سانلا اوامحاةلس ةقسالفلا كح نم مدقل نم
 نايعاو كل عوبتي مو#ربخلاط قافالو درثااهل قارامت هب نولمسي وهل نوداقني نيدب
 *هربخم صواخو#هرهوج ءافص نمالا مسوديلءهلنا ىلص لوسرلا يف ةرطفلاو لهامو# مالا

 نمزلا يفملاعلارابخاو مالا عممايبنالا ىصصقنم هيلع هللا هملطأ ا. هظفح( ةيناذلا ةلصخناو )

 هللا ىلصوهو جريثك الو ليلق اهنمهدعذ شالو*ر يكل ريغصاهنم هنع بزعي م يت>»مدقالا
 »حيي نهذ نمال ادلاذاموج سرت نيعب ابلغ فجيالو+دسردي باتكب ابابضيال لسو هبلع

 || ريد ةورنلا ايعاز لمحو ةلاسرلانم عدوتسا مقل |ةثالدلا هذهوج يرش باقو*عسفردصو
 1| ا!ملسو هيلع هللا يلص هماكحا (ةشلاشلاةلصخعاو) ودنا برمايقلا يلعو«اثوعبم اهب نوكيينأ
 هعفدن ام هيف لخدالو#لوقعم هبجويام هنم جريل ىتح#ليلعت عشوأب هنابب ودليل درهظاب عرش
 !ًراصتخا ةكمملا يل ثرصتخاو كلانا اوجتيثوا مل سو هيلع ىلص لاف كلذاو»<لوقملا

 امو+ةلاهجلا نع ف شكو جتلاطالا نعفكم ريثكلا لعل يقلاب هبت سو هيلع ىلص نال
 نمملسو هيلع هللا ىلص هيما ام(ةعبارلاةلصخل او )دامهيلاو نام هيلءوهوالا تال ذهل رسسن

 نم هيلا بدنو#ماحرالا ةلص نم هيلع ثحسو با دالا نحت نم هيلااعدو قالخالا نساحت
 فك و +دساهتلاو ضغابتلا نم لسو هلع هللا ىلص دنع ىهنامث مامإلاو اثعضل ل عفطعتلا
 اوضغابمالو اوريادنالو اوعطاقلال مالسلاو ةالصلا هيلع ىلاقف#«دعابتلاو مطاقتلا نمدنع
 نفسو مجرشلا مهني قالخالا نساحتو هرثكأ هيف لئاضنلا نوكتل اًناوخا هللا دابعاونركو
 ىلاعتللا لوق مهيف ققحشيف*عنمارشلا نمو# عرسا ريما ىلا اونوكيو.جرهظا مهبط بادآلا

 أ هرماوا اومزاف ركنملا نغ توهنتو فو” مملاب نالرم تس انلل ثجرخأا رم اريخمدت



 ل

 مهبل ذودفعشدعب مالسالامهب رعوح هايندو مهنيد الصوب. لماكتف *هرجاوزاوقلاو
 هللا ىلص هباوج حوضو( ةسماخل اةلصانأو )ان ايخأةدافو*!راربأ دما اوراصف هرعدعب كرشلا

 ممخ هضراعب الو زج هعطقبال و يتهرصحمال*لدوجاذاهجابر رهظو *«لثساذاملسو هيلع
 دفربا لا ندرخغ ملفعب يسجل فلخ نب "يبا ءانا# جرا هجامجرج عضوا هباوج ناك الا لادجيف
 أ دقل اذكمانرسسا ذادوعنا هب رانا معزتتنا دحتايلاق ثدامرلاكراص ىنسهكر ف ايسر راع

 | هلوسرلاهتدشا ىطناف ميدةيثو ماتم يبي نمكريغ'ردمانسمسامايظعالرقكلق

 | ”ميلع قنا لك رحت رمل واه ان أيِّ لاقت هتوبن ناهربب ملسو هيلع ىلص
 ١ لجرنل لاقت ريطا او ىو دعال مالسلاوةالصلا هيلع لاقالو#اًباوجرمي مواسم هبم فرصناف
 | نف ملسو هيلعهللا لص لاق اهرئاسو دعبف ريعيلارفشم يف برجلا نم ةبقنلا ىرئاثا لا لوسراي
 | فير نيناسالا ظوفدملسو هيلع هللا يلم هنا[ ةسداسلاةاصلعاو) همكساف لوالا دعا

 | لسو هيلعنللا يلص هناق :ابنادع قدصلل و *ايسانمبذكلا ىلا نوكي ربخ يف لاسرتساو لوقيف

 *اموسوءةنامالابو«اموقرم قدصلاب راص ىتحاريبكو شان هربخ يف قدصلاب اروهشم لزي

 اوريغ مالسالا ىلا مهئاعدتسا لبق لو هيله لص هقدص . قيلت اهرساب شي رقتيناكك

 ا هب.ذك "نم مموا دانعدبذك نم مهنهوادسح هبذك نه مهن هيل مهئاعدتما 3 هبي دكتب

 يلع اليا داهواعإ-ةلاسرلاريغيف ةردان ةبذك هيلءاولفحولوالوسروا ايبن نوكي نأ اداعبتسأ
 ناك ه سفإو حم يف هنم مدعي مو# مزلاربكلا يف هل ناك ءرغص يف قدا مزل نمر*تلاسرلا يف هيذكت
 همالكر يرن( ةمباسلاةاصخلاو )دن اللا ددو «دحاجلاءفداذ بكل ب و# مدع | ىلاعت هلا قوفح يف

 هي لسرتسي الف# هتيانكر دق ىلدهتمراسعتالاو»# هنحاح نأ دب ىخوتلا يف لسوديل هن لص
 مهتسحاو*اتعجسانلا لمحا ةباغكلاو ةجاملا يتلاحا دعابفوهو*ارصح هنعمججيالو«ارذه

 قب ىتحءاوفالا هتب طعثساو# لتعيمل د هقئور ريظو# لخيم د هنالك ظفح كا ذاونابعس

 || يلارعاراك الا ءنيرذملاالو *لاز نم رافكالا لسي ناف بتكلا يفانودم بواقلايف اظرف
 ياتفش لاف بان م كناسل نودك يلارعا ايملسو هيلع هلا لص لاقث مالكحلا» دنع
 نمرصق 'ىرما هجو هللارشنفمالكلا يف قابنالاءركيمقل نا ملسوهيلع هلل لص لاقف يفانساو
 مهحشواو +اّناسل سانلا عصف ايل سو هيلع هللا يبص هنا( ةدماشلاةلصحلاو )هشجاح يلعرصتفاو هناسل

 ةقييف هلا بالو *لاكتلا ةنبت هيفرهظبال يناعم مهدص واظانلا مخرج اوامال6 مزجواو#انايي

 ملسو هيلع هللا لص لاقو نوقييفتملا نوراث رالايلاكشعبا سو هيل هلا ىلص لاقو#فسعتلا
 يفب ةمسأ اييؤسك يو َمفرث 'ن أهل !”ن ذأ توب يفىلاعتدلوق هيلع لرت او قداشتلاو كايا
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 5 ناي مثلاق# دجاسملا ىبن ملفا دقدللا لوسراي لاقن ةحاورئب هنا دبعرضحل ها. دهشم

 نبا لاله دجاسالا تيلي ةحاورنباايعنىلا*ادعاقو اماقاهيؤلصو لاق ةحاور
 هنا ىلض همالكنمو# هئاسل يف ةفالطنم ! ارش اًئيشدبع يطعأ ايف مهنعلا ن عنك ةحاور

 هنو مهنأمزب سانلا ملسو ةيلعهللا لص هلوق هزاجما يف لكاشبال يذلا سو هيلع
 «:خمفأ دتام ئفشاكت راملسو هيلعما يلص هلوقو* هردق فرع ًارمأ كله ملسوديلع هلا لص
 يعمب«يشأ كبح لسيما لم هلوقوا» هريغب ظعو نمدي هسلا ياها لم هلوقو

 مدعلا سو هيلع هللا يلصدلوقو#«فوأ ًامفرلا لقاعلاملشو هل عملا ىلص هلوقو *« معيد

 ملسو هيل عدلا ىلص هلوقو* عبط ىلا يدهم عمط نم كب ذوعا يلا !سوديلء ها ىلص هلوقوخ ةيطع

 هلوقو# ىلغ ةسلادبلا ع نيريخايلعلا ديلا ملسو هيلع يلص هلوفو لقملا دهح ةقدصلا لففا

 # هلعاق لياقو ريغكري خا ملسو هيلع هل لص ا اوقو# ةفدصرشلا كرت ملسو هيلع ىلص
 ةنوهللاتل زولسو هيلع لص هلوفومم ةضفلاو بهذلا نذاعك نم انا ملسو هيلعملا لص هوقو
 *ةسنل © نماظعاودل لعج اريخدبعب لأ دارا اذأ ملسو هيلعدللا ىلص هلوقو «ةئوأل ردق ىلع

 لسوهيلعهللا ىلصدلو ةو»* كنان منتالو كنمتلان مىلا ةئامالادا .وهيلءدللا لص هلوقو

 ةنجبوو ؤالب و نموملا نيغ اي وياه لص لوقو* مي ؛ابخرجافلاو رك غنموملا
 هللا ىلص هلوق هتحاصف يف لكاشال يذلا ملسو هيلعمتا يلص همالكممو#هياضرو رفاكلا
 يتما للاؤت الملسو هيلع ىلض هلوقو# ةرغلا ىحتو ةزعلا تينت هتاف ة”راشملاو مكاي مسوهيلع
 مخفف اريخ لاق ديالا محرممو هيلوهللا ىلص هلوقو# امر خمةة دصلاوأوغم ةنامالارت د

 باقو عبيشلال سفنو عغ ديال |عنم كرذوعاىفا ملا اسو هيل هللا يلص هلوقو# اسف تكن دضوأ

 انرهوأ لس ماطرمو تمار اي انشط ىنغالا كدا عقوتي له عمدتال .ثريعو مشخيال

 ملسو هيلءهللا يم هلوقو#سماو شدا ةءاسلافةعاسلا وأر لش :بئاغرش وهف لاجدلاوا !ديقم

 يف داصفتالاوةيئالعلاورسا !يقىلاعتّنا بشن تارجلا اماف تاكا مثالثو تايم ثالث

 باجتاو حبتم ىوهوعاطم جفن اككملا اماوبضغلاو ىغرلا يف لدعلاب كل اورقنلاو ىنفلا
 لاقشأ لوسراي اموارلاقةد هاب ك1 لبق !تسبيلاوابقث مل سو هيل ها لص هلوقود+«هسفنب ءرملا

 اوظفتشأو عراصباوقغ وريال نما اذار فالف دمراذاو بذكيالف عدا د ثدحاذا
 ناععالاو ىوطت مايالاناالا هبطخ ضعب يف 5 هيلدا يصهلوقو*كيديلاو ةكوكجور 5

 ديعب لك ناب رقيدي بلا ضكارت ناضكارتي راهلاو لالا ناوىلبتىرألا يف نادبالاو ىنفت

 #تاحلاصلا تايقايلا يف بغرو تاووبشلا نعى امّشادابهكلذييفو دي دج لك ناقلخجو
 1 و ا حملا
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 || اهي هلولأ ن اذ ساللا ٌةراك هباعع نب« فاح ه4 طخ ضعيف وهيلعلا يلم هلوقو

 0 ىليلق اعراس تاومالا ن . ع لا نأكو بجرانرخ لعامف نان كءبعك يغرم

 لك انماوةلظعاو لك انيس دق دعب نو رإذعان اك موئارت لك نوهت ادجا مث *وبأ نوعجارانيلا

 نم ريس اذهو»# سانلا بويع نعدبيعولهش نا يرطو ايد نع هترخل !هتلخ شن فولط ةحئاج

 هلال همالكن أ ملعيل الاةمانركذ امناو *اصقتسا هنلبب الو ءاصحا هيلع ايالو ريثك
 هيفريان أودي ولساب زيا هريغب بد جزمرلو ةحا فلا جة نع برعمو ةالبلا طورشل عماج ملسو هيلع

 | ل وديطمللا لم كيزواذهدب ذكر ههقدص نابلو هلطابب هقستلي ملف رفانتلا راثآ
 ا 9 رطازارغ تمره اتوا, ارعشوا ءايطخ نماباهال للاخيمالو ةغالبلا ايطاستم

 هلال مالك ناكآ اذا( لبق لة انز داشت ةث داحو* دارت مةيانل الا كاذامو* هتلبج ةيأدب و

 (ليث) انهم“ ن ٠ نركي لجا سدي هل نكيول ىتح ةحأ تفلاوة البلا يفهريغم داكلاقلاخع سوديلع

 | يدعيعل 10 دجاول ااماو#عر ث*يدعقلا مدع عم نركب الو ازبت“ رامدب ىدقواذكم نراك

 | عدعسايستع و#دتريس نسح(نهادحا)لاصخ ناي ر تخف مديل لص لامنا لئاشف
 || موفرصو *فولا» م نعةمالاهب لقت ة«رشسسا تحس دعضو نسحاو*ر قش + ا تس دعرش كتب انيديف

 ديدشو# اكو الروخ تداقئاو» .تاعواط سوفنلا هب تنعذاف# فورعم ريغىلا فورعم نعهب

 ارومأم ناك نئلو #بقاث مزعو# بئاص مز مانا.يلآلا ديأتلا عمن اك لالا ةعزتنمةداع
 ترقتسا اج كبيسحو *درهابلا دبآلا يعفا هيفا دبتجم ناك نإ ,لو*# هرهاقلا ةجسل-ا ف عرشأم

 ؟متدج يف دعشلو *دتوالح مهف دادزت فلخ ىلافا منع لقتنا ىتحدبالا ىلع هدعاوق

 نراوخان اهرب هب ماف نمل نوكي نا *ابفرل !أ.فلتخي ود: بفورسص بلةقراصعال ماظن هنوريو

 نع ةبهرو#لاقسأن هةيغر نيب عج سو هيلع ىلص هنا( (ةيناثلاا كطعاو)+انا هب باثرا

 لج 5171 لجاع يف ايغرت# «هتوعد قوذ# اوماقو»# رست ىلا نأقي رذلا عيتجا ىتح + لاطتسا

 الوجاهدحاي لقسنبال يذلا دايقنالايق عئابطلاو ميشلا فالتخال«لزاتو لئاز نمابهرو

 هنا (ةيلاقلا+ ملخاو )اوتمما بيا كاملا ارقتسم اهي نيدلاراص كل نلف «امسببالا مدتسي
 ( ةعبارلا دا هاو ) دوبيلا ريصقلو ىراصنلاواغ نعنيدلا ن ههعرشا ف ل دع سو هيله 595

 تب هرثاك افكر ىلا الو دوريلا تيغرو مايدلاملا هباضتأب لع مملسو هيلع هللا يلص هنا

 » ةدازتساو نامتحا نعا ارادمي و ةيافكلاردقاهتءاوبلطي نأ لادتعالاب هيف مرءاوىراصنلا
 نركلو هايئدل هتريخآ الودترخ أل ءايئد كرايم نم ريخ هباجسال ملسوهيلعملا ىلملاقو
 امهنيب عمل اود لالتخاامدحا ىلا عاطقنالا نال ميحصا| هوم لهو ذه نمذخا نمعريخ



 / كللذك ناك افاو : ةرخآ 2 ةاهرات رافايندلاةيلعما مسن سو هباء لص لافود«لادنعا
 كروكي نان ءايكراتولذيال هنالو# هيعاط نماهفرثكشسا وج هترخال ن رولا دون اهنمنال

 ريخي لجر لطي“ لذتسيانلا يفو#لكلوالا يفوهود«يعارم اموحرموا*اًماضم مور
 :ىتحملاعتدلا ذي لازيال نبك اذاانك هلا لوسراب ولاقو سو هيلعما لص هللا لوسردنع
 لاق هماعط حالصاو هريعب فلعفيفكي نأك نفلاقف مفر ىتحيل اصيب لازي الانلزنا ذاو لذات

 بتلزاونو نيدلا / دل ملاحم لسو هيلعشا لص هب دصتا (ةاا زل سخاو) هنريخ ماك لاقانك

 تاحابم نممرجيو لحياد ممل نيب و«تادابعلا_-ى٠هوفاك امةمالل جضوا ىتح ماكحالا
 يراصتلاو دوهيلا جاشحا ىتح#تالماعمو مكآنمدوةعنم عنت ؟ وزوجيام ل لصفو# تاروت

 لدنالوصا هعرشل دهم ريغعرشملا هةر شيخي عرش لا مهغيراودرمهتالماعم نءريثكيف

 سابتلا نعوهعافترا دعب صن نع ىنغاف هلملا ماكح ال ااهنم طبنت ب ودجل غلا ثداوملا ىلع
 :لسو هيلع الص اقرأوا ينجي و+وراذناب عيل بئاغلا غايب نادعاشلا ارماجث هلافغا دعب

 32 هنم هقفأ وه نم ىلا هقف لماح برو عماسن ءىعوا بمب رف لعاوب لكتالاو يضعاو لب
 كس هلمحتام اراص ىتح د يعب ورضأح نمرمأ أبي معو بنتو صن نم عرشأم لسوهيلعهللا لص

 يفو فو لاذ هللا قوقحيف روكي الثا ايفوممالا قوقح نم هدانا *ايدؤم عرشلا

 زجناو زجوأ ىتح باعيتسالا لواطت فوتس ل هنامز نم ةهرب يف كللذو## لاخ ةمالا طلاسم

 دقو هادعالاداهجبملسو هيلع هلل ىلصهباصتنا(ةسداسلا ةلصمعاو) رهعم عيدبالا ك ذامو
 لق _زمهبدازف#روقحند دعو»#بر وجبم رطق يفوهو عدت أمن اوقدحأ وب هناهجب اوطاحأ

 هللايلص' ميج اًروصتمهنم بعرلاب ود«اًروذجم ءادعالا يف هناتاب راصو#*لذنمهب زعو

 ىتح ودعلا داهطل باصقتالا نيبو * ر ثنا ورهظ تح نييدلا عرشل يدصتلا نيب ملسو هيلع

 نحعم زوعملاو هفطلب هدياوهتنومج ىاعتهثلاءدم| مالا زوعما مهني مجلاو*رصقناوربق

 ةرباصم يف ةدحدلاودب ورحيف ةعاهشلا نمملسو هيلع ىلصهب صخام( ةعباسلا ةلصخلاو)

 || لزي م هفقوميفوهو* عاف دوارتظ نع تان ىتحرباصالا»# عارق يفي رحده شي هنافهودع

 || موي ةيافططا هنع يلو دقن كاس شاجو#«نم بلقب تبث لبد «ابعرهيف راحالو#أي ره دنع

 ةقومس ةلغب ىلعةباهعاو هثيب لها نمةعسن 3 يف «ريفغ مجو»* ريثك عج ءازاب يقب تح نيدح

 :«لادابع "يلالوقي وهسفنرهظيو هباهصأ يداني وهو بلطالو برحلة دعتسمريغتبلط نأ

 ' اف هنع مححتو ءارت نزاوهو الاسراوا ٌداذش اوداعف *بلطملادبعنباانا بذكأل يبلا انا
 "داما دال اعثاء دضعدقوبرباض نمتلواصم نع ا فكذلالو + هر اكن برخ باه | باه



 قلطناف عزف ةعيدملا قرط دغلو *لبدع نم ةعاجمسلا ,لحلامو مرصنب هللا دما ىدسربصو اوزاناف
 "سرق يلد ٠ دئاءهوقأتف هيلا مهقبسدق مل و هيلعهللا ىلمهننا لوسراو دجوف توصل وحن سانلا
 يبال لاق ٌتاوعارتمل اوعارتمل سانلا اهمأ لوقي لعجل فيلا هيلعو يتراصنالا ةولط يبلال يرع

 تف”راننةق”ل نعالا كاذاموكالذدعب سرأ ةهقبسا طبي سرفلا ناكوا رحب دان دجوانا ةيلط

 لوقلاقيد تورك ني ذأ لع ريظيل ىلاعتدلو ل اقيقحت هرهظس هني دناومرصنيس ى اعنا

 اميتدا كالم غابوسواهبراغموا,قراشمتيي ارف ضرالا يل تيوز رديت لمةلالرسد
 :(ةنماثلاةط داو ) موديلا ىلص هفدص ىلع ادهاشوهقحيانايقاذهب ىنكو اهنميل يوز

 بوبي بولطع كب ثآو*دوجر»لكيداج قح داو الازم سو هيل لسع

 كلم دنو هله ماعلمأ ريعش نم ع 0 ه | ىلء يدري دنع ةئوهرع هءردو ملسو هيلع ىلص تامو

 اب نرهابتيو*ار شذ اهنونتقي*لاوماو نئازخمط# لايفاو كولماهيف ناكو برعلا ةريزج-

 الا لك اب الاهرد الوارانيد ىنتقااف مبعيمح كال ءزاح دقو *ارطب وارشأ اهب نوعتقسل جارت
 * ريفخلامطلا لصي و *«رياعللا لزجلا ىلطعي و نشط االا سيليالو (ظيلفلا مامطلا يا)ب شبل
 يبسلا نم يثونزاو» ئانخزاح دقو لاللتخنالا هس ىلعرجسيو#لالقالا ةرارم عرحستي

 ةذنلا ن 2و ةاشفلا نوعي رارنغلا نموريعب فلان ورشعو ةعب رأ لبالا نمو ساز فال آةتس

 || هللا يذر ةشناعوعق ةورسسم نع لئاوربا ىور#اراخ داعو هةح عيمسجيداجلةيقوا فالآةعب را

 1 يدل واريعبالو ةاشالواهردالو ارانيد ملسو هيلعهل| سها لوسر كر :اكلاقاهنع
 ١ هلالوسر لاقلاق دنع ىفر رذيلانءئراإ1نب ديوسنعةرمنبورمع ىورو# « يشب

 || هنم يدنعو توما موي تومان ليبسيف هقتناابعذا دحأ يل نايفرسيام سو هيلا لص

 !( امراقتناو دريهلو دعومدعموهو ل كساذاملسو هيلع يلص ناكوت#يرخأ هدعا ن االاراد

 ا هللا ىلع يب :لاىلاءاجالجرن !نسحلا نعداي نب ىلعي نعدي زيدا ىورج لامن هلل جتفب

 ميراب لجرءاجلاولجا ملل اقفرخ عر ١1ج مهنا كقزريس سما اا لاقفدل أسي لس
 هاطعاف يئن مث فواداطعاف لول هدف ةئدص ذهل لود .راي لاقواهاي ا هاطعاف قاوا
 موقلل اهب ضرعف ةدحاو ةيقوأملسوهيلع ا اصدعم تبقي وةيفوا ةاطعاف ث كلانلااءد م ةيقوأ

 يلصيف مجيريف موتلا هيض يال لش ةءابعدشارفوهسأر تحتاهعضو ليلا ناكالددحأ ماقاق

 لاق هللا نمرما دك ءاخ تلاقال لاق*يبث كب لهنا لوسراي هيلا ناوضرةشئاعدإ تلاقف

 نا نيرتام يبت لعف يتلإ هذه لافؤاهجرخبافهزعنت نكتإ ايش ةلللا طنم تعدم كنا تلاقال

 هاى غرق رة :رهيلا نع ةل“ يب نع يجرد رف لا و روةأهشمأ| وهللرمانمرما ثدي ناتيشخ



٠١ 
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 كرت نمو يل فايد كرت نأ ة مهسفنأ نمنيدمؤملاب ىلوااناىلاق لو هيلع ىلص ىلا نعهنع

 دهزلاو ضارعالاا ذه لثم ماا دوجو امرك دو+لاومركلا اذه لغم دحا ىأر ليف# هعئرولف الام
 هنساحم نم ريسيو هلئاضف نم روذش هذه نموأش كردب لهتاهيه ناهيهادهزو ضارعا
 *«هيواني دضاهي بك الود«هيواسب» :ريغيف لكنت «دماامل كردي الود#د دءاملى ميال يتلا
 لون يفملسو هيلع هلا ىلص هيلع يرزي ناد دمام 'و قي دنز لكو» دناعمو قفان«لكديجدقأو

 يافسمدك عجو#هديج ديحدقو اايبس هيلا دجي ملف#لزهوا دج ف ةوةهيرفظيو ا لعفوأ

 الو حداقوأ بلاثلازمن هيفاودجي ملف «ادعالاوةدسملا ,دهاشت لضف نمو ظعا لف ]أ
 رعاشلا ىلاقاكوبف*خخافوا حراج ادعط.م

 ءادعالادبتدهشاءلضفلاو ادعلا تح هاضنب مانالا د مش
 ملاعلاةماعزل نكي ات ومالا تاباشل لكتساوجاهباغلئا ضنا نم لب نب قيقحو
 هبمسحتي وأ حالص هبوعب نا ةوبتلادعب رشنل ةياغالو#الم ام قلنا لاه, مايقالو#«العؤم

 نيحح هب ثرقتسا كل ذو العؤءاهبم قالو الها اهل ملسو هيلعدللا ىلم نوكي نا ىضتقافداسف
 ** هعثا نيحال لهذي لو« هتبسانواهبسانف*اليفكأ اهب ماق نيحابفوقحب ضينو *الوسر ثعب

 *قافتالاو# نأقفتمنيفلتؤملكو+«نافلتؤمنيلك اشتم لكو# نالك اشتم نيبسانشم لكك
 ةدنص ىلع دهاوشلا عضوا هك ذ ناكف *مائنلا لك ةدءاقو*ماظتنا لكل صاوهو# قافو

 هلدجلاو# جوفنمالا# حوض ىلا دعي اهركتياق# هتلاسر قدصيف تارامالا روظاو#«هتوبن

 ملسو هيلعشا لم +هتلاسرب قيدصتلا ىلا ىدهو# هتعاطل قفو يذلا

 ريخاالا بابلا وهو نيرشملاو يداحلا بابلإ يفالوت اي درواملا مامالارهاوج نموا
 م رودتم لك ىلاعتث نا ملسو هيلعدللا ىلم هنوبن رارقتساو هثنعب ًادبم هيفركذ يذلا

 انوكيل «ماضقوم ردقاملولجم رعشي وبءانخااميدابمامبيريظياريشب وا ريذنانداذارومالا

 رومالا أجل نم هدابعب انطل*لويجلاامهبرجدزيو « لوقملاامهب ظقيتستاٌريِذججواريذعت
 لعو *ايبطخ عافدتا نمةلبسيف سوفنلا ]روك كردتستالرداوبب مدصتناةلعذملا
 اًريذنو اًريشبقلطا ىلاو*الوسرةوبتلاب ملسو هيلع هللا يلدا لوسر تعبماث دامو #اهيعص

 لك تناك *نآو برق دق هروهظ ناو *نأمزلا ا ذهيف يبن ثعيبس ىلاعت هلل نا مالا يفرشنلا

 هيطل دتسن امةرذدلا ثايألا نم ىرئامهل باعك أل يتلاواهباتك نم كلذ فرعي باتكىلةما
 *بيرالا مزاحلا«رذئاو«يببللا ناعنل) هيام ماها هرطف سمج رهههيلا هبتنتد اهلوقعب

 ثايب رعشإل امل لهارمو اييدارسدنإلاعريغواهنعلفاغي لإ حاشا ل1 لعام ايدارسعتا هرغواهعلفاغ لسبع نام هللا لوسرواذه
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 غااهرإ .لروؤكيف# هدل ::هسيحلا نم دعب نوكيل + جون ىح أرقق الو« يدون

 هعابط م ودقااخلا فرش هموك نع هزيم عمملسو 8 عما ىلع هناك :ررقأ دج عتحو نك

 نيزكلل 3 *ابةفلا ميج لواييف لو ةءلا ضئارفباني دتم نأكو * انو ملف ءالو* أ قت مهيعس دبي

 فاسصنالا بوج و مأ الفلا ورتوم ةمعتاا رع ثوهئانفوملاعلاثودحو هم دقو لاعت هلا ديسوت نم

 آ هايبنالا نددهدقا ن عب ريشل 1010111

 / هنأمل ا امهنعشا يفرةندحيقاوي مقالا بات نم اهقنلا ضعب هنيماكت اراك [بعذف 3

 1 لمع "و ايماعتل اهبديعتوا نال ١ تالا نمدم هدقأ نمفعإر مشب كيعتم نأ 35 اسوهل ٍءهقارم ا

 ا ضعب يهذو# بفلافثا اهيف هعزانو قفاوا ماابيف هعبتال هن :تريافواو ه:هترهالابب لمتوأو

 أ ادبعتم نأك مسد ميل ل نارا ةفيح اوي يشأ ثلا باتا نم ءأب ,ققارثكا ونيك“ 3

 خسأت مايمنع ًابنموةرصاعن *مهعئارشملا اوعدهنال“ايبنالا نمدمدقت نم ةعيرشب

 لحب ال ىلامتدشلا نال هفعب م لبق ءاعدلا موه يف ملسودبل عدلا ىلص لوسرلا لخدن ةثداح وبني

 ن ندب بمت»نأك أ يفا ذيب لاق نم فلعخاو# عومت ابعت نمأثي دتمالو# عوبتم عرش نما امز

 (| يهاربا هدج ةعي 5-5 ”ديعتم ناكملسو هلع هلا لم هنا ىلا ءهضعب ب هذف ةمدقتلا لإ ارمشلا
 جملا يف ناك هالو هس هّقس نمأل روسو , !ةلمزع بع بْن 'ٌوىلاعتهلوقل ماسلا هيلع.

 ”يموم ةعب رشب !كيعتم نأك ملسو هيلع هلا للص ها ىلا نوره ذود جدك ىلعةرمتلاو
 ام سوردو ةاروتلا يف هنعي رشروهلل م السلا هيلع ىسيعةعي رشدخسنتْ ايف مالسلاديلع

 انورخأ ب عذو توتو ىدهابيز ةاررتل ان كنا ان! ىلاعت هللا لوق عم عئارشلا نماومدقل
 امعيلءىبمومتعي رشل ةففسان تناك أاهنال ىسيع ةعيرشبا "”دبمتم ناكملسو هيلع ىلص هنأ ىل
 *تاراما ن نه اذهو هنيقي يف حدقوهنب ديف جرح نم ملسو هيلع لس هثعبم لبق سف مالسلا

 هلوسر يلاىلامتهللا ببحابتقواندوت :وبدلا ف مالا دجاملو# هايثجالات امدقمو#ءافطصالا

 'نوكيل *«ءاوق دتشاو# هاه لماكت نيح هرم نم ةئس نيعب رادعب الا ملسو هيلا ىلم
 اًرهش لبقر يلابلل نمد دعلا تاوذويف ءارحب راغيف يلختي ناكفهل دير اال به ًاتمودلر دنا اًديبعم

 ."الخعا مادعسا ناملا هلها ىلا دوعي و دارج ةرواجلاب يتلا يف شي رقل تناك وداع ىلعةنسلايف
 'نمةهرب نيك أسملا معطبو هنم لك ايف هبارشو دمامطب يق زب نكن هب ىلاعت هللادارأ امراغلايف
 راكذبا نوكيل امواعم ب اتكلا لها دنعواموهوم سانلا يف ناك ناوةوبنلا نع لئاشوهو هنامز
 توام هبابسا تريظل عرتخاو عنصتولو اهعا ارتخا ىلا بسني الفال عدمنا نم أعئاماهب ةبيدبلا
 اخوضو اذهب كبسحو»*هلو ًاهنامالا اونم الاو نم لعوخل وادتي نا هاداع نم يلعب خيل :واهدهاوش



 هلا ريا ناىلا«هنولخ عز سودبم هنا للزي رفاه ةنغا نسايلساسمم ةمهتلا نماديسب

 ذعب الوسراهبهثعب م ** هلهملا دعب اهبهرشبو#هلفغلا ثم ماوبهظةياف»# هتوبث تاراماهل ىلاعت

 هأحفت الى حابقوقح مزاوأملعيواحلاق با لمهتل ًاظوتيل هلاوحا هيف تبت ارت جيد ىلع ىرشبلا
 (عادوبخهيلءرامناوهب اقل نمكالذ ناكودلكتيف ابقوقح هيلع يفتالو+ لع ذيفةتفب

 يذلاو#هقلخ ىلع ممهدارعب فبطل نم هناجسف»جديلادايقنالا يف لسو هيلع ىلص هتمال
 ةقم لع اييردت يترتعلبم_لوسرو ثوعبهيندنا لع ىتحةوبنا فلا >|هيلاثجردت

 ايطورلا (ىلوالا ةلزاملاف) !هتيان غلب ىحةلزنمدعب ةلذام ىلا نيف ملسو هيلع ىلص لقن لاوحا
 + هسفناهل ضارتلا ما راكدا كلذ ناك هرما هيلا ليسا لسو هيلع هلا ىلص هانم يق ةقداصلا

 نع ةورعنعيرعنلا ىدر»# يلماجبو * ”يرذامملعوهو ثعبأذا|,مموقيف# ساو |هيفربنختو
 ةقداصلاايدورلا ملسو هيلعمّثلا ىلص هلا لوسردب *يدتبلاملواتلاقاهناهتع للاي هر ةثئاع
 الا لبق تاكلي اذه فاخخاو# مام قس بسلا ول ثم يت تنك
 لعب ءالخادبلا بح ملسو ديلغمتا ىلصعنااهنعدثا يضر ةشئاءنعةورع يحل ءارجي واخ ىلا

 و ةلفغ ىطالخ ملسو هيلع لص هنا واخ دن: نالا روق بهذوا ظرلا

 هلا لص هلوسر ةمارك دارا اليل اعتدفأ ثا اهنعهللا ىفرتا ارقلا تنبق ري تور دقو#هرمأ
 نعتفتلي ناكُف هنا لوسراي كيلعمالسلا لاقالاربحالو رشا رجال ناكةوبنلاب ملسو هيلع
 فوتملاك وكيف مانملا ايفر لبق كللذ نوكين ا لقحافا دحا ىريالف هفلخو هلايشو هنبك
 املا قيدصن نوكيفايورلادعبب توك نأ لمشحا اوةوبنلا اجا ىلا يسولا مالعا نع ةجر احلا
 نلرغ هسيذقت قلطار ماسع ,لسو هيلع هللا ىلض هيزيمام(ةيناثلاةلذاملاو) .اييوهعلاعققو

 اًراذنا كلذ نوكين صل صلخيو ىفطصيف وفصيل# ساثالا نهريهطتو# ساجرالا
 دلاق ةنعشا يضر يرافشلارذييلا نع ريبزلا نب ةورعهاوراموهو ةبقاعلا قلعاهمب ,تورحالاب

 ةكم ءاحطيإ ناكلم يانا رذابأ ايلاقندت وبن لوأ نعملسو ةيلعدلاىلص هلا لوسرتل أم
 وهوهلاقوضوهأ هبماصلاهدحا ل اقف ضرالاو“ امسلا نيب رخآلاو ضرالا ىلع اهدمخا مقوق“

 لاق نم هحجرفةرشعب تنزوف ةرشعب هلز لاق هتخجرف لج تنزوف هتما نم لجرب هنزف لاق
 ةنك يفي نوري ارامل جرت فلات نزوف فلاب هنز لاق مهتججرفةئأم تنزوف ةئامهنز
 ينط قشف هدطب قش هبخاضل رهدحا لق م 3 اههجرادعماب هت زول خلل | معنا لاف نازيملا

 ءانالا لسغةدطب لسغأ لاقت مانلا قلعو ناطيبشلا نمغف هدم جرخلاذ يبلق قشف باق قش لاق

 ناالا هاف ينط طافت لب طلاق يل تخاف ةديكسلاب اهدنا لغدبلق لسفاو



 ا ل ا ل رم سس هس همم ست

 هللا لور ابني نا ناحامل لاق هلعدلا ضر ثالام نب سنا ىورو «يمالا نياعا ام اكيحايلو
 ليئاكبسد ليئاربج ءاتافاهوح مانت شيب رف تنأكو ةبمكلا لوح ماني ناكلسو هيلعهللا يلص
 .وهبلع هللا لص هرفلافد ةثالثعوةلباقلا نمآاجو بهذ ثم دي سب نرماالاقفانرما يهيدياب الاقف
 ةلالض و! كش نم هنطب يف ناك اماولسغف مزمز نم:امما قاج خدنطب اوتشو هربظل» هربلتن الوهو

 ةكحو نايا هفوجو هنطب *ىلف ةكحر نايا تئام دق بهذ نمتسطب اؤاج ةيلهاجوأ
 ةوبنلاب راذنا وهو ةباورل!يفادراوتنةفصلا يف هفلاخن او ىنعملا ف رذيجلا ثيدمل قفاوماذهو

 «رامشالاب ءارشب تصقخاوهب ر نع اهبربخا كأ«نمذوبتلاب ىرشملا(ةعلاشلاةلزنملاو)
 كاملاباساسحا ناك امئاواسخيشابعم ى أر الوايسواهب ممل «راذلاوفيلكت نعت درجتو
 نمدناملعيل هقطن نعاهب يتغتساو هندهاشم نعابب ينتكأ ت تريل ةراماو تلدةيبأ نرثنا

 يور كشا ةممئللو ريصا ىرلبلا لعن وكيف هلايماب يئاميوديحرل به .ًاتيفىلامتهلا "ايبا
 .وهيلعتشلا ىلص ةلوسرتوبنب مالسلا هيلع ليفارسانرقىلاعت لانا سماع: دوادويبعشللا |||

 ناكف نآوقلاب هيلع لزنيالو * يشلادحي «يشلا هلبب و هصخش ىربالو هس عمسب نينس ثالث
 لوسرأل ةئومم اهيذ هلابما نوكي نأ لمشحاف ةمالا ىلا ثوعبم ريغوةربنلب ارشبمةدملاب ذه ين ْق
 نأ جنتي سلو ةح ةىلصملا ناوأب نوكي نأ لقحاوةمإلل ١ رلظن نوكي نأ لقح أو لسو هيلا ىل

 هللا ىلع هيلع لزن نا( ةعبارلاةلزنملاو) رهلغا امىمجف ةرعأو ىفخلا امرسي .يلعإ هئافارعيمج نوكي |
 هللا يب هلا مربخلاف هتاجانم معسو هصخش ىأ أرىتح هب ر يجوب مالسلا هيلع لب ريج سول !آ

 انيقيابيعقي د#*نايعىرشللا دعباه كميل «راذ الاب هرماياو*رابخالا يلعدب رصتقاوهلوسرو
 نعيرعزلا يدرج بير هجل اخجال مودضرتعي الفد« قدصا اهب هلعو# ثول اهيهسفن نركدف#

 لاق مالسلا هيلع ليربجم انا ىتحلا» جنا اسو عشا لصمملا لو درا معهللا ىضرةثاع
 تجبر م اق اناو يتبكرب تون ملسو هيلمدللا يلص هللا لوسر لاقدتلا لو سرتنادمج اب

 لاققيفاتا ع عورلا يبع بهذ يتحيفوامزهلوامز د تاقك ةهيدخ لع تلخ د يرداوب فجرت

 ,ىقجتارم ثالث ينطنف يل لحاف لاقأرفا امتلقأ رقا لافثهقلا لور تناو ليربجان دعني
 يبث ىلع تقفشا دقلاهل تلقف ةهيدج تيتاف 2 يذلا كبد م و را لاق ودهجلا ينم غلب
 !يدؤتو ثيدحلا قدصت 2 .رلا لصتكناادبا هللاكلي وخيال فاونرشب ات لاقف يريخ اهي ربجاق

 . لون نب ة ةقرو ىلا يبتقاطناّمقملا بئاون ىينيعتو فيلا يرقثو لكلا لمجتوتةلامالا

 انليخإنبا نم معا تلاقورصنتو لوجغالاوةاروتلا أرق ليفونيدلا لطيف جرخسابمتنبا ناكو
 0 _ ديج ينعي مالسلاهيلعوم 1 لدن يذلا رومإلا اذه لامني :ريخ هتريخاف ينسق |
 هه ا
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 تئثج اهظن لجر "يجي هنارعن لاق# : 7 ثوان لن كموذ كجرينيحيحنركأ يتبل | يننيل
 نر "يلع لزتاملداناك م ارز اًرصن كنرصت ل كمويين كردي نئاويدوعالا

 ٍ ارجل اه نلوم نونجمي كي يمضي مغ "نورس تويلقلا ًاقدأرفا دعب

 ها ىلصدادزيل كلذ هيلع لزنو*“ نورس عم و م رموظعو قلُخ ىلع كَ 3+ نوُنمَم

 نلاق اهنعهثا يضر ةجيدخ نا ىوروخاركش هبر ةمعنل د[ ناصيتسا سفوان سوديلع
 لي ربجينتذكلاتا اذا اذهكبحاصب .يفربخت نا عيطتست لهمل اسوديلط هللا ىلص هللا لوس ||

 سودا يلص_تاقف لب ربج ءاخك ءاج اذا هب يف ويخلف تأاقمعت لاقمالسلا هيلع

 هارت لهب تلاقاهيلع سلف يرمسإلا يذف: ىلع ساجاف ةتلاق ءاجدق لب ربجا ذه ةهيدخباي
 لرمتل تلا معن لاق هارت له تلاقف ايلا لوختف ىنهلا يلفت ىلع لوجتف تلاقمعن لاق
 وهو اهراختقلاو ترسخ بلاق معن لاق هارت له تالق اهرجسح يف لوجتف يرججيف
 وهامو كلانا او فرشباو تبثا يع. بتر بلاب تلاقال للاقدارت له تاقفاه هرجح يف يلج
 ةجيدخ ترهظتساو سادلا عيمجنم لس نم لوا تناك وهيل لسدب تنمأو ناطيشب
 يثثك و هيلع اراهظتساالو لوسرلا قحيف ال اههسفن قحيف اذه نمدتاعف اياهعملا ىضر
 ربج ب دصتيف ملسو هيلعهلا لص هللالوسر

 تاكو ةزجلا هتايآ نمّتجي دز هني عاج لب

 ىلاعت هللا نا ملعيل ةوبنلاب هرابخا ىلع اروصقم لاك اذهيف مالسلاهيلعليربجب هب لزئام
 »+ اعبشم هرماوال نوككيذ+ هيلع لزنرو دب سم ويام ىلعدسنن فقري و*«هيلا | عطا ط» هافطصا دق
 ىلاعتب وقل هراذنا يفد نذؤي ل وهركذيفملسوديطملا لصالتذأو ع ًعقوتمدبداربالو

 اريستسم اهركذي ملسو هيلع هلا ىلص ناكفةوبدلا نمد ءاجامي يات وتصف َكيَروَمْحنياَمََو
 رمالاب بنارقلا هيلعلزنو.الوسردب ناصف: اذنالاب ةوبنلادعب نما نا (ةسماخخ | ةلزنملاو )

 لزنف دباجا ي نودششي ودنمأ نم صبرا ذئالا مومعورهجلاب رؤي وار عبمدب راصف يهنلاو

 0 قهشل او روطت َكباَنوروكف كبَر وزن ا رمل 3 ا ىلاعتهلل |لوق هيلع

 عر ارسال نكن اوبرا ذنالاو يجرلاب هتوف تقوض اف كبواو راك نامتالو

 'ةليلإ يف ليوبج ءاقلتامل وادم نب ماشه رق: ناشمرربش نرءنيثالا يي كانو

 باطحلا نب نرم نعةبباتقويإ ىورو#نثال ا موي يدتااسرب هليروظ دج الا: ةليلو تيسلا

 . موي كاذ لاقت نيبثإلا مي وصنع لو ديل هللا ىلع هلا لوسر تلا سلاف منعا ىغر
 ناك ةبالقوب!لاقف ناضمز:ر يبث ن مناك نيدثا يايف فاتخاوةوبنلا هيف ىلع لزن او ديف تدلو

 . لوقف ةبس يعبنانباوهو ديم نيرشملاو عبارلا قف ناكر لظاوبا لاقو هدمرش نمابلا يف.



 ربأ اهنم ل 3 ريجأ شوتف نيعدلم ترافل هيئداولا ةيحان يف ةيقعإ نحف م لع عاب وشو

 ماما اال لوسر لصو ىف صف لب روج ماقد هئوضو لام ًاضرتف روياعلا فك ١

 هللا ىلع هنا ل لودر ”اهن لرب فرع هلا م هات تشرف وداع لوا هاله تناكل هنالعب

 كرم اوأ تناك اريج مب ىلص م لمدت وت حام اخو ةهدخول وديع ١

 لعاعده لعلب ىلسأ عا ل واي فاعخاو + هيماي نءراذنالاب رسكسأو ىلصوم دعب اضوت

 ىيفدرو# مساندب زود دبعن راج لوق اذهورش نبا ليقونيدس عسن نبأ وهو ىلصو

 باشلا مكرف اهبفلخ تماقف ةأرماتءاجناثبلي ملف هنيه نعماففمالغ ءاجنأ ثبلي
 تلقن هع ادحسا د جاس باشلا رث 5 ةأرماومالغلا مفرف باشلا عقزومأرماومالغلا مك 7

 يخاذر ا هكادبعن دما ذهمعت سابعلا لاقاذهنم يردت له يظعرما سايعأي سأيعلل

 نأ يثدح اذهو يش أ نباةجحوزدلي وخل ةئباةجمدخ هذهو يأ نب ,ابلاط يلانب يع اذهو

 نيدلا !ذه يطادحا|ءاكض رالارهل ارهظ ىلع ملعا اهدا اوهيلع مارت يذلا اذهبدرما ءامسلابر
 لوق اذهو هدعهللا يفر ركب وبا ىلصو ملسا نم لوا نا «يفانلالوقلاو»ةث الفلا ءال ؤهريغ

 تينا لاق يف ىلسلا ه ةسنع لوب ورم نعةماما وبا ىورو*يلهابلا ةماما يإ او سابعا

 لاق سمالا اذه لعكعبت نمش لوسراي تاقن ظاكمب لزاثوهولسو هيلعهللا لمدن لوسر

 كاذ ذايتردقلف كلذددعتا“اف لاقل الب وركب وبا دبعو رح فرالجر هيلع ينعبت
 لوقت ممساما لاقث امالسا سانلا لوا نم سابع نبا تلأس يبعششلا لاقو#مالسالا عبر

 تباث نيناسح
 العناب ركبأبا كاهلا ركصذاف  ةقث يخا نمار هش تركذت اذا
 السام اهاقواو ىبتلا دعب ايلععاو اهاقثا ةيربلا ريخ

 السرلا قدص مهنه سانلال واو هدهشم د ومحل يلاتلا ”يئادلا

 لم . . 8 : عا
 أ ريغ لأقو ديرب كرست كاع ٠ةننيرشما كألذو كنب ماشه لاق# ةسنيعب رأو

 و ابل يلا ءانالعلا موييف هياعل أ مالسلا هيلع لبربجنا ىورُم هككلم نم ةنسةرشع تسل

 ( ريكذلا_ثر ا 5 لوافع ىلاعتّْا يضر بلاطيلا ,يلعن ا( اهدحا )لي واقا ثالث

 | تملطالف بلاطلا درع نب سابعا ىلع تلزنق ةكمىلا ةيلهاجلا يف تئج لاق هيب ان عفيفعنبا
 ا ملفابلبقت :..هماقق ةيعكلا ليقتسا او ءاهسلاىلاهرمعبب يعرف باش لبقا ٠امسلا يف تقلتو سعشلا

 | راسي نينايلسو ريبزلان :ةورع لوق اذهو ةئراحنب دي ز سا نملوانأ «ثلاثلا لوقلاو»

 ا



 بسلا ن ناكوفورعم قل اجا ذا وجات ناك هنال هب قش : نم مالسالا ىلا وع وعدي ركب وبأ لعجو *
 هئايثغ نورثكي اوناكو مطفيل أنلا نسحرشو ريخن مديطعاواك اه مهلعاو شي رقأ شيرت
 دبعو صافوجلانب دعسومأو لاني ريبزلاوهللا ديبعن 5 ةولطو نافع نب نائع هدي ىلع ملساف

 اواصو مالسالاب هلاو اجت“ ا|نيحملسو هيلعشا ىلم هلا لوسرملا مهب ,ءاسخ فوعنب نمحرلا

 رذوب او ص اعلا نيديعس مبعممل .اسادلا ليقوىلصوملسا نملوأ مرفت ةيناق ةمدقل نم عماوراصق ا

 ثرشنتا ناو امدلاب رارستسا ىلع لسو هيعمل ىلصهللا لوسرو مالسال ايف سانلا باتت م

 ةصوصخ لعب راذنالاب معبنأ رمال سو يلعمللا ىلص هنأ «ةسداسلاةلراأو» شيرف يف هتوعد

 ضرع : حاس قيل لامتنالر :افهرارستسا دعب مال سال ىلا ءاعدلاب ربجيو

 دب ؛ نأ م اوهثعبم نم نينس ثالث دعب كلذو قامسا نبا لاق+ ءاعدلاب ريل نيك شملا أ
 ني 1 نإ هن انجن ضيح أدني رق تور أَ ىلاعت لاقفنيبر الا هتريشعب

 ينباي هاحابصاي ف ترفافصلا ملسو هيلعهنا لص هللا لوسر دعمف سابعنب|لاق* َنيِنمؤْلَ
 اولاقو هيلا اوعقحاف شيرق لئابق نم برقالاف برقالا رك د ىتح فانمدبعيفبأي باطاادبع
 ىلب اولاق يوقدصت مع خدك أما ليلا اة هسفس نجر اليخ نا كةربخا اك ١لاقكللام
 امج اذ ادلابت لوبا لاقفديدش باط يديني رب. يناف لاق يدك كيلعادب رجأم

 كم نكيلو قاع !نبا لاق+تةروسلارخآرلا 20 ديت ىلاعت هل لوناف ماقغ
 مهمالحا دفصاهيامو هم دقحدرلا ضعب هيلعاودر نكلو هل ةدعابم ممحل هنا ءديف شي رف

 مهتم ىلاعتدا همصع نمالا هتوادعب اؤرهاظتو هفالخ ىلع | اوعمجا كلذ لعف الفات دابعيف

 المال ديحوتلا ىل ءاعدلاب رج اوراذنالا مو عيراصف نورقتس ليلق مومالسالاب
 هقحب ماقوهرماب عدصف هتلاسرهب مقو هتوبن كلل ذبهللا لكقمالا ةفاك ىلا ةوعبمت .ةوبالا ماع

 مدءاصو#“» هولداج نيحاشي رقهصخ ىقحمداهج ونايف دهاجو هئاعدب عومراذناب رهاجو

 نم دب اكو# هتوعد ترهظو»* هلكت اعنا ىلا«ريغك م رعمحو» ريق مهجو# هودناءنيح

 مق رذنت تايآ هذه لكوزوصنمالا اهنم ملسيالو موصعمالا اهيلعتبغيالامدئادشلا

 ءش.ام.اماف *«نيدسفملا لمت حبا ميالو نينا ا دك يديمالشا نال*قدصلا مالت و

 0 ا ماكاو تادابع نيمسف يلع لمتشي ديحوتلادعب عرشلاف نيدلا نم ملسوديلعملا لص
 , ٍوضولا لي ريج هملع تريح ئالصلاوةزايطلاالا ةكيدماقمةدماهنم عرشب ملف تادابعلا
 هفصناليلدا للا ل را 1 1يىلاعت هلل لوقل هثمال ةدسو هياعاضرف تناكوةالصلاو

 تاولصلات هرفنأ ىلا هتما حو هقحيفاوككح اذه ناك هيلع ذوادليإقانم نصف أ وأ



 هتوبل نم م ةعسانلا ةئسلا يفكلذو ىصتالادجسملا ىلا ار ل ريصلا _:سفئارسادمب ىلا

 ىلا رجاه ىع تادابعلا نماهاوسام ضرغيملو هنأ ىلعو هيلعاضرف سوا تاولصلا تراصق

 ]|| تادارعلا نمةنيدملاب ضرف ام لواف*اراصنااهلهاراضوغارادمالسالاب هل تراصوةنيدملا

 تلي اهيفو نابعشيف ةرجملا ند ةيئاثلا يف ناشمدروش مايص ةكمب سخن تاواصلا ضرف دعب
 ضرف ناكو ديلاة الص اهيف عرشورطفلا ةاكزا ريف ضرفوةب كلا ىلا سدقملا تيب نعةلبقلا

 ةوقلا روهظدعب لارءالا# اكز تضرا ترهظلاة الص م الدب ةرجملا لوأ يف مدقق دق ةعججلا
 ناك انزلاو لثقلا مرت نءلوقملاابا.فق هئبجوا اه ءاكحالا اماو*5 :ردعلاو سلا مول, ادسو

 هيف يكملا نع نك هكرتو .لمف نيب لوقعلااباففيف دور اموهراذلا ارريظ ممدكب اعورشم
 ىتحامارحابب مرحالرال الح كبت لاجي ملف ةهاركوا بابمتساوا ةحاباوا اراقسوا مرحتو ا ليات
 انياع شي رف ءالواسأبأي راذمتكمم "راكد ئالراغحو حاباو مرحوةرخم لاعب لاخلاهجءرجاه

 طفت مالا اراديفةنيدملاب راع قس مرت 4 لاخي ملف هماكحا اييفذهيال كرشرادتناكو

 كالذاو ديو لوقلامحمبامنيبو راحو حا حابااه نيبو مرحو للحأ «نيبف هماكح اهي
 *هلاوثال اًذشاعم قي ةرتلاو# هلاعثالة قنا انةكملا تاكل , راع ةعيدملاب وامان كم ناك
 نسل نكأ سس ب ينس 0-3 اردن ىو اع ليام ىلاندل لاقاكيباروم أم ناكاو
 موديل هللا مدمر زدق اكو همز 5000 ارواشن ا,عضاوميف باوصلا ةقفاوم أ هبدمأيق

 خيشلا يدرس نيفشاكملا ءاياوالاونيقفحلا ءامعلاءاماونيفراعلاناطلس بنمو )

 ةريثكت ارابع ةيكملاتاحوتفلا يفد 8*1ةنسىفوتلا يف رمل نربنيدلا ىحجرإك ألا

 هلع نيعاوا نم مزايامانهرك ذا انااهو مسوهيلعلا ىلصيبلاردقتعفر نع اهب ربع

 ( هتاش نا همالك يقاي ىلع عالطالاو هتعجارم ىلمستلقي ريما ةيرصلل ةعبطلا نم
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 نفريخستلا ةك المو#«نوفتلم هيلع سانلا تجرح ا ةماريخ يف ينلا هتماؤ«نوقطصم هيدي نيب
 نعقيدصلاو !كنوفاض هيدي نيب لايعالا نم ةدلوملا ةكئالملاو##نوف اح هماقم شرع لوح
 ١ مريخ انج دق هيدي ينيب ماسلا هيلع ملعإو *«سدقالا راسي نع قورافلاو*سفئالا هني

 : لقشم نيرونلاو ذو#هناسلب م دعا نعم براي هجر ٍوركوهنعهشلا يضز يسوم الا ثيدحب

 كش نا هعجارف ةمعقاولا كلن يف هآرام دنع ايضر هركذأم هرخأ ىلا هناشرطط لبقم هئايحس« ذرب
 لماع همالسلا هيلع مما نأ 4١ . مغص سماطا بالا يف ارضيدنعدق ا ينغر» رهو جنم

 يتلا ءامسالا كلت ىلاعم لماح ملسو هيلعلا ىلع دمهشوايلكو ةايسالا مد 9 و ىلاهت لاق ءارسالا

 ىبتا نمو ملكلا عماوج تيتوامالسلاو5 الصلاهيلعلات لكلا ثوب الثلا هيلعم ذآهللا ايلع
 ءامسالاف تاذلا هل لصح نمو مالسلا امبياع ىسعوىخي هيلع يأ نم تاون دا ةسفن ىلع

 | مهتافانيلعةباوصلا تلضفا ذهب وه ددعالا مخ ىلا نكي ءايسال ا لصخ نم سيلو هنكج تت
 ةيبفلاةرسحلرجالا انل ف عوض تاذلا مهتاعازم مسالا انيعارامو مسالا نلنعحو تاذلا اواصخ
 انبلا لموديل ىلع وهو باهيصالا مهو ناوخالا نحف فيي مضت  ضافيعشضن ناكف م 1 نكت ل ينلا

 | لوف هيلا قاوشالاب ن ناك مهيلعدرو دقو حرفبال فيكى انمدحاو *اةلب هحرفا او قاوشالاب
 مهئايعا نمال هبات لمعب ىلدعي نعنيسمخر جا انملماعللو هتفحتوهرب وهب هقمارك ساقل

 اوف وزعي تح اودهتجاو اود كلا مالسلاو ةاللصلا هيلع هلوق كلذف ملاشما نم 053
 .ناعتسملا هلو ةاراجلا عقأ انه _ةرمو هيلا مثو ةبسام هيكردا اوئالاجر ممدعب اوقاخ مهنا
 هنا هللا كذيأ ملعا 1١4 ةحفض ىف رشاعلا بابلايف هلوف د هنعدللا يضر هرهاوج نمو ىئ

 .(| علسم حيتصيفو < رخال دلو ديس انا لاق مسوهيلغلا يلض يدلا ناربخلا قدرو دق
 لأ *«رشبلا رم هنلج ءانبا ىلع فرشلاو ةدايسلا هل تقبقفةمايقلا موي سانلا ديس انأ
 هربخاشلا ذب ملغ ىلع ديري نيطلاو ءاملا فتريب مدأو ًاينتسك سو هيلع هلل ىلصلاقو
 لبقمدآينب ىلع م قاثيملا دخا امكةيناسنالا ماسجالا 0 داجبالبق حور وهو هتبأر ب ىلاعتدلا

 ثعبي ثيح مهعم مه ما لظءاد مش انلمجؤأ هئاييئاب ىاعتهللا انقلاو مهماسجا هداج
 هللا لصةباوت ماسلا ءايبالا تناك لم ءرلا مو مهسنتا نم مبيعا اديهشةما لك رع

 أ هللا ىلص ترابا دقو مالسلا ديلع ىسعرفو مالسلا مهيلع لسترلارشتآ ىلا مدن مملسو هيلغ
 | لوزن يف ةلوقوت*ينعبشي ناالا هعسوام يح ىمو» ناكوأ ةلوقاونم#روماب ماقملا| ذهن علسو هيلع
 بيلضلارنمكيو مالسلاو ةالصلا هيلعانيبن ةنسبانبف مكي يأ انم دئموي هنا يرمز ىسيع
 هدوجو نع : ىلاودأ نال نمدمضجيأ دونجو +ملسو هيلدا ىلض دمت ناكوأو ندا نطلق أ



 مس -- 2 داينعيجناكلمألا |

 لكذ ديسلاو كالا وبف ةصاخرهالاة ماع ثعمي لاقل يلا فتق ماو موعدا !ملسو هيلع

 هللا يلع هتلاسر كرس ل.رلا نمدحاةلاسر عت مو كثروصو هه موق ىلا شعب هاوس لور
 همدقتو دكلم ةمايقلا موي ىلاملسو هيلع هللا لص دهتثعب نامز ملا مدنا زن نف لسو هيلع
 هللا ىل لص هتيناحورف هنع حولا يفا بيات صوصتم ةرخ آلا يف هندايسو لسرلا عيب يع

 لا راش نء«مييلاىلاي دادمالا ناكف ةدوجوملو درو ين لكأ ةيناحوروملس هيلع

 ذاعمو يمك عئئار رشلا مهعيرشتو السرب دوجو ناز يف مولعلاو عئارشلا _'ر هدب نورهظياج

 ىسيعوم دال هيل فاو سايلاكو ملسو هيلعدلا ىلصهدوجوو# دوجو نامز يفاهريغو
 هعرش ررقيل هتما يفسر هيلعمللا ىلمدخ عرشب اكاح نامزلارخآ يف ل زنينيح السلا هيلع
 ىلإ عرش لك سنالوا حسو هيلعمللا ىلص دمي ءدوحو سم! ماميفمدقتيإلاا نكلرهاظلايف

 ملعي ال تيوح نهنيعلادوقفم نأك ناو مسودي اعلا ىلع دمت عرش قع قطا يفوهودب ثعب نم

 هللا خسشاماودع شن مكملاوم السلا هيلع وسع لوزن_ "رز يفون ًالانيملا دوقفمرها5 كلذ
 يف اندبشا دقملاعت هللاناذ هعرش نم نوكذ نأ نع خسنلا| ذهاهجر خالف ذ مئارشلا عي هعرشب

 ثعب يذلا هعرش خوسأملا كلذ نا يعانقافت وانعا جا عم ممخسنلاةئسلاون ارقلا يف رهاظلا هعرش

 هنأ نا ىلع ةنسلاو نأ لا يفدوجرااحشلااذهاملا داك مدقملاو خاتملاب سنفانيلادب
 رخآ يفمال السلا هياعىسع لوز 1ناكودلاعرشا بنوك :ىءاهجرخيال ةمدقتل امرشا يدل

 د هرقل سدس عرشلاب ه؟كحرهنلاسر ناز يف هءاءزاك يذلا هذعب واهعرشريغبا 5 احنامزلا

 هللا ىلص هررق اهدوجوعم مالسلامييلع ءايبثالا نممويلا دحال مكحال هنا ىلع اليلد مولا
 نررطمي ارماد امامك لها نةمذلا لها ديل ءامشلاذ فردي ودعرشف سو هيلع
 كالمدنا هلك عومجملا ذه نم جرقت# لاوحالا ىلع عرشلامكح ناف نورغاص مودي نعي رجلا

 هنع باول هيفنوكاطاو اعبتو هل اكلم ناكدمدقل د كر عيبج ناو مذ ينب ميج لع ديسو
 امر 2 باو أف قالففتال ملسو ةياعدللا ىلص هلوق درو دق ل رة ناف* مم دو هيلعدقا ىلم

 ا هدنقا مادي هللا ىدهنب لا كاوا درودق ناك ناوأن 1 سيل كللذن اف هلففدتاا ليمان اشف

 هللا ىلع هعرش و هولا :ردمادهو مهادهبت لاق هئان ميه, رفمالسلا هيلع هايينالاركذ
 مهمأ لقي ملوديف قرفتلامدعونيددلا ةماقانم كباوئروظ هب يذلا كعرش مزلا ياسو هيلع

 نيدلا وهوريهاربا ةلد عبتا لاقو عئارشلا ةيدحا ىلعل يلد هيفاوقرفتلال وى عن هلوق يفومدئقأ

 ةالصلا هيلعالوق يفاو رظناو ريغ نرحل هلا نءوهاف ان :دلا نافنيدلا عابتاب روم أ مويف



١١ 
 بسسس 0 اا ااا

 ملسو هيلع هللا ىلص هرماو هيلا عابنالا فاضاف ينعبتي ناالا هعسوام يح ىموم ناكرل وامالسلاو

 نمبئانل ىقييال رضحاذا مظعالا مامالا نافع الو ءايبنالا يدهيهادتقالاونيدلا عابتاب

 رابخالا ءذماندرواءوةداهشويغؤأحلا دم اره باونلامكح باغ نافدلالا كح هياوأ
 :لهأ اماو هسفن نم هيلا هماطأالو هفشك نم ةبترملا هذه ف رعيال نااسياتالا تاهيدن لاو

 *مييضوفتايف مهجر دنع نمكللذ ىلع قيقا دهاو شل تماقدق هيلع نضام ىلع اهيف مشا ||
 ! ىلا انرظن نر افةصاخ”يسانالا نع ةرابع كلما ناك اذاوهامن هان ركذ يذلا اذهولاق |

 ا نا يورلل تيد انا ضيا هذاك لا ىوسام عي لع بوهيلم هلال صهتدايس
 هللا ىوسام لك قلخ ركذو اًران الو ةنجالواضراالو هامس تقلخ ا هدمعاي كالوا لوقت هللا
 ايف لضفتمرخ “او لوالا لعفلاوهو دوجومل وا نع ةيلكلا سفنلا اهيف لصفنم لوا نوكيف

 ١ ةعسالا غامدناف ملاعلا سانجا نمد رجا تالا وهو دوجو» رخآ نع *اوح
 نراخلا يناثلاو كلما لوالاسأ طاف عاونأ عاونالا تو عاونأ هتحت سذج لكوس ادجا

 ناك ىوثساو دهتوشأملا ي ملأ الو ناويطا سامو تابنلا عيارلاو ندعم ا ثلاثلاو

 لمفلاب اماما نوكيلارخآ دجواغاوةكامل ل1 هله ىلعةفياحلا وهو ناسنالا جسر اسلا سنجل
 هل لعج م ًاظوحل .ًناطاسايل اوالا هدجوي ملهنيعدجواامدسفةوقلاو ةيحالصلابال ةقيقد |

 لصتاو دلو مث مالسلا هيلع مد ةفيخودل ناك يئانلوافهدسجت أهل ترخأت نيح ًاباوث

 هللالص يدمعلا رهاطلا مسجلا 5 ةأشل نامز لصو ناىلا ءافلخ .ثرامز لكي نيعو لسألا
 هك يف يف مح لكب اغو مطاسنلا هروث يف روث لك جر دناف ةرهابلا سهلا لثمرمظف مسوديلع
 رخاظلاو رخسآلاو لوالا وبف ةنطاب تناك ينلاهتدايس ترهظوهيلا عئارشلا عيج تداقناو

 نيب هديب برض هب روع لاقوولاكلا مماوجتيتوأ لاق هنافواع» يش لكب وهو نطابلاو
 نسللاو قلختلاهل لص نير" او نيلوالا ملعتسمل ينم هرب تادجوف "ينك
 لع دي 5 لكي وهو .'انطايل لاو رهامظلاو رخآ الاولوالا وهدسفن نعملاعت هلوق نه يمل" الا

 ثعب كالذإف س ادا مفانمو ديدش سأب هيف يذلادي دل اٌةروس يفذب الاد ده تءاجو

 ٠ ليي اعلل ةمحر لسرأو فيسلاب ملسو هيلع ىلص

 146 ٌةحفص يفردعيلاكابابلا ف :هارقا«عشا يضر ركألا يشر ماوج نمو د

 فقاو نيطلاو ءامل نيب مدآو ديما ناك نميال
 فراطو ديلت دج العلا يف هل "يطب الا لوسرلا كاذف
 فقاوم رصع لك يف هل تناكو ل خايفدعسلانامزبّا
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 فراوعو نسل هيلع تنناف يبي دير ءلراكنال ف

 فراصن وكلا يفرمالاةلاذل سلو هفالخ نكي ال اًرمأ مار اذا
 | ةكرح دوجو دنع نامزلاب ءاسجالل بدلا روسو: الانا قاغاأ هلال كدب ملعا
 ةربدملا حورلا ناهس هكر م نامزلا قلخم لوا دنع ناك هللا دنع ةمواعملا ةدملا نييعتل كانا
 بيغلا ملاع يف دوجو امل ناكل تاكرملا ديعجاورالا تودص سو هيلءشىل مدت حور

 يتنا امونيللاو ءاملانيب لاتك الا. نكبر مد ارابيمرشب و هتوبنب هللا هلغاو :داهمشلا ماع ود

 ا هبحورلا طابتر او .سج دوجوملاماللسلاو ةالاصلا هيلع دمج حيف نطابلا ممالاب نامزلا
 ا اورو اهسج هيك سو هلع هللا لص دع يلة رهاظلا مسالا ىلاهناي ريف نأمل لقت
 هللا تاوام لس ءرلاو ءايبخالا يديا ىلع عئارشلا نم ا عيج يقايطاب ل رادل ملا ناكت

 مسالا كمي نطابلا مسالا هزربأ عرش لك حسنفارهاظ هل مجلاراص ٌمنيعجا م يلع همالسو
 تكل[ هلاف عرشلا بح ا سرهوادحا وعرشلا ناكن اونيمسالا < ناالعخا نايبل رهاظلا

 هللا دنع نمديل اء ررقملا عرشلاب الاةوينلا تسيلوا د وجوم تدكالو اًناسنا تنك ل افامو يب

 دقت هنعمل يفر لاق «ايندلامذهيف هب وفم نينا ؛اينالادوجو لبث ةوبنلا با هناربخاف

 وللا ثيح ملا يف ةدايسلافياهاتنتبوايندلا يف لملايف ةدايسلا سو هيلع هامل تنبغ
 نأ اراب فدكحو م ؛اسلا هيلع يسع وزن دمع الذ نيبتو ىنعبت نال ياني ىمرهناك
 رئاس ىلع هل ةدايسلا تبث ع ىنهموهجو لكبايندلا يف ةدايسلاملسوهبل ءدلثا لص دل تضعف
 مس ديلع هلا للا ةمايقلا موب يبن كلذ نوكيا وةماخشلا بأ هلدحتنب ةمايقلا موي سانلا
 دنع هناحم# هلا نذافةكئالللا فو مسن عنشتنأ ءاينالاولسرلا يف زسو هيلءهشا يلم عنشدقف

 هللاىلم وهف عفش كرا نمو ينو لوسروش الم نمةعافشل 1 نم عينط كلذ يف هل هتعافش
 عيمبجل هتعب رشب !سود عما ىلص هن ديعشأ يضر رك دلل ذأ مفاشلوأ 2
 قب فل لام باثك لكي فودمدقلن م لومر لكذنعنايدالا عي لعب دروب عرش

 ناكناو هنلا سر مومعو هعرش نمورف تبث هريرقتبف ةنمر رفامالا هلا ددع كح ناي دالا نمنيدل
 هنالك نموه سيل اناقامناو ةصاخ ةي رجالا لاح نمره بن هش نيف بدق
 رعاشلاةقبانلا لاقاك نايدالا عيجىلعهني درويظ ين معاذ هلال هعبتا نم عوف الطب هامس

 بذبذتياهئود كللو لكىرت ةلوصكاطعا هلا ترارت ملا

 بكوك ن نم ديب تعلط اذا بكاوك كولماو سم كنف
 ا ونعم سماك ارشلا عمهثعيرمشو لسرلاو ها ءام يبنالا عمولسو هيلع اصدق ةلزاممكيف



 2 ار ممموصووبا

 #ائررق ؟ لزام هللا نم قحاهلك يش ذا سمشلا روف يف اهراونا تجردنا يتلا بك وكلا
 باهءاش ما مجاريلف لسوهيلعُمل ىلص يبل قربك اى ر أ ل اضف هنعّشا فر ركذو

 ا علا« يفرشع عأرلا بالا يف كونددعد ىدر ركل خ كا ارهاوج مو

 ةعيرش يحولا كلذ نمي ىلا متدلاددعنم يجرلاب ثمل هين أي يذلاوه يب لا نامّما كدبإ

 لزتياما ةنيكلاح لع كلما هيت ٍُ و ةلوسر ناك هريغمىلا اهبدثعب نافدسفن يف اهب هدبعتي

 ىقليجراخ م ةيدسج ةروص ىلع اماو لوزتلا كلذ يف لاوحا فالتخا ىلعهبلق ىلعاسهب
 هلل صحيام لثمرظتلا بر مدل لصف رصببف هرضب لعهيقلي واعمسيف هنذا ىلع هيلادب ءاجام

 أ هللا لصتا لوسرب قلغا دق باب اذهو ةساسملا ىوقلا رئاسشلل كو هاوس عمسلا نم
 ىسدع ناو ةيدمهملا ةعيرشلاه له ةؤصا ةعيرشب | ”دحا هلا دبعتي نأ ليبسالف م اسو هيلع

 ءايلوالا عاخنرهو ملسو هيلعشا ىلصدمجتعي رشالا مفاعل ازئاذا مالسلاوةالصلا هيلع
 لوسر يبل ةقاطملا ةيالوااودثما ةيالو هللا متخن  ملسو هيلع ىلص دحح فرش نمدلاف

 يلو انعدرشحي والو ءر لسرلا عمر شحي نارثحةماام وي ملف ةيالرلا ماقمدب هللا شح مركم
 نادعب لاق *«ايبنالارئاس ىلا رك م اقملا اذهبسايلاوملسو هيلعمقل لصد هلت

 وهو ملسو هيلعملا ىلص دمت حوروبفدحاولا بطقلا ماو باطفالاو'ايلوالا نأ غ يفملكك
 مويىلايفاسنالا عشنلانيح تع باطنالاومالسلا مهيلع لسرلاو ءابنالا عيمجل 7
 مدأو اب تنك ملسو هيلءهشا يلص لاقث ايبف تنك ىت . لو هيلع هلل ىلص هل ليق ةمايقلا
 يفونامإلا بطتيف» مام لكاو مالا يف هام يدممما حو هرلا| لملو لاقدعنيطلاو ءاملا نيب
 مالسلا هيلع ىسيعوه يذلا ةماعلا ة ب الولا متخ متخو يدمه ةيالولا م هخيفو دارنالا

 ؟0 5 ةحفص يف نيرش لادعسانل بابوا يضر نيكالا خيل هاوج ن ءوإلم
 مالسلاو ةالصلاه يلعب ىلاءتدعي ادعو فرش ا مهلاةيانعو سو هيله ىلص هتب لها لضفيف

 مونع بهذا اواريبطت هلابي دلهاوملا هروط دفا" ءابعإاسب .و هيلدا لص هلا لوسر ناك امو
 هَ ل نجم هع بهذا كاذب ريامت ييلاعتهلل لاق مهنيشيام ٍلكرمو سجنا

 مييبشي يذلا رهيلا فاشا نادبالو هرباسمالا مهلا فاضي الفا َريوطَت م 5و وسبل

 لسوديلهلا لص يتلا ءةداهش وكيف سي دقتلاوةراهطلا كح ]ل نمالا مهسفنال نوفيضي اف
 سو هيلع هللا لص هللا لوضر هيف لاق ثيحةمصحلاو كالا ظفملاوةرابطلاب يمراغلا نالسأ

 :مهيلا ف اضيال ناك اذأو مهتعسجرلا ب باهذو ريهطتلاب ممل هللادهشو تيبلالهاانمنالس
 يفتييلا لهاب كتل فا ةناضالا رحب ةيلألا ةينابرلا ةيادعلادل تاصحو سد_ةمروطم الا



 مدا 8 خامل لاب ًّك لد 0

 نا! وديا يلد هيبأ ناعم ا أرباع حا خمكواب بونذلا نم رثقار ارذوزخسو

 ١ ىحل كيال مذلا نالوا يفالةرو دل ايف يقناكل لسو بعمل لص نقول انيلاةيسلاب (|

 د ةمذلا نم باذلا بح دياءديعت“ ينذلا << ناكل رءانسالوما نمكالذ لعب |

 ةضاقدالو ا ءافر ثلالذدنا ريبطت ايو لاما نجلا عع بهذي لون قدسي 8 ا

 ْ يي ةمايقلا مويىل !اهنعملا يفر يمرافلان ءاياسإ لثمتبلا لهأن هره نمو مهنعاللا يغر مهلك |

 ها هلليل# دقة فرشل يةيانعوشا نم اصاصتخلا نورباطملا مف نارففلا ع نيقيألالهكع

 هرشحي مناف ةرخألارادلا يفالا تديلا لحال فرشلاا ذه كر بظي الدب هل ةيانعو اسوديلع
 8 .هوافز راقوعرب 16 اما غلب اذا بئئاتلاكة يلعب ةاادحم مخ« ئايئدلايفاماوملارونشم

 اوشا هوم 5 لكلب أ .شماي وه«ذز والو دلاثماو رعأ دخلا قيقت عمدملا باع رقا برش ا

 ْ نيو تيرلا لها س جرا مكتع هذيل هلوق ينىلاعتشسا قدصينا هلوثا
 ١  3ةملللا قلي نا ملليغب 1 الف هيف مهنعافعدت ىلاعت لانا تيب 1 لها نمردصيأم عيمج ١١

 1 دقتعيف ار 50 5
 1 ١

 ٠ الو رع ىلع إل مسمع سجرلا باهذو ميوبطت لا دههشدت + شارعأ ًايشيامالومهب ا

 #ييلفمل اذملاب لففاا وذي او ءاشي نمد وهما لد ةفكل يهبها ن ند ةبانعقباس لبهوعدت ريخب

 ا رهاظ هثبدثل يما ىلع نا ناكر وأهناف ةجردلا هله لذ يمرانلان السيف دراولاررطا عم اذاو

 ١ 006 سجررلا هنعب هذي 1 نم تيبلا لهايملا اًقاغم ناكل ماب ةمذملا قدكتو عرشلا
 ناروجراف كذالب مهن «نامأ بف نعذدلاب نوريطملا 3 ريييلا ف يضا ١٠ءردقبكالذن نمتيلا

 يلاومو مهبقعو نيسملاو نسحلادالو اتقطاكتي املاء ذهم مقحلنن سو ليقع بقع نركب

 ا نأ شو الانا لدع قولطت ةلزخم تناك < اذار#يلواي ةعساومشا ةحر ناف ثديلا لها

 أ ةاح ماكو و مثابتجا يذلاو رهشاامئاو مهمسأ لال سبي مهفرشو مهفرشلا , مييلا ف اشملا فرشي

 أ ديما ويقدتاذو بتل فرشلاودجملاوةياتملاهل ترم ىلاف رشا نو هنالواي فكك فرشلا
 0 3 و مهوأع قواؤل نالعامال نيذلا مو هدابع#نيذلاه دأب ءن ديلا فاشملاف ىلامتو ناس

 | نارقلايف دغاموناطلس'ىيلَعَشللَسنكدبلامبفاضان يابن إ سيلبال ىلاعت لاقةرخآلا
 كيلف ا دابعلاب غريغ يف ظفللا ءاجوةصاخادعسلاالا ه4ناعس هيلا تريفاشم !ًدابع

 ع مثاو سبل ل ا نحنا نيموصعملاب

 | الصار 0 ال هئاودللا دنعت ميلا لها ةلزنم كل نيت نادعب و لاق



 ا سن يفال رظدمعلفو وه لا كافرا واوهيلا عجار شاذ نا مادا |عيلف يفرم انف

 ريداتلا رج هبشي مالا فن يقائابا مهل ك2 .لبهثاداب عرشلار اظلم كد ناورمالا ||
 وا قرف ةككمما ومالا ن ندا ؛ وأ قرغب هسفتو هلام يف هيلع ترج نم لعوانيلع
 ُ هلاردق مدي ناهلزوجيالودضر ىتئاويالاع هلك اف هو هسان يف باصي وأ هئابحا دحا هل تومي

 ريصلابف ةيثرأا هذه نع لزن نايا لاو يل سعلاب هلك لذ لباقي نا هل يغبني لبم ءاضفالو
 ءانوكا.ءارو سيو با كلا اش نماعن كلل يل يف نافركشلاب ةبترما ثلذت نع عفترا ناو
 ناخب نيا ذكقهللا عم بدالا ءوسو ىخرلا مدعو ليزملاو رشا الا سيل هءارو ام ناف ريخ
 كلذ لباقيف هي وذودلهاو هضرعو هسفئو هلام يف تييبلا لها نم هيلع ًارطبام عيمج رسما لباقي

 ةررثلا ماكحالا مهيلع تهجوت ناوالصا مهبةمذملا قحلب الو ريضلاو يل تلاد ىه لاب هلك
 أبعا لا عزيم ذاب 8 مهيمذلا ق ةءءتانعنسامئاو ريدأقللا ىرجتدي رجيلبأذهيف حدقبال كل ذفاعرش

 ناكإسو هيلع هلام هلال وسر كيف ةعورشملا قوقلسا» ءادااباومدق ةيف ييعمانل سلا

 لوقلاب هيلع دويهلا لواطتاذأو نكي 1١ نسح أ ىلعاهادا م قوقعيدوبلاطاذ اودو يلا نم ضرتقي
 يلص دمت تن .ةمئاف ناول ةعق نم مس «ديلع هلأ ىلص لاقو#ال اقم لا بحاصل نأ وعد لوقي

 هلل ماكحالا خضوفاهنع هللا يمرشلاذ نم ها مذاعا دقوامدي تعطقل تقرس سو هيلعهلا

 امئاو هللا معلب اذه ممورملاعت هللا قوقح هيف ءاشي لاح "يا لعوداشي فيكحسابمش

 لضفا كل رتلاواهكرتادمش ناوان طخ ادمش نا,نوريخم نحف هب مههلاطن ناانلامو ادقوقحيقانمالك
 انقوق ْبلط نعادلز اذا اناف ثيبلا لهأب فيككدحا مذانا سيلو تنبلا لهاب فيكفامومت
 نان ىلا ةناككلاو ىململاديلادلا دبع كاذب ادل تناك اهم وباصا ايف ياكل ذيف مهتعانوفعو
 نموماحرالا ةلصرس هيفوجمرقلا يف ةدوملالا هقارما نعانمبلطامبل سو هيلعهللا ىلص يبنلا
 ؤهو هتعافش ؤجري وأ ادغماقايةجو يأبف هيطرداقوهامهيفالًسايف هيبل_لاوس لبشب ْ

 ممودتيب لهاب فيكك هنبارقيف ةدوملا نم هنمبلطاميق ملسو هيلعهللا ىلص :هيبف فعسأ ام
 ا لكي هعتسار ,ءا يف هدو تبث نم هاف ةبحلا ىلع ثوبشلا شفة دوملا ظفلب ٠ ءاجهنا عبار ملا نصخأ

 مههلاطي نادل هقحيف مهنمأرطب ام تييلا لها لخا ويل لاح كيف ةدوملابصلسإ ا ذاو لاح
 أ|| »* بوبحم ب يلا لفأملكوت« قداصلا بحلا لاقألال هنن يلعراشياوةب م كرت هكرتيفدب
 الا هت توب ىنعمالو اعل .دودولا مسا دفرو ىرشبلا نموةةدوملا 1 لاح فيكك حلا ماب ءاجو
 رخآلا لاقو هيف هلا ةكح هيضلقلاب ةنئاط لكل نمادلا يفوةرخآلار دا يف لعنلاب هرثأ لوضح
 بالكلادوساهبطبحا : : قحنادوسلا اهبل بحا ىبملا : اذه يف



 لل

 اريخلارديلا كمال قشعاو * 7 ناش ىلا كيطلبحا ىف اذه يفانلو /
 ١ الل نه بح يف بملأ لمئانبف نونحلا ينعا اهي !!ببحتل وهو هشوانتدوسلا ب كلا تناك لبق

 أ يف دولا تورثو ةبحلا قدص ن هلا اذهل بفهللان ٠ برقا هئروثالو هللا دنع هتبمت ةهدعسلا

 لكتب ارو ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر تيب لهأ تدبح| هلوسراو هلل كشبجم ثدع”ولف سفنلا ١
 دنع مان مهن« هعوترب معنتل ١ لاجهنا كضرغالو كعبط قناويال امكقحيف مهنمردعبام ا

 مردلا ىلعالر خو هينا تطيح لجأ نم مهتيبحا يذلا هللا دنعةيابع كال نا الذ |
 ةنسلاب كوركذ مهناف ةدعتلا ذه لعدملاعتا لاكش سو هيلع ىلص هلال وسرشنيب لها |
 أ تيبلا لما ممتلا لا ءذهدغ يلعالانيأر اذارشلب ةايبال ةرابط هريبطتب هلا اهروط ةرهاط |
 كدويانا ثا فكل هبدشا كده ثيح مسوديلملا ىل هلل لوسر عمومبيلا جات تنا نيذلا ||

 كيبث تيب لهأ حيف تناو يبناجلو قوقل كتياعرفيسو يف بلا ديدشللا معزت يذلا
 كايا هجاردع.- اوكي شارك . نمو كناعا صقن :نماللا كا ذامداومبيف عوق نياياتامذه |

 يف لوقلو هعرشو هللا نيد نع بذت كلذريف كنا دقتحتو لوقل ناركلا ةروصو لمتال يح نم |
 عورشلا ب يلطلاكاذيف مذلاعتر دش وهيلط كالا حابا امالا تيلطام كنا كقح بلط |

 اذه _:ىد يناثلا ءاودلار كاذب رعشت ال تناو تديلا لها يلع كسفت ر اغباو ثقملاو ضغبلاو

 كال هتركذامدباطيف جردني الثا كةح نعل زاثواقح يعم كسفنل ىرئال نا لاضملاءادلا
 ١ نأ .لهاىلا حدر ومواظم فاصناوادح ةماقا كيلعنيعتي يت>نيلبسلا ماك نمثناامو

 نم هيلءمركحلا نا اذاهقتح نع ىنأل بحاص لازغتسا يف عسافدبألو كح تنك
 ا ء يلوايشاا هللا فش واف هيف عرش 1ك ذاقنا كيلعنيعتي ر قنيغ ىلا ناف ثببلا |

 انسفناد شراع بلبمشلاو مههلاوم نه ىلو«نوكتنا ثددولةرخآآلار ادلايف فادنع
 ل ةوغص يفنيثالغلاوس داسلا بابل يف وت (6هدعدل ىهرربكلا خبشلارعاوج نول
 ام هنأو ةمدقتملا عئارشلا ميج نيضتا 1 هيلع يلص دم عرش ناكام هلا هللادلديل لا

 نمانسوقنا هاند ف تقيئا هير قت فةيديمسملا ةعي رشلاهتررقاهالا اين دلا هلهيف ماهوب

 اًدباناهررت هتقويفاهب صوصخملا ينلانأ ث يح نمالاهررأ مالسلاوةالصلاديلعا دمت نأ ثيح

 قتنالا نم م ردلا فلكملا ماعلا ميج لما اف ملكلا عماوج سوديلع هلا لم هئالوسريفوا |
 |( هنعشايغرركذ 5 ميدمحما عرشلااذه يوسي 5 ا رشيق سب ذا يدمتد لاو ||

 ا تشن هعجارف نما اذهب ىلعتت ةريثك دئاوف
 رك .دقيفص يف نيملاو مارا بالا لرفع ىغرركألاخيلاو أوج نمو



 ةاهسلا ثقشلاو ضرالا ثدمو سانلاماق اذاف ملوي لص ييشعلا ةتعافش ردا

 تحوزو راجيلات مرو شإ سوحولا ترشحو رمقلا «سفسخو سك“ ثلا تروكو موجنلا تردكلاو ْ

 نر لاظيفانب نىقاو تاوعسلا ءاجرا ينعا اهئاجرا ىلعتكمئالملا تلزنو اهنادباب سوفنلا |[
 زملا دتشاو سانلا جادو فئاوط ثالثلا |عونظاتما هلا لهاا ب يدانملا ىدازمافلا
 منهجي «يجو اسمثالا عمسُت الفتهبلان اكو رمال لجو بطخلا مظعو قرعلا سانلا ملأ
 ملسو هيأع هلله لوسر لاقاكمهب قحلادي ريام اوملعيملو سانلاب فوقولا لاطو

 ام انجيري نا ال هلا لأب نادلاسنفمدآ انيبا ىلا قلطتئاولاعت ضعبل مهيضعب سانلا لوقي ||

 مويلابضغدقيبر تثامد : !لوقيف كلذ هنم نورلطيف مدن وتأيف ًادفوقو لاط دقف هيف نحن
 هلأسإ نا هبرنم يقسف هتئيطخ رك لي وهإئممدعب بضخي نأو هلثمهإبق بضغي ل بقع

 هموق ىلع هتوعد ةئيظخ وليم لاقام لثم مل لوقيف كلذ لثمدل نولوقي واحون نون أنف |||
 سلال ارافكارجافالااو ديالو هلوقديلم ةذخاؤملا عضوفار انكارجافالا اودلي الو هلوقو

 نملاف 5 لوقيف مدقت نا مهتلاقم لثمدل ن روةيف يهارب نون 9 ءاعد ةئوك نم ملع هئاعد
 لسرلا نمدحاو لكل نولوقيد اهريغو ىنسعو ىبموهنوت يؤ ثالفلا ناب ذكركذي ومدقت

 موي افلا ديسومو سو هيلع هللا ىلصا دخت نونا يفمدآب اوج ل شو مهنوبيجت مدل دولاقام ل شم

 يذلا دومحملا مال أوهواملاتا لسوديلعت |لص دم لوقيف اين اللاواقأم لثمدل ن رلوةيفةمايقلا
 ملثقولا كلذ يفاهاباىلاعتهثلا همولب دماسب هلا دمهيو دج اوي" ايف ةمايقلامويهب هللا دعو

 ٠ بابلا فللذ هللا شفيق قافلل ةعافشلا باب هللا جقفي نأ دب روملا مفشي مكلذ لبقاملعي نأ 0

 ننالاديسإ نو هيدا ل نوكي ذه نينو «ايبالا لمراواكلالل ةءافشلايفنذأيف :
 'ملسو ”ةيلعللا ىلص بدأت اذه عمو لسزاو دكت اللا مفشت نا ينهّللاددع عفش هناف ةمايقلا موي

 كالذتيف هناطلننروبظ مشل رحدع ولا ديسأل ليا انادسانا لاو
 متباك ءايبنالا: تافاقنتكي هلع مج ملشو هيلا يلص هلا كللذو هزيغو كلل نم ميلا لعمويلا

 ذاق اهلك ةاممالا ملعب هصاصتخا نم مهيلع م السلا هيلعمد الز ظام ةككالملا ىلعدار ملت نكي
 هلافرهظوةعافتشلا باب ينف يف هن ود نأ مدآسانلاوةكئالما نم «عيمج ا ةيلارقتفامويلا كلذ ناك

 'ماقلا ذهن اكو عيبا س .رخاذلق علظعالا تيوريفاو يال اريقلا ناك ذا ىلاعت هلادتعماجلا نم[
 . ىنثلا يالا بضعلانمزككام عمديف ةجاحلا دعما موي يق مظعاومالسلا هيلع مدام اقم لثم ا

 لدفمالسلا هيلع مدة يضق نم عرج مي ةيفضلا هذه لئمر وي مو مولا ثلاذويف ملا هيفولجت

 .ةاجانم عةيملالا ةيبضفلاة فضلا ولف م مدقةثيح زهيلعشا لص ,ردقرأط ط خومتمأب ١



 ب دب و

 61 ةوقم يف اا فرك اع 0 ل 1

 ١ ىلا مسقتت ةجرد لك نا ريغ ةكرد ةئامرانلانأ ايريغال حر ردةتام لاعالا: 0 ا

 | اهنأت ممالا رئاسلعدب لشفتاموةيدمعما ةءالا هذه نوكي ام اهلزانم نميكذدلن لزانم

 ةنج لك يف ةجردةئاملا هذهودفي رعتو لزآرقلا يف ملا ةداهمشب سمانا تجرخا ةماربخ ||

 | يدلا ب تكلا اينةبجلا ةبصق شوز دعةدج اهالعاو ةنجيف ةدجا عروصو نابجلا ناعلأ نم
 ا( الع رودب كامارادتازاه نانجلا يف ةبج ىلعايقوملاعت وحلا ةيكرل هيف سانا عاق نكي
 ا | تانجلا اسوا يمثو سودرفلا ةدج شاملا ندع ةنج يلا ينأاف ةدجنب روس لك نيب راوسا ةيئاث

 ا ةماقملا رادعتمالسلا رادت ىو 00 ةنجمت :معالاتنج علا ذد ممأب الضفاوزدع ةنجنوديتلا

 تامح سوهيلعملا يلص ثا لودر ندع ةنج شو ةدجرؤعا يف ةجود ىلعا يعفةليسولااماو#* |

 نمةداعسلاانلنب ىلسو هيلع دنا ىلص هريس انافاهاذخلا كل هناجسس قل كلذ لمف جما ءاعدب هل
 لا ىلص وهو ني يبلادب تحاك مما الاب أمت ب و سانا تجرخا ةماريخ نك هب ويلاعتهللا

 اذكموانيجانب وهنمديجاةىلامتدكا ىلا سصاشهجوانلوانل لوقي ثار ما ةرشإ ملسو ةيلع

 اهيفالزاي تح ةليسولاب هل وعدن نا ىلاعتهللار مانعا رمافدب رىلا ص اخ هجودل قوام لك

 يرتتو#ةمالاهذهو يبلاا ذه هبهشل مكي يذلا يلغملا لضفلا اذه مهفاف هتما هاعدب اهلاديو
 ١) يلعدي زثدقوريغال تاجرد سمو ةجردةئامو ةجرد فاّلآ أةسهلعاريفيثا!جردلا نمةدجلا

 ساعجالا نم عاونالا يرجت يرجي اعف شكلا لها هيلع فنا اماهنمانرك د نكلو كش الب اذه
 الةجرد ةرشعاتنتا تاجردلا»ذهنم معمالارث ماس ىلع ةيدمحلا ةمالاهذهدب تصتخا يذلاو

 ةرخل الا يف لسرلا ىلطولسو هيلع هللا لصدملا لوسر لضفاكممالا نمدحا!ههفابكراشي الريغ
 كم حيرجتلا ثيدحلا يف درو« لبق يبناطسي تسباين دلا يفو ةعافششلا باب حتفو ةليسولاب
 رصتلاو مئامنلا ليلتو ملسو هيلعملا ىلصهعلاسر موه نمرك ذف جاخحلا نب ملسمثيددح
 ضرالا نئازحتافم يطعاوا ارورط هلاهتب رت تاعجوا دسم ضرالاهل تاعجو بعزلاب |

 لاقدخ (ةيفص يننيتسلاو عساتلا بايلايف هوقالدنعهلو ىضر ربكألا يشلار دارج نمد
 نونم ملا لأسف هيلع اوتصاوتما نيذللا اهبأأي يذل ن نول م: هك المهنا ل ىلاعت
 : هللالوسر ممل لاقف هيلعاعراصي نا هلا ع رمال ةاللا يكن ع سو هيلع لص لوسي 1
 لدم يا يه اربالآ لعد يهاربا لع تيلص اكدت ل |لططو دمج طلص مسيللاارلوق لسوديلعهئلالص



 * ردت تيت ا ام

 هلا لوسر ىلع هارب لغف ثيدحلاا هير مريظي (تلقناف) يهاربا لآ ىلعو ميهاربا لطكتالص
 لمقال ماشا( ملعاف) ابل للصليب نا باطن سو لعمل لم
 لوسر يمت ”يف نالعالا اجون ارقلا يف هلا يعةالصلابانرم يلو رسوعيل عدنا ىلمهّنل لوسر
 'ملسو هيلءهلا يلم باطاف لذ آلا يلعةالصلا ةدايزب هب بءةالصلا نايا سو هيلع هللا يلص هللا
 هللا لوسرب يالا ةيانعلاناف اههنايعا ثيح م ميهاربا ىلع هتالص لثمهيلعهملا نمةالصلا
 هئالص نءكللذوهريغالو ميهارب ال هلبق ين اهب ضخيإ روماب صخ دقؤل ٌعأاسو هيلع هللا ىلص

 نمدارملااناو هنيعشيح نم يه هأرإ ايم هتالص لم هياعمقا نم ةالصلا بلطت في كف هيلع ملاعت

 نمودني ع ث يح نم هيل ءىلصت دق صخشل | عذ هالصلا نا كلل ذو ىلاعتدلاا اشناكات هن ياامكالذ

 ثيح نم ةالصلا يق هريغديلا فاضبام ث ثيح نمةالصلا تلاكف هريغ هيلا فاضيأم ثيخ
 ملاع فلا ينم هريشفت يف مالكلا لاطا ثدرفنا اذا دحاولل سبل مح عومجلا ذا عومججلا
 عومجملا ث ثيحنيقالص يف لاق هعجاريلف . ءاش نمو»دئاوذ ةرْثك عماده هلقن ىلا ةرورضرا
 ملسو هيلع هللاىلص هلا لوسر ىلعنام هزلايم دقت هنال مالسلا هيلع يهاربأان ديسينعي هانز و
 دنع ةبانملا هذهب ناك نمو ةمايقلا موي سانلا ديسدنا تي رثدق ملسو هيلءدا لص هللا لوسرف

 امالا قيب مق امهنايعا ثيح. رم ييهاربا ىلع ةالصلاك هيلع ةالصلا لمت فيكىلاءتهثل
 بةنملاو دبا هلافانعئاقو ميكا ةمقاو يقال ًاسملاءذهومانركد

 يف 11 ةحص يف نيعبسلاو دحاولا بابلا يف وقال هنعدتا ىضربك الاخيشلارهاوج نمو
 هيسذلا مويلا وهو سحشلا هيف ثعلط موي ريخدئاف م ويب مك سيل ناكذا ةعنإسا موي لضف
 أ دمحم الا دحال هلا هنيب ايف هلذاب قحلا _:ىمديف اوفلتخ امانا ديف مالا هيف تفاثخا

 ممالإ رئاسو ممالا لكأ نمنو هايبنالا لكا هنافةيلاكلا ةبسانملسو هيلعمللا ىلص
 | لاكلا ةجرد نود مهنرككول نيدعتسملا نماونوكي مل مهنال هنعمل قحلا نابلام اهوايبناو
 ِْ هنانطما يذلا شدجلا اناكوانود بدا ولسر ديس لمد نود ماب
 || نم ل ةمفصيف نيعبسلاوثلاثلا بابلايف لونة هدعهللا يضر ربك الا خيشلارهاوج نموا
 أ يذلا عرششلاو خسنبال يذلا نيدلا ررؤام دعب ملسو هيلعهللا لصد لوسر تامويفاثلا» ءزمجلا

 | يح _توسز نولختال ضزالاو اهب نوموقب ةعيرشلاه ذه يف مهلك لسرلا تلخدو لديبال
 || مامالاوهدال وه رن دحاولا نوكي ن أ دال لوسير فلا اوناكولويفاسن الما هلا بق هاف همسي

 أ راذلا هذهيف مداسجبهايحالا لسرلا نم طسوديلء هلا لص هلا لوسردعبهلل قاف دوصقملا

 | تاومسلاو ةغبازلا هامنلا يف هلادنكساوم دي (يح يني مالسلاهيلء نب هند الئابندلا
 يال مال م جا
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 رادلا ناف اييدلارادلا نم*وج يبا ئانفباهتروص يناتوا اق توا ندا اع نم نه عب

 نءاهالك ىسيعو سايلااضيا ضرالايف قباوأهريذب ضرالاو تاره اهيف لدبت 0

 لسرلا ني ةثالث»الا بأسوان لص ددعدبءاج يذلا يف يدخل نيدلاب نائاناهونيلسرالا

 انديعالانريغ دعهيف فلتخملا نمووف عبا بارا وهو مالسلا هيلعرسف ع اأمأو لسر مهما مهملع ممجلا

 +ناش نادتمجار. ينبتيامالكتااذيف ا دلارادلا يف ميماسجاب ثوفاب ءالثربف
 حام ق نيا نيعبسلاو ثلاغلا ب ابلايف هلوقالدنع هلا يش ديبكا غيار دارج نوال 0

 يذميتلاب كلا ةلثسأ رع نيسللاو نيعب رالاو مساتلا لاؤسلا نع باوجلا يلا

 5-5 لس دسار اتممل سردي اعد يصدم ىوس لسرلل؟ هلوق ودودنع هللاوغر

 ابك باول قاخرشعةعبسو ةلاميفو لبق لاؤسلايف روك ملا ىلاتهللا قالخا نمي اهنم
 لوادر نص 0 فل نا دق امنمونيثاالا عديم 7 دمحليا

 ربما بقت وطارق اء قد دل 56 لع

 ءايلوالا مشو صاوتنونم املا نم راتخاو نوش نمامثو صاوخرر ايما نمزاتخناوارابخ فيض

 عئارشلا ةايبناهوةواقتةصالخا نمراتخلاو هايبنالاهوةصالخ صاوخلا ءال اره نمرافخاو

 مهعجا لسرلا مه وةقورما: واقنلا ءافصمنيليلف ةمؤرشةواقنلا لل . مراثخاو مييلع ةروصقملا

 هيلعماقاا دم“ ها هلعجج ىتئ الما عيبج ىلع نمعل اوهمنم سا لو مموج هقاخ نماّدحاو ناصأو

 رشبلا ةنيط دوجبو لبق هملعف اهني رعتو اديرعت ماقملاهل ع اهانس اورد ىلع ءا هللا لعجو دوجولا ةبق

 ديساتا هسفن نع لاق ةقوسهاوس ن هوديسلاوه مواقيالورثاكي جب الملسو هياء ىلص دمشومو

 *«ملاعلا نمت هن ىلع راقتثالا دعقأ الوأطوقا يأرأ ختالو سادلا

 نماثلا لؤسلا باوجيف ٠١ ه ةمفصيف هلوف دنع يف .ر راكألا خيشلارهاوح نهد 9# |!
 | نمعباتلاناكم نييبنلا نمنيمولملا يا .ضريثدحلا ءايأوالا ناكم نا ؟5نادعب نيسحنلاو ||
 | ترفق يماما مدق رثاهيا .اعيلوخ ديف تي أردئاقنبدمم اهنهش لاقرثالا ىلع ينملاوهوعوبتملا |

 نيييبلا مادقال ةعماجةيدممل !!ةاودلاهذه نا ماعاف »يامي نكسف كيبن مدقه ذه يل ليقف ا

 مدقاماوأ ثراوهلوه يذلا يبلامدقشالتفهماما ادق ىأر "لو .يافمالسلامهيلعنيلسر الو

 ينأامدقلافهبلق ىلعدحا نركب 0 سو هيلع ىل امدح هرثاًأطيالف ]سوي اغملا صدمت

 5 ثيحنمنكلو ثراوهلوه يذلا ىبلا: مدقكالتفاهار ير ملك اهاري وادئاق نيدمحاف 1

 ةيلسوهيلع هللا ىلض دمج دق ,ذهدل لقيم و كيبن مدقمذهدل ليق اذهلو ريغال يدهوع

 1 م
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  6نقض يف هلوق 3 هنعدلل يضر ربك الأ خيشلارهاوج نمو ١٠١ يس روك للاب بلا نما

 / تاماقملا بقاوع هيلا عجري ىدلاوه لات دومه ماقملا اموهونيعبسلاو ثلاثأا لا وسلا باوج
 ربظي وسو يلع لس لصروهد تامل, ةداةبملا اسال عيجر طن هيلاوابلك

 قئالطا عييت ىلع ةدايسلا ملسو هيلعدللا ىلص دل تعم اذيموةمايقلا موب قلخلا موه كلذ

 م ايفا ناكوةهابقلا و سائلا ديسان ا ملسو هيلع هنا ىلص هلا لوسر لاق ضرعلا موي
 0 ايندلايف كالذدل يفتقا ماقلا كلذ نرافاكت الملا هل تدم مسوديلعما ص
 ناك هنوكأ رشبلا وباالو اهب ررظامناو ةيهلالا ة ةردضحلا لاكرهوةرخأ الا يف ملسو هيلعهللا يلص
 ذيع برقكلاو ةيحسجلا يف مظعالا بالاوهو سو ةيلعما لص دحت دمعتي ؛ رشإ هدسج نملغتي

 ةبقاعلا ٌتناكو اهلك ت اماقملا هذهديف ترهظف ةيناسنالا ةيبارآلا 5 أئنلامذه ل واوىامتثلا

 لؤاف تاءافشلا باب مشفي هنمود ,ومصملا مالا يفر ماظف ةرخ ًالارادلا يف سو هيلع لص دمحم

 ننؤنو لوو يلد لوسرو ثالم نمةعافشلا ةيلها هل نم قحيف ىلاعتهللاددع ابعنشي ةعافش

 ناكذ اوهش ناءالؤمدب ندبع ملسوميل لا صام لوسد منشيف داجو تابنو ناويحف

 ةمايقلا موي دماحلا عممت الفاهرخ ' اواهطسوو ةعافشلا لوادلف ماقم كو ناسل لكبا دوم

 يئملسو هياعشا ىلص لاقودومحمل ا ماقملاب هتعربعيذلا بفم !..وديلعما لص دمج اللاأ اك

 قاوذا ءا والاو ءايبنالا مولع يلعشالديا ذهونآلا اهلعاال دماج دمحاف ماقلا اذه
 نطومهيضتقإالامايجهلا دمحي ةَلا ءامما هراثآب ثللات» يضعقي نطوملا نافر لعن وركف نعال
 فخويأ ايفا امتد ىلا لسوعي هعم نال ةليسولاوهنماقملا اذهدن , الاابملعاال لاقاذملفايلدلا

 ةليسرلا يف لوقي لسو هيلع لص هارثالا .عيمجلا يهتعافشوهو ةعافشلا باب ينف نهانا ||
 ةأيسولا :يلل أس نانا نوكا ناوجراؤ ذخاو ل جترلالا نوكتن ا يشبتيالةدجلا يفة جز داسمنا
 يف هباوث :ناكو ةليسولا دو حما ماقملا يب مادو لئاسلا باوث ةعافشلا لت ةءامنشلا ةيلءتاح

 ماقملا اذه ىلا ءاهسالاو انبلكت اماقملا عجرتونل لسو هيلع ىلص عفشإنا لاؤملا اذه
 رودينبلاو عبرا لاؤسلا نع باجاو* كا ماوج تيا اسوهيلع هلا لص لاقدونحت
 ةزغديبأ :لكلملسو هيلع لص لاقتلوقإ دوححلا مالا يا مسوديلعدلا لصدلا ءيش 1
 هدلعل يدا نمرئابكلا لهال ةءافش وعد تايتخا يناودنوعد يب لك :لججعتساف .ةباهتسم'
 دوخنحلا ماقللا ناك امها ماواف ءايبثالا قدهريغ لعن م رثكاةرختألا نطوج سو هيلعدماىلص
 قال لكلا عماوجن زا نمالا ةبحاض نوكينا مصيملاط ماج اوهوابلكت اماقملا عحرت هيلا
 ,عيج ةعماج ةماعفتنب رش تناك ونيل لس كس ناك ومالك ندمان
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 مئارشلا أ

 الدب الا نيناثلانيبام ا

 0 92 نادم الان هدع 00 58 هنا ءاسوديلعملا يصل 5

 الاع م ال اهو أم

 8 ونجو دودحملا ماقملا لانا يققيملالا نانلا تريظدتع هناف ممل سو هيلع بص دس
 لاودلالا د يهفاصتاب وايندلايف تاماقملا هذهدل تعم ”ةيورخ الاةيانعلاب هلاف ةماعلا ةثعبلاب و

 4ثيح شالا نم أتعب قام لمعلا يح سو ديلعمللا يلد هلازيم يف

 #هنعدوجولأ حمم 21 قت[ -«هوجول ول فاتت ميدب رودوهفاب ورخ إلا تامأقملاك كإتلانايئدلا يف

 ظل ممم ا ذب وهنياما مالسلا يلع ءايبنالا ظولظحو سو هيلع ىلص دع ظح نيب يوهو ا

 اماةموالذح نوعرسو ةيناث ةةمهمدحاو لكن يبو هنيباماو مهيف قرفتال ةيعمجلا نيع وهودخأو

 ايندلا يف ناكل نامابلاورهاطظلا نيبامالا ملسو هيلع ىلا لوسر نيب و هنييامناف ملا

 ناك وولسو هيلع لصدمتر دا مهو مالسلا هيلعمآ نطاب ماسوديلعملا ىلصدمت

 مد ًارهاظ موديل الص دمتولسو هيلع ىلص دمت نطابم د ارح الا فو نطابلاورهاظلا
 ظوظح- نيب و ملسو هيلع ىلص دمج ظح نيب |.ذبف ةرخنآلا يف نطابلاورهألغلا نوكيأ مهو
 فلا ةئام ىلاهيف ليضفتلا لوصف غلبت يظع ليصفت لفلا ذهيفو+مالسلا مييلعءايبنالا

 لك نييعت ىلا جاتجيدنال مالسلا مهل 16 ايبئالا ددعب لي غفت فلا نيرشعو ةعب راوليضفت

 ثيح نم ةرومخ ظواتملاو يبلا كلذ نيب ولسو هيلع دفا ىلصدمظح نوبامةفرعمو يب

 ددعلا رشعرخ الو نارمارخ لو دحاو ما تللذ نم يبنل نوكي دقو نيعبسوةعضب يف لاعالا

 لهو ملسو هيلع ىلصهلل لوسرلالا نركيال عومجناورثكأ وكل ذ نم لقاو هنثودمستو
 ةعرش مكس هانلعج لكل صاخ هعبف هأوسامو مل سو هيلع هللا ىلص دمت ىوس اماعاشعب ٍثعيبأ

 «ةدحاو ةما مكلع مهلا ءاشرواجاهنمو

 ءاوللا تاكأم ةبترماهالعاو اهانساو دماحلا غاوهو دحل ادم هديا ءاوادملا هاولام وهو

 || نيميسلاو سماطا لا وسلا نع باوجلا يف لوقا همحدشا ىةرربك ألا خيشلارهوج ندو ال6

 أ نيعبسلاو سداسلالاوسلا نع باوجلا يف هلوق#هنعهلا يضر ربك الا خيبشلا رهاوج ن موال

1 
1 

 ا



 1 و مص ع ا 5 222يُيلسلالسبي 22ص ا 2 رت
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 هنال دج هلا ل0
 .صخنلا كالذ هسفن نع لوقي 1 رك هنا صخشت يف تاقول ىرتالا هسفن يف ءانثوهف لدي هتاذل

 صخلا كلذ نم ءاطملا دجواذاف قدصيال نا نكي وءانثلا|اذهق دصينا نكمي رك هلا

 ا لاقحا كلذ يفلخديالف ىلعمملا مركبهتا ذب ءاطعلا هش ناسحاالاو ناعثمالا قيرطب

 دم هنعجرخيالف دماعما ميج ىلع يوتلل هلال“ اوي وديا اولي هنعربمملاويق دما دمس ىتعم

 مع اذهل اهلك دماحلاناولا عمج ناك طواف ةيقاعاةقاعوهو دما لكن مدا عق يهب نال
 0 هقود نف لاقالاو يناول تحت هنود نف مدآملسو هيلع ىلص لاق نيدمامس ١ عيمججدلظ

 هنحت هلانه نم نوكي ناالا قييملفابلك هايسالا عيمجبلاءمهآو»امءالابالا نوكبالدملا
 ةرخأ لايف ةلودلا تناككأسو"امالا ثا ناسي نر ؛نادبال هنال ةيترلا يف هنودو

 هماقت ملعا مسوديلعدلا ىلص هناف لصالاو هزملكل ا عماوجيق اولا عاسو هياعدللا لص دم

 ماقم يانا ءاقايف“ 3 الاه هعالب .ناكودسب نكيل نيللاود نا نيبمدآ ًاودملعف
 ءامسالاو ا كحلا عماوج هلع مل اسو هيلع يلصد لم دقلدق ناكفم او هيلع هللا ىلص دمع

 اهبحاص هنال ءامسالاب روظنفاديعملسو هيلع هللا ىلصدمحل مالا نكتلو ا نماباك
 ةباينلا 5 ةككالملا يف ءاوللابحاصوهناكف مدآر هم رشنلا ندديجو لوا ف كلذ رب
 ملسو هيلع هلل ىلصدمتربظ قف ف طلاد دوجوي هياعمدقل هلال !وهيلطعملا لمدمم نم

 هنود مك ذآ نوكيفةلاصالا مكحي ةمايقلا موي م دآنمءاوالا ذخ أيف ها نوال انك
 ةرخب اليف مف مدآناءزيف ءاوللا كلذ تدك الما تتاكدقو ملسودي دلعهللا ىلص هئاوا تحت

 0 عدس ىلص لا لوسرةفالخ ةيترملا هذه يفر راظنف هنت

 ا! ةهفص يف روكذملا بابلايف هلرق 96 هنع هللائوضر ربكألا خيشلار "انج تدل 0
 ةوبنلا باب ثددس كلنا مياثاهئاع ديف لوقي يساهتصلافي رعلا نب سابملاوبااءضش ناك
 يلو ىلعأل ةبالولا يف ةبر ىلعا تنيع امهفمبللاةبالرلا بابدستمواننودقلاسرلاو

 تاو .مملاتح نركب: نا نكي اماوبلطن يذلا نيققحلا نماذبفيلولا كلذ يناعجاف كدنع
 دسدق#ُشا نار الكلام ةلباقدتاذ نركل القعنانالا هققسل امم ةلاسرلاوةربتلا تناك

 انيلع ةيالولا رجحام هللا ثراث هايف !ملأسواه اسي عئارشلاة وب باب دسوارشاهمأب
 هيبثثلا ياياماتملأ امئاواهنءبرقب رك ابلنم نكي )ناو ةليسولا لاوس بايلا | ذه نمو

 هللا ىلصذلا لوسر اقدح او لجرلالا يشب ايل وأ اهلانبال ةنطاوفةجرد يثولاحة نير 3
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 هير انمدحاول ًاسواف ةمامشلادلتلحةليسرلا ل اسوفانا نيك آتاوجراوراسو سو ةلع أ
 هللاوةصوصخت ةغص ىلعوه صختشالاهلاني الام ر هلال دج الامل اساله حيف ةليسولا

 كالتو لسوتلا ندا ذه نوكينا نكي دقث دعم لقيإ هناال هلم ركوب | اودي اوانل لقي ىلاعت
 هنيمب دحاو يلداهربشالو ملسو هيلعدلنا يصدق لوس .راهيمي لو ةبستكمراب وفوماماةغصلا

 لففا سو ياعلي ص هنا لمان ةورشلا نم هقادنع لففا وهنملالا ينيتئالاهنا لقيإو

 كلذةينا دحو ينا”ذبا صنيو اريج كلذ نكي "نر اكف هسفن ىلع صئاجدللا دنع سانلا |
 يف ثرولخ ولو ةفصلا كانتا ب دحالا نوكتف ةغصلا تالت دحاووا هئيعأ دحاوره له صنغشا|

 نم:يثجيراشلا نم عقيم لف !هبلطت ةفصلا كالت نالةميسولادإ فلالا ندحاو لك ناكل فلا
 قح يف هللا عيبدالا نحو ران ةرالا ثالذ نمانمني نك ارانسفنالا باطن ناانل غاس هلككللذ
 نيعتف : ةليسولادل هلا ل اس: ناانم باطوهو هي دهباعي دعها يذلا وهيلعمتلاىل مهلا لوسر

 نه لشف الاب ىلوال اوه ناكذادلا هل هرلانا تناكرانا قلخ مراكمو ةأورسو ١ راقي اواي داانيلع

 كلن لئايامةمجلايفادل !نوكي نأ اذ يبوجرنو هللا دبع هاذ :٠:ن.هانفرعاموهبصنم وأعل يش لك

 ملسو هيأ اعشا ىلد هنييوانأبي ن !كللذوايندلا يفعو ورسم ملا يفاندمع لئلا لة .ردلا

 نامالا كل ليفان. ظنا دن نكلررثاكي الومواقي ايلا ذيسلا وهناك اوال ةوخأ
 لاق بيغلارملغب هيخالاعداذا ناسنالا نا عرشلا يف تبث وة نو ءؤملا امل ىلاعت لاق
 | لثخاو هل يعفدلف# ثاوشاللا بتانانع بئاغوهو ةليسرلاب هلاثوعم | ذاف هلم كلودل كلملا
 ترال لثملا ةمييق لثمتليمرلا نمتليسولا بححاص هلانيام ةعوةتاجرد ن«للانيف يادلل

 ةددعتم تاجرد يف ًاقرفشم ةليسولا ثعجحام ميج دماوتجر دام ياا لثمالالبلا

 ةددعتم تاجرد يف اًقرذت« ةليسولاهتعج ام دجوي يا *عمجلا ةيصاخ ةليسولل لضركلو
 أ باوجيف 14 ةحضم يفروكأملا بابل فرق دنعهل ي 93 ريكأألا خيشلار هاوج نمو

 هيلءدمختما نم يناعجاا مالسلا هيلع ىسوملوق لب وأناموهو ةئامو نيعبرالاو سماللا لا وسلا

 هللا لمد, ىلا ةبسنلا يفءايبنالا نامالسلا هيلع ىموم فرعا باوجلامال السلاودالصلا

 دادأ نطابلا هعسأ نم هيلا*ايينالاةبسنو نطايلاورهاظلا ٌةيعسا ن نم هيلا هتمأ ةبسسأا يلسو هيلع

 دمحديعدهاج ةداقاداراش ياو ميتدنا اهنا تدعرش يف نيعمالا نوب هلدللا عينا مع

 سيو عابئالاو مالابر 'اكدلاب ةمايقلاموي شاب كا ناكذا لسرلا مريع ل سو هيله ىل اص

 ىأر نوح حيحملايف موديلها ىلصرخ اك مالسلا هيلع ىموم نما ابنا ارثك ا لسرلا يف
 مول سانلاديسدناملسو هيلعهللا ىصلاق دقودتماو ىدوماذهمل وماذههل ليقفل أف مظعا اًداوس ||
 را حا اميل
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 || ةجردلا يف ملسو هيلع هللا ىلصدمحةم| نم هئاعدب ىمومناك اذافرث كيال ديسلاو ةمايقلا
 رثاكميفا مالسلاوةالصلا هيط ل اقامو كش البان داوسيف هتماووهداز نحناملثم هنطاب وهرهاظ
 || عجح نم لكق لانركين أ ىمومهقلاعدني.ذللانيعسالا عومجاهيبنل نكي مايفالا مالامكب
 نيذلا ءايبثالا راس هئماب ىدوم يقام يفملسو هيلع هللا ىلص هثما ويف اعمر شح نيعمالا نيب

 ًاشيج مرثكا ريما ربك ركهاعلا لعنيمدقملا ارمالا ةلزخبب هعم نونوكيفانعماورشح
 يذمرالا لاقاذموملسو هيلع لص هقالوسردنعةمرحو | دق ربمظعا(ثيج هرثكأو
 دم ةمأ يف ير وكي هنا ثدحملا يذم .رتلاريغوهو ةروك للا تالا وسلا بحاص يكمل ينعي
 أ[ لوسر دعب سانلا لضفا هنا كري نمدنع قي دصلاركب يبا نم لضفاوه نم ملسو هيلء هللا ىلص
 نم وهو ركب يلا نم لضفا مالسلا هيلع ىسيعن ا مواسم هئاف نيلسملا نم ملسو هياعملا ىلص هللا
 ||| ةمالا هذهيف لزاب نادبال هناملعي مختل نيكل انرك داماو هيعبتمو سو هيلع لص دمعةمأ
 بترويديملا نودشارلا هانللاكجام لذ سو ديلع هللا يلص يبلا نسب كي ونامزلارخآ يف

 || (ةياريثك قلخ مالسالا يق باعكلا لهأ نةهلوخدب لخدي وريزاغأ لدقي و بيلصلارسكيف
 : ملسو هيلع شا ىلصدمتما نماونوكي نا نوهمشي ًايبنرشع ىث !نااذع لبق هنعشا يضر رركذو

 باوج يف 111 ة حفص يفر وكّلملا بابل يف هلوقالهنعللا يضر ربك آلا سبشل رهاوج نموا
 باوجلا.ةنالا هلو هال سرلا عيجنماهرخدا هناف باتكلا مااموعو ئامونيسمتاو عبارلالاؤسلا

 : ىوقلا عومجدنال هسأرما لاقي دسجلا ما سأزلاو سأرلاماوىرقلاما هتمو ةعماجلا شمالا

 : مظملانآرقلا يشوةلزمما بنكلا عيملاماةحتافلا تناكوناسن الل يتلااهلك ةيونملاو ةيسملا

 دفدعرشف لكلا مماوج يثءادن سو هيلعهلل ىلص دم ناكو# يثلكل يواحلا علغملا عومجللا يأ
 مف مالسلا هيلع هايبنالا عيمج عئارشلا تعرفت هنفف ىلخيمل مدآوأيبن ناكو عئارنشلا خيمج نهذت
 :داوقوهودعم عرش د حال نأكأما دوجوم هم سجن اكولو همسج بغل ضرالا يف هباونو هلاسرا
 ايو اول لَو لإ ىلاعت لاقو ينعبتي ن الا هعسواماّيح نوم ناكرل !سو هيله لص
 -هايبنالااناوالعو نوابسلا نفود اهَنللاومَلس أنزل [نويبتلا و كحخببن وأو ىذه
 || ىلا لسراو اولصا هعرشو مل ررةملاوهذا يبن ةعب رشاهنأف مهتعي رشب ةمب رش لك لها ىلع و
 ||. مييق تناكو ناسنارخآىل موك م سانلاولسو هيلع ها ىلص هريفأ كلذ نكيلو ةفاك سانلا
 عيمجل ةفاكس ادلا ىلا ثوعبملاهناف هباون يديابملسوهيلعمللا لص دمحم عئارش يعف عئارشلا

 أ نا هقبترم تضققاو هيلا عجسرالا م احالودلالا كح قبيل هسفتبروظاإف كشالب هباون لسرلا
 .[]إ مغملا نمرمالا ثللذ نوكي نا دب لو هبأوث نم دحاهط ءيجلايندلا يف هبيعروبظ دنع ساب صنت

 0 .اطصح#7 ب ل م محممصسدلا
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 داع ةدايز زودباوأيف قرم عيجن ف 1 ا

 اراك تاب الا عيمج ىلع يوتحت تايآ ع يس ةرصتختانيفاهب لغو بتكلاو
 ليفدنو كش :ااب اههءدحاورملا يأ أ يسألك مجري رابطك ةيملالا ءايمالا عيجن فتن ةيلالا

 دجوا واهلا ءامسالا عيجدرف د ىلجلاو ىفلا باعك يف ىنيئارفسالا ىتاحشسارب اذاعسالا كلذ
 ىلع اهمسف ءاهسالا ىقاب و ةصاخ ركاشلاو روكشلا مسالا الا مالكلا ةفصب ةيطالا ءاممالا نم
 كا ذكف كافحلا ارئاسوةردقلابابهمو !ملاب هقملا 2000 ” ثيحاتلبقف تافسلا
 سويلم يىلص دمت ب اون ا يبنالا ىلع ةلزنملا ف شعلاو تكلا عب بجاهبهلل قللأ باتكلاما
 ريخ اهيف روك يتلا هتماو ريكألا مامالااهنارمدقتلاب ايا الالي دلاهر ا
 هروهاشل نورقلا ريخ هيفرهظف يدلا نرقلا كل ذكورسيف هتروصب هروبظل سانال تجرخا ةمأ

 تانملا عيسلاتنالا

 »+ هعرشإ ه دعب مكالذ ليقو هسفنب هيف

 يل 119 ةحنصيف رركحذملا بابلا يف لوقالعدنع هلا ىبضرربكألا عيشلار مأوج نمر
 دقو انيبنل ياا ةرفذملا ينعم ءوهو تالا زسلارخخآو هو ةئامونيسففماو سماخلا لاو لا باوح

 اون مهتوك ايندلا يفمالسلا مييأع ءايبلالا نعراسف رتسلارفغلا ب باوجلا .رذفلاب نيييتلارشب

 لكي ملسو هيلع هللا ىلص هتعاغش نافاوعفش كا امو يلع ىلص مويف عفشيقةمايقلا

 رشلو ةماظا ةرغخل لاب نييبلارشبف ةعافشلا هوجو ن.هلاحد يذتقلام بسحب هيف عوفشم ا

 هذ هل سيلف م ماسو هياعمشا ىلص هعمصع تشبث دقو ةماعلا! ةرغ فلاب ملسوديلعملا لما "1

 يعماف ينعادلاب الفك كهتمأ دصقلاو بطاففاوح نوكب. ناالاهيلا بنذلا ةفاضا ىبب لف رتغي

 ا ”باتكل انور 201118 يش يفتن كنافه ليقأكو «ةراجاب
 رابحي هك ع[ إ كلز كو ذمالا نمكلش يفوه نم دوصقمل كلش شيف سيل هنا مولممو كلف |

 ملسو هيلع ا 000 كلل نان هتفص طهور .ث|نمدوصقملا كر مسن ال هنأ اعدت“ كم

 ةرفخملاب يبطاخملاوب ,ةبولذلا ثروموصع ودور مو كبد ند م 00 1 كلر

 ةمايقلا مويىلا هناهز ندةمال نرد درس 030 ًاتامومئامزمملا مدان مدقلن ممدقلاهدوصقملاو أ

 ناانررك دقوملاعت هللا نع عرش تحت يقاوالا ة مان ماعلا افملسوفي عشا يلص هثمأ لكلا ناف ا

 نيطلاو *املا نيب م داو أيبل ناك ثيحنططابلا هما. ندرلاسو هيلع هنا ىلص دمعت عرش وهكلذ

 ريرقل مدقل دقو سادلا ند هرثو سانلا ديس ملسو هيلع ىل لص هناف نيل سرملاو نيييتلا كيسوو

 نام كلن ذم كفن ام'هللأ كلاَر اريل سو هيعمل ىلصا دم شار شيف هلك [ذه

 | مري سانلا ديس انالاقذاةرخآلا يف الذ نءمطفشكو موديلا يلص هللا لوسر نع



 . لل

 تس دج د

 ةيار سانلا مزاي امو سا هك السد ام ىلاعت لاقكلا لكوذف سائلا ىلا هتلاسر
 ةوعدلا خيب نبى ذم لوس دعحروبظ مزيف جدك ,وهيأء هلأ ىلص هصخفش
 ىلا لكلا امدف نيطلاو ءاما نيب مذكو ؟يبننأكن يحن م ميماىلا ءايبنالاو لس .راادجو كلل ذك
 5 «مدقلال ةرففلا هللا ورشبف ماي لا موي ىلا مدان ملسو هي لا يلص هئما سادلاف ىلاعت هلا

 وهو مثدعسإو و لكل فار ةةيف سافلا دوضقملاو بطاخل اوه ناك مهنم .رخأتامو سانلا بوثذ
 ثعب ثيح ملسو هيلع ىلصدمخ ةبترم موه ود يش لك ت عسو يتلا« .رموهعب قئاللا

 موي ىلا نمزلا ذه لهارملاالوةصاخ ةءالا هذهملاةافلسرا ليج صنلاب ةفاك سانلا ملا
 مهلا ةمايقلا موي ىلا م د نر سانلاوةفاكس انلاىلا لسرمدنأ هربخ! امئاوةصاخ ةمأيقلا

 ةرفغلا ناركذ تي ةلازقلا وذهللاورخانامو هينذ نم مدقتال هللا ةرفغم باطخب نو دوصقملا ١

 هيلا درع قاري هظم افعال مالك انا رفاح بسأدي ام موك لكل

 ١  3ةحفم قف نيعستلاب اب لايفدلوق 2 هنع هل ىضرربكمالا خيشلار ماو و 5

 رمأ لك نم راتخاف تادوجوملا عيمج يف هنا“ لمف 15 رايتخالا لبقثاهسفنا يف رومالا
 راتخاو ليلا سانلانمراتخا هلا ةك لا ءايمالا نمراتخا 15 اماما سنج لك يف

 نم راتخاو ءاما يراكرالا نم راتشاو شرعلا كالفالا نم راتخلو ةكئالملادابغلا نم ||

 هلا ىلص يبنلا ثرق نورقلا نم راتخاوموصلاتادابعلا نمرافخاو ناسمر روهشلا
 راتخاو ردقلا ةأبل يلادللا نم ناتخاو ةعتجلا موي عورسالامايا :مراتخاو ملسوهيلو

 ةسجلا نايدلا نم رابخاونيعستلاو ةعمتلا دادعالا نمراتخأو ضئارفلا لامعالا نم

 راكذالا نم راتخاو ىفرلا لاوحالا نمراتتخاو ةيكرلا ةدجلا يف ةداعسلا لاوحا نم راتخاو

 ين نم راثخاو سي ةروس نآرقلا روس نمراتخاو نآرقلامالكلا نم زاتخاومثناالاهلاال
 موي ءاعذ ةنمزالا ةيعدا نمراتخاو دحأ هلئاوه لق لصفملار اصق نمراتخاو ينركلا ةبآنآرقلا

 راتخاو ضايبلا ناولالا نمراتخاو حورلاةك الملا نمراتخاو قاربلا بكارملا نمراتشاو ةفرع
 راتخاو دوسالا رجحلاراجحالا نمراتخاو بلقلاناسنالا نمراتخاو عاتجالا ناوكألا نم
 زاتخاو ةيسآو ميرعءاسنلا نمراتخاوةردسلا راجت الان يراتخاورومسملا تيبلا توبيلا نم
 امناو انهاهرك ذىلا ةجاحال ىرخا تارايتخا كفو مل او هيلع ىلصادمحم لاجرلا نم

 هلوق يفراجوهولاجرلا نم ..و هيلع هلا ىلص يبالار 2 ءس اذه الواهلاقامه ترك دام تركذ

 ميغ نيكل ن نب املا ةيفملا دارج رعاك اللاب هلا نم راتخاو
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 يت و
 :ريدلا بع يديسل مدقت دفوةقيلطا عيبج نم ملسو هيلع هلل ىلصا دمحت نديس م ديس

 هنا هبدللا نيداوددقتع أيذلارهرذبن رصلا دنع هيلع مهلا كوهو كلذدي يام هنعمل ىف :

 يذلا ,هتدحلاوهللالاهقرف سلق ةالطالا يطنإملاعلا ل شفاو ىاطا ديس ملسو هيل دنا ىلص

 نع هلا يشر لري دلأ ىبكان ديس رشد قو +هللاانا ده ناالول يدعبنلانك اموال اناره

 ظ لف او يعش ل 1 ادم, رايتخا اماو لاق نأ ىلا هسفن بابلا يف تارايتخالا هذه عب

! 

 ءاملانيبمدآو هتوبندها شب ذالادتعالاو لئلا نءةيناسنالا ةجزءالا نود هجارءءاضتقا

 ا تعال هدديل اللا يسال ناكل اق نامل ةيرصنملا تادلوملايف ءازجالا قرفتموهو نرطلاو
 هللأ ىلص ده واود اسال مد !ملعنيلوالا_در هدير ًالادنيلوالا ماعد لع ي ىلا يلي

 يف مئشيف ةسابقلا مريقلطا ميج يلعةدايسلا دلو دفتنال هل! تاكو ماكلا عماوج سويلم

 ا دوهشملا مم رايق دوصملاع اقم لذ نع موي وو ينرلو«روشلا«نماوعفشي سرا نيمفاشلا

 رووظل تالذ نه .لوالاوأت ابرك ىلع ةنورةلاةث الغلا هرايث تاانأ لاق سو هيلع ىلص

 هيأوأ هكس دكرت 5 خلوف ..ةعبةعيرشلاو نسف داهشوأب يغامو هيلدتا ىلهد ملاك

 نانثاثلوالانرةلاوه .اذهو خسنيملامو هنمؤمأ أه مي #نامالارقاورقا امدنمرقاومدوجوب

 وزفيإ وهيل ىلع لوقن رعت لكم ررغلا ثالللاةلزا .روراظوستت لها لكلا وددعب
 مشب | معن نولوقيف ماسوهيلعهللا يللا لود ىأر نك كي لهلاقيفسانلانمماقق |

 هللالع هالو سردكأر نم كر نم 8 + لح لاقيف سالو انور حلالا نرقلاوها ذهو
 يف له لاق رفساتلاو «مائلورني «يفانلان رق ةلاوها ذهول حتفيف معن نولرةيث ملسو هيلع

 ود اذدومطست 3 لاق عن نواوقيف وسو اءمما ىلم شالو رىأ ًارنمى 00 00

 الع اذه يعمل وديلعيلا لصدازامو ثلاثا نرقلا | ا

 نيعبرالاو ررماثلا بابلا يف هلوق 2 هنع هللأ ينشر ربك كلا خيشلا هاوج نهد ل
 ةروك ذملا ةسارالا اماو* ١ 4 ةحفص يف اهرارساوةسارفلا ماقتل ا دلعج يذلا ةئامو

 ١١ تانصلايف هراب دما ىو ريتخأو هرب رجأدو هراصا ام ىلع ًثراح اهو كا اناف ءاكمللا دنع

 نا دارا اذا ىلامتملا نامل عاف ىلاعتشا ءاشنا ايفاكأ ٌرصتغم باتكلا له يقانقي رطديفتقياج
 هيفا بالا هني قفوة ميقتسم هتافرصتوهتاكر ميج نوكأ 4 ةأشنلا_لدسماناسنا قلخي
 تلدنعاو محرلا جازم ملصو يالا ورك للا نم ينال حلصف كالذي مالا قل قفوو هجاز.حالص
 محيا ف ا زال لا تنووةفطلا حالص نركب ذل اردقلا_لادتعا طالخالاديف
 لرب تقولا كاذ ف نوت ب اينحالدلا لعةمالعملا المج هجةيكلف د تاكرجبأ دعس لاط
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 يي ا ا

 *«هلاكي ثي دخلا ةمايقلا ملط س انلا ديسأتا سو هيلع لص هلل لوس لاثا م1 مغص يف ا

 جازملا لدتعم مر يف هاملا لزايف ل دنعم جازه ديعس علاطيف هن ارما لجرلا عمات تايئاكلا
 امو اهجاؤم . حالص هيف نركي ءاذغ لكملاةوهشلا اسبقزري ومالا هلا قذوي ومحرلا هاقلثيف
 تاكرحو ةلدتعم داومو لدتع» ناكميف ريوصتلا ةفطنلا ليقتف محرلا يف ةفطدلا هب ىذغتأ

 سبل ةلدتعم اهبحاص ةأشن ثروكتفةروص لدعا ىلع نوكتو5 أشنلا جرخقف ةميقتسم ةيكلف

 لدتمم ةرفصو ةردحب ايرشم ضييا ةفرلاو ظلغلا نيب هبطر مهلا نيلريصقلاب الو لي وطلاب
 نيعا هجولا ليساداوسلا كاذب سيل ةرمحورعش يف ططقلا دعجلا الو طبسلاب سلمي وطرعشلا
 ةيللا لدعم *اوتسا هقتعيف فاتكآلا لئاس سًرلا ملفعل دتعم داوسلاوروذلا ىل ام هنيع
 هئقر وأ هلفلغهنم بحت امث قرامو هنماظاغام فاص توصلا يفخ م هباصالو ةكرو يف سبل

 هعثايط ليمةجاحلا دب الا تاكل ليق كأس ال نانبلا لي وط لادتعا يف

 الو كيلع ملا ديب ري سيل املا يف مملنلا ليلقرورسو حرف هرظن يف ءادوسلاو ءارغصلاىلا
 | انديسو 058 ,خسحأو ةقاطا لدا ءاكللا كلاتدقا ذب« ىطبالو نالجمب سيل ةساي رلا

 | هلا لص ناكف ةبترمايف لاكلادل عصاك أشنلايف لاكلادل عصي لسو هيلع هلا لص دمحم
 »© نطاب وا رهاظ هوجولا ميمي نم سانلا لكأم آلسوديلع
 ا ةي ةلامااثورشعشل لالا بايلايف هلوق 3 كش ءهئاىغر رك ألا خيشلارهاوجن د

 | مسمي لعل ص دمعت حورادخا درا لصا كرا هلا هلدباملعا تن :لاملاع نان 2

 | لور لوا هناف اليسر ءاب الا لوا مولو مسج ءابألا لوا مدآواحور ءاب ألا لواووف
 هب ر نمةعي رشيلع دحاو لكمابيلا | اوناك امنا هلبقاوناك نمو لسرأ
 ةئاالث و نيثالف !او عياسلا بايلايف هلوق 6 هنع هلل ىضر راكألاخيشلا سهاوج نمو لي

 ا ل ا يم

 3 م م

 || لوقو هتلاسر مول ينعبتي نر االادعسو ا١ يح ىموم ناكر ملسو هيلع هلا لص لاقو

 ١ لراكوالا «ىبشل يأ صخأ امو هلبق يبل طعتمل ءايشاب سو هيلعدللا لص صختدتعي رش

 هريغو لريطلاو ءاملا نيب محو ايبا تنك لاقب كل كلاعب اوجيثوأ هلاف مدلل لمدسش
 هلزامبابلا اذه يف ركّذنلف هتلاسر ناءزو هتوبن لاحيفالا اًيين نكبمل :ايبنالا ثم
 | ةيارلاو يلهقلا ددعودصلا دعقمو ىلا طاسب يفريظي لزنملاف سودا هللا ىلص هتارامو |

 هللا يلص هتلزاع !«او دوهثلاورصبلاب ؛ملسو هيلع هلا ىلص هلزنم ملعيف ملظعالا ماعلا رئكلا موي
 هللا ىلص هلو ىلاعت هلا مالعاب الاشللذ معي الودئم ةبترمو قملا سنثيف ةلزام يهذ مسوديلع
 ةعافشلا يف ةيلوالا هلو هنود نق ةكماللل ةعافشلا باب تف وهو دوم. كلا ماقملا م و هيلع

 ب م مص

 أذ تا 0 اسصصل تع



 هسنن باب ١ يف هنع هللا ىخرل ات ةهوعبلاف ابقيرط فيات ثيحفي دامس ١ نأ

 ةقوس هاوس نموا ديس ناكف ةدايسلالسوهيلعدلما ىل امداد ل زا. لعجا ىلامتهشلا نا لعاو

 ىطعا الو لزاهةقوسللو صاخ ل زخم هلف ابكرأم مواقت ال ةئوسلا فران مواقبال هنا انلع 8

 ثرعب» لماكن اسنا لكل دما هنا انلعنيطلاوداملا نيبمد د اوةلزتملا هذه لسوديل هللا ىل اما

 هيلعللا ىلصدمتنعةنيلخ هلا هلءجشيح مو ايف كلذ نهربظام لواو يكحوأ يملا سوماعب |
 ملاعب روظنملسو هياعّشا لص دمحم يتلا ملكلا عمارج ماقمنمابلك *اممالابهدماف ماسو ا

 ل || يف فئاللعا تلاوتع هيلعوستت جرو هدوجواف لا هللا يلع ضرتعا نم ىلع ابلك ءامسالا /

 زرباافدب : اش عامتجاب هعل انامكح رابظال سسج ةروص دوجو نامز لصون اىلاضرالا ١

 رقاام هباوناهبهجو يتلا هعئارش نمرقافرون لكعدون يف ردنا سم لكن اكملسو هيلءللا ىلص ا

 يرالارينانالا ملاعملا ناك ناوابيف هرورظو هروضحل هتماب هتيانع تريظو رسل اماهنم سلو 1

 هرورلظ ها اهعا ىلشفلا اله سانلل تجرخا ةماروخ | ملعب فصو صوصخ ءالارل نكلو هتما هلك 0
 ناكذا هروب ليقملاملايف هئافخ زمانا نامسالا يلعقمالا هذه لف نمناكل يأن | !

 هيلا مادااج اوكي نا,ثرمأو ماكحالا ب صن يف داهتجالا ةمالا هذه ىطعاف مي رشنلاماطعا
 مهلة ثرو ميلعجو كالذي مالسلا هيلع ايبنالا تاماقعأوةحث مي رشتلاماطعاف هداهتجا
 دمجو لسرلا اءداكةريصب عمقا ىلا: نوعديفةرورضلابمدقتلا ثري رختملاناف مييلع ميم هدقتل

 وهأدو ني دببتمملا نم هريغجح ٠ ىل دما ينفديلا نوعدبا مف مهتمصعب ريخلف سو يلعدلا ى ص ا

 هيلع هللا ىلع. لب عشا مدقتدت يح أطخأ ناف قحبهاج يذلا ناف قملا نع *رطخم
 ملا باصا لاو داوتجالارجاوهوا دحاو را هل لعج يذلا كلاذف هيلا لصواموملسو
 يفنيعلا_فويجبيصملا ناكناوةباصالارجاو داهتجالار جا نارجاهلفم داهتجاب مدقتملا
 دعب ةءالاذهنامز يفلخد نم لكو هللا دنع ل وهج سلف هريغدت ءوهسفن ذل ءنيدججلا

 عرش اهتالاجلاءلا يف نوكمجبال مهماف لوالا ءافلطاو ءايبنالا ن هملسو هيلع ىلصدحيروبظ |
 ةفالطا ةلزامءاقبأ عمم ب زحيفراصونيدبتحلا يفزيموةمالا هذهيفملسودي اء ىلصدمت |

 ةالدلا هيلع هلزةمراعبه الذب روبظدلامةمايقلا يفكلذب ريظي ناكحمب ملف هيلع ىلدالا |
 مويدلزامو هشرع لعاهبف لي يفلا ةروصلا ثيح نم نمل نمي لعمظعالار وَلا مويمالسلاو |
 ا ةيمالارماوالا ميفعتل لسدملا ملا يديديب نما تعط حلالا ا



 ننس رحل م 0 سس

 ا ىف هتلزامو اقرحواثوص هتوعمسل قو ا هلوري هنعمبغي ىلاعت هللا نعمالعا بناج لك نمهلو

 يف

 نم ةمج لك يف ةبعشالو ةماقملارادن دع ةدج يف قوابنم نانا عيمج عرفتت يتلا ة/يسولا نادجلا

 مفعأ ةنج لك كيف ينوةنجلاكالن لهال ملسو هيلعهنلا ىلصروظب ةبعشلا كالت نم تادجلا كلن

 هتطاحاف مولعلا يف ملسوديلعملا ىلص هتلزنءاماو لاق*ةيونعمال ة يسحب اكياس :مهشيفأييفتلزا نام

 بيطلب سيطم هلايالال لثام لكوم هب رخ "نمو مهيمدقتمىلاعتدب ءالعلا ن !نمهلاب ماءلك رعب

 ملسوميلعمث لص دلاكي منا اود«هيف ناوكالا يدياتامستساالو هيف لخديمل يذلا ىملالا
 سانجا نئازخ ونازل سيتافم ي يطمعاهنارلسو هيلع ىلصريخافدلبق ينل نكت تسب صخ
 3 صولا هيف ناك ىتح سو هيلع هنا ىلصاهيطعلامورسمتوذب نوبل ظي مردقب سيلا خم اعلا

 || نئازخ ىلعدلعجي نا رصم بحاص كاملا نم مالسملا هيلع فسوي بلط ا ذشوهب اهقهتسي يذلا
 | نم قمتسا يتلا ةفصلاب ربخاو مهيلع هتدايس حصتف هي اىكلا رقتفيل ياء ظيفح هنال ضرالا
 00 ايس هنااكم هداعدردقبالااهنم جرت الفاهيلع ظيفح يسعي! ل ثماقلذ حدي تماق
 ةفصلام ذهتناكاذاف : مواسمردقبأل | رسل موشن حاندنعأل !ةيَثْنِم نإ !و لوقي ىلاعتو

 نئازخلا هذهيفال نيحاتملا ةج احيريلع هناربخ ا ملغ ظيفحهأوقدعب لاقاعدبلاة كال ناكر :
 رضرالا نئازخ حعيتافم ذم ا دو هيلع هللا ىلص يطعا لذ ةجاحلا دق مياعمبم اوقدباماهيف نزخ يلا

 ىلص دمت ما نعالا هيطسبال يملالا مسالا نافجلاعلايف قزر نمرهظام لكف يلع ظيفح هناانلع
 اذه يطعاو وهالا اهملعيالف بيغلا حيتافب قتلا صتخا ملال هديب يذلا سو هيلعدلل
 سو هيلع هلا لص يتوا ةينانلا ةلصخخلاو#نئازكعا مق .قافم هئاطعاب صاصتخالا ةلزتمديسلا

 هرصح اهيقانثيالاه فانيلا لع لسانشتال لا تاكو ةلكعجملكلاو م زكلا عماوج
 ا نكتب ةيلاةفص يجو تامواعملا قئاقجبا نلت طاحاف» مو شردو دوجلاس. طودرجلا

 ا نيملأعلل محل 2 سد امو ىلاعت ىلاف اهب لسرا يت يتلا هنمح .رملاعلا تمت لاق * هريغأ

 2 جلاعلا يضريام ل ىلا اذاف ملاع نم مما صخاموملاعلا ميل لس .را هنأ ىلاعتهلاربخاف
 هاج هنأ لوقت لباهب لسرا يتلا ةمحرلاب ماقوه مر دقن ةعرش كب بط اخوه نم ضعب | دعامانص
 هلكخب ضار وف دم ضي ينس ملا ءلا لك افك شال, اعل رم_فدص لكدب ىغ ريشا جحود عي
 نم سانلانم ناريغإم املا لعةمرارشنب ماعلا ةوعدلا ماعلا لوسرلا اله هب هلجام ةبج نم
 سو هيلغمللاىلص اهب لسرا يتلا هللا ةجحر نم لان دقف كلاب ايضار ناك ن اوذبم .ركششلاب ضرب
 هلمجتو ةمرلاب هسا هللا نا نهلمف»< لاقت ىلا هب ءاج يذلا نيدلا مان م هب يضرامردق ىلع
 يتسمشلا رودلاكوبف لباقلا ةوخ نمكلا ذامثأو ةئهج نم كلذافهتعردلت منفنيملاعلاةمحر



 ١ أ هيلع رونا راش لقيم يدلاوف راد لاظو نك يف هدعرتتما نق ضرالا ىلع هعامش ضافأ ا

 ربحا لكلا ثعي هناملسو هيلع لصريخا ودب عنم كلذ نمس.شلاىلا عجيل دنع دعو
 | مومسب ثوعب» مسو يعش لم هناملاريشي ماسجالا ن«ناولالا هب تماق نك فدوساو |
 هيلا سعب نم عيمجمل اسااوت اللا هيلع هتماف ب ضروب نا عرشلا مومعب دابلبق ب ناةمحرلا ا

 ا ملسو هيلعمفاى مدنا ةعبارلا ةإ هلعارد+ هتما لكلا ورغك نم ربنمو نه آن مومن هل عرشبل |

 || سقف لبقدحال لق ملورئانفلا»ل تلح!ةسمامغات[ كلعاو روش ةريسم يدب نيب بعرلاب رصن
 0 هريغدب مركيم ماب دمرك افماسلاوذ الصلا هيلع لوسرلا اذهةماركك هب هللا نءةيادعدباعص| يف |

 ا شيالا هبيسب هللا ربط نا ةسداسلاةل كلعاوجدإبقثم ومدي كيم اجب نأ نمجركاول لا نع 0

 ا
 ا

 راما كلذ حرشيف معلنا ىةررك دويل تيةالعلا هتماوأ هتكردا ثيل هتص بلك ابلمهغ
 هريغأب نإ كنا تاكا ديلا يلص يبلا | ذهاوب !|صخةتس هذبف لاق« هلقنل ةرورسض ا

 اذهكسر ملغيف سنك كو ةنجوةمأيق و خرب شن .ودانرك دا موهواين دل نم لزنن لكيف حا

 هبل نام وهيل لس فرش نيبثيل لزادملاهذهنم اذام لك يف يحللالا صاصتخالا |

 هتمحر نم دنا يلولا ب لعتل مة ضعب يعاهتفمب لسرلا هب تلضفأب عيجج ىل عا هنوك عمه ريع ا
 لسودم اء د يفلان اراها اهبهللاهخسبيفلا 51 هللازم

 هرما غي ميا روم م رذنمصخت و هاما هقدص ىلع تامالعلا روب ةلاسرل طش نسله

 ا كلذ سا هنا نم لفن كيذف هقدصولعةماللعب ىلا نافشلل ذ ريغ هيلع بجيال هظحا ذه هغيلبت

 1 نأ ايف بنا ذهيف سراب ةجررل ودينا ناكل اذ فكان انانمدي !إ
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 هيعمل هل
 هللاؤم نال بر ملا لوقوهام برعلاريغ لوقا هوب نمي "اويل وئالؤل او او ىلاعت هلوق

 هنعدرب لف برعلا ريغ أدنوك ءزامعا فرعبال ذا برعلا هق دص يلعب نأ ارقلاب ءاج سو هيلع

 نكلو سوجنأو ىراصتلاو دوريلاك ب رعلا ريغ نمءأهد نم لكل ةي أ ربظأ هنأ نا سو هيلع هلا ىلد
 هلليقف لمرلاب نمهريغ يلعالو هيلع بوجولا مجال ىلاعن هر مشل ذذ تالا نما يش ّئأ
 كعامل أ ا مى *لوأ هل لاق ثييمرولانأ امن إو رادع تاب امن ا ممل
 ثأر مل نيضتفنيلاملاةمر هاناسرا اقرب محو كلذ يطل باتكلا

 بتكالوأ ًرفال هنالاوحالا نئارقب هدماولكتقودب ءاج نم قدص ىلعةياهنأ م الا فرغتام عيمح
 نوفرعي روماب ىلاعت هلا رعمربخلف نييمالا لمج نمأتما ناكل« هدب قراقالررشامالو لاالو

 نم هبءاجام ناكّفهثلا نممالعابالا لوسرلا ١ذهابياعوه ينلاةفصلا ذهب وه نمابملميال هنا
 هتضراعم عار فرصو مهناسأب لزن ذأ ةصاخ برعلل هزامعا ناكواويلطواولاف اهي[ كللذ نم آرقلا



 ايدل مالو لبق بتكلادب نءاجاج نارا اجت ل ثدح فرصريغ نمش ذرمهتوق يفنكيمدأ || ا
 دنع نم هي :الا تاصحغ بتكلأ باحضصاو ىراصتلاودوهيلا كلذ تلون ,ارقلا نمالااهيفءاج
 هصخو لسرلا نم هريغ نم سو هيلددللا لص دمتز ةنمكل نيبتدقف هّلاددع نم نآ ارقلان الهلا

 يمدلام عيمج هيلا هلا سوفا بلكي حولا بورض عاونا هاظعا هنا اهتم هريغيف عمتجتل مولعب هللا
 هصخو كلذريغو جورعلا مدعوجورعلا ةلاحبناذالاو بولقلا ىلعلازنالاو تارشبملاك حو

 ةفاكسانلا ىلاهلسرا هنال اثوذ لاح لك يفو الكب !ملاءاطعافابلك لاوخالا يلع ولعب

 تاومالا ءايحا عب هلا هصخو لاوحالا عيمجيملعلا عت قل نيكل ديال ةلخماوحاو
 ميانباةصقيففا ام اميغوةيسلاةايطماو مولعلا5 ةاسيقو يودي الصف سم

 ءانأ نب كلَ نعقت كرار لسو يعمل لهن لور مالو ًايلع مالسلا هيلع

 ابلك مئارشلا ميل سوديلهلا ىلض ص خوله يف َّك اًجَوَ دوق تقام لسلا

 نكيجل عرشب ملسو هيلعهللا ىلص خو هادهب يدغمنادرءاو نيمدقتملا علا ءارش نعمل ناباف
 *ملسوهيلع هنا اص اهب صخ يتلا ةثسلا يف ءانرك ذامهن.هريغدحال
 ةئافالتلاو نين الغلاو نمانلا بابلايف هلوق 9 هدعاقا يضر ركألا غيشل ثلا هاوج نمو 96
 ملسوءيلع هللا ىلص هللا لوسر هيفماقي يذلا دومعلا ماقلا يفهّثنا ملعا 1514 ةىقص يف

 ملسوهيلعدللا لص هللا وسر ىطعتدج اة ول اب ىمستةي ولأ ةعبسدجلا هعساب ةمايقلاموي
 ميقا اذا هب بر ىلع لس هيلع ىلصاهب ين يت ىلاعت ها ءامسأ ةيولالا يفنييدمحملا هتثروو
 دماحمب ,ادجاتةعافشلايف لئساذا .و هيلعهللا لص هلوقوهو ةمايقلا موي د ءوملا ماقملا يق

 ىلاعت هللاو نطوملا كلذ اهيضتقي يتلا ءايسالا ذهب ىلاعتو هناي هيلع ءانشلا وهون ال اهلعاال
 ةدجلا يف نا ملسناناذاذعاهب طاحيال ىلامتودئاغيسثرامس اوةصاخ ىنسملا هئامسابالا هيلع ينبال

 نمامو نيعاةرق نمانا ينخ امنا هنو رشب بلق رطخالو تمعن ذلالو تأ نيعالام
 ينذلا لالا ممالاو هربظا نيحدب ربظ يذلا لالا ممالالا دنتسوهوالا كلذ نمءينش |

 ءايثوا جيبسل ذ هانثامأ هذمحنودب هئال ىلع يفثثو ه.لعن نا دب الفانأ هرابظاب يل عتانيلع مب نتمأ

 ماخلايف ةمايقلا رباه ىلاعتهلادمحي يتلا ءامالا كلان دع نع تل اسك ذب ثفرعاللف تايثا

 || هيلع يلصاهي ىهتذي يتلا دماحلا نماهن فهنا اههنتملعيالو نال العا اليا تلعيفافدومهملا
 | دماحاواهبةي رلألا ترشنلاودومحملا ماقملا يف ةفايقلا موياهب هدمحيانممساذاف ةمايقلا موي سو

 ةعب راو مما ةئاتسوومسا فلا ءاممالا كلت ددعنأ يل ليقفاونلعن ئطوملا تالذ ينفاهمف ةموقرح
 دحاو ءاونريغةنجلا لخداهاصحا ن نم ًامسا نوعسأو ةعسأموقرمهيفاهنم 'اوالك مما :



 سس اخ

 1 اند ولالاوذهنم

 ىلاعق هللا ن مةعافشلا بلط نمش باك ءاباك د مالا ءذبم

 يو والوان بابليون عل ىفر ركل نيل هاوج نمل
 د نرمدقلام هلا ا كلا 7 اكامع احشف كلانحت نإ ىلاعت هلوف يلع هيلو دعا . ؟

 عني زاميةتسدطاّرس َكيداهيَو كملع ةتمعل يور أتَمَو ١
 معافا زبن رذلا ناك منلااذلوترابعلاوفونطاباا يفد واللا حوتف و قحلاب ةفشاكملا

 اننإلا تتفجر هاو لراس الكورال فادح
 يأ اريراف ضعبا' مهخعب ناك راو ماثمب نون أي الزازقلا اذهلثمباوت اي نأىلعئولاو

 اردصلاب هدك هنن ونزع عاونالا ةث الفلا يف كلانهتاناءاسو هيلدهنلا يلم دل ىلامخاقف ًانيعم
 ( ةرابعلاجوتفو اًثوذدل تباث ةواللطا حوتنف ءاوحامو ىلجت امبم ارنم لكه فرعي رهاظ يااتيبم

 / ل سيخ سل
 ا موتك وهازي رع رمعت هلل أك

 ا نيدو هياعاللا ىلع هئارسا ليل د دبش اجتباث ةذشاكملا حوتفو ةض راع! نعوبتلاب برعلل ثباث

 ةلخ اوما يتعلإ نه بن ذلا بحاص هقهقساا هلم كيد نم دقلامثهللا ترغب تابآآلا
 هنا رخأتملا بنذلا يف ةرففملاب انلعات كب موقيفدل دهيال ينس بنذلا نيع نعل راسي خام

 يف هللا ه..قيجلولف هب ىمأ هي ةوسا هللا هلمج نأ هعمصعدي ربو كشالب موصعم ملسو هيلع هللا ىلص
 ةبملاب حاكتلا ىلع صناك هيلع صني نا بونذلا نم نم عقبايف هب يم ألا مزال ةمصعلاماقع
 | انفرعدتذا اهقلذاريطعي ثراب كاع ا كمعت مشب واديلع مارحوهو عورشمدل نملاخ كلذن أ

 ملسو هيلع هللا لصادتاهاطعا يتلا دم مننا ةي الاهذوب ربخاو ةقلخمل ريغو كلذ نم ةقلفملاب
 هيلعدوعلاق !؟هيلع ره يذلا هير طارصوه ميقا اَر ص كيدي 9 ةقلطاة مانو ةقلخع
 هذهنبي سو هيلع هللا ىلص دمخ عرشوراونا!.اكمئارشلاو ميةتسع طار ىلعايإ دن + السلا

 تجردناو يك اوكلار اونا تيفخ سهلا تررخاذاف بك اوكلاراونا نيب سمت ارودك راونالا
 دوجو عملو هيلع لإ لص هعرشب عئارشلا نم خسف امريظن اهلا فخ ناكف سها رون يفاهراونا
 ا عيمجو لسرلا عمي نمؤن نا ماعلا انعرشيفانمزلا| ذو بكاوكلا ارا اونادوجو ققحت اك اهنايعأ
 ىلا ةرظان اهلك قرطلا تعجرف اولوج يللا نظشال ذالطاب خيسنلاب عجرب ملف قح اونا موعئارش

 هناف هعرش مهعئارش تعبت اك هوعبتل هئامز يف لسرلا تناكوأف سو هيلعملا ىلص ىبنلا قي رط . 1

 عاطتسي الف ماري نم زي ملاوي عارصَ هلأ كرصني و لكلا عماوجيقوا ملسو هيلعهللا ىلص
 ةماعلا هتثعبب هايأ ابك ردا نع رع دقف هيلا لوصولل ةبلاطلا لس .رلا تناكا ذاف هيلا لوصولا
 ةما ريخةتماهّلا لمعو ةرخآلا رابلا يس دودحلاماقملاب ةدايسلاو ملكلا غماوج هللا هلطغأو ١
 0 أ ما
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 00 كلذ مطعاف اهيبل ماقمردفىلعىن لكت ةماو سائل تجرغأ

 ةئائالثو نيعب رالاو يناثلا بايلا يف 57 3 هنعهللا يضر ربكألا يشل ١ رهاوج نموا

 لئاسرلا ءاداو لماعلا ىلع كلذدوعي وهتاذب رجالا بلطي لمعلا ناكالو ؟8؟ ةوفص فيس

 لسرملا نال هيلع» رجا بحو هيلا لسير ن نادتلاسرءادايف هلمعتسا لسرملا نال ىدّملا نم لمع

 وه اهي يمال رعت ىلاعت هلارما نعابمال لس لا تلاقا ذملو هرجا هيلع بجي ىتحسدإ فتساامديلا |
 نييطرجالا قاقجتسا اوركذف الع ال يرجأذإ رج 0 ل أسأ املك هيلعرمالا
 نهتشاو رأت ني ملأ أن الق لوسر لكل لاقةئافدرم انعالا كلذاوأ وقيل ورميامعتسا

 ملسو هيلع لص هك عجرودثمأ ىلع امل غفداع ريغابلنيإ ةليضغب / .وديأء هللا ىلصادمت
 هنأ ندا يع يذل ءرجاذخ "يناقملا ه راق هل ىلع هرج ءاقبايف لبق لسرلا كمل
 1 ةدوَمل 11 كيلا هب تئجا م غيمبت ىلا ١ رجع 1 اللقا لاققدتبا ارقاوداوي ناوهو

 هل لص هني ارق بح مهمل ب جوف غيلبغلارجا زم ممواعما بجو ام ءادا دعما ىلعنيعتف يرق ف

 رجال سبيل هنأ لقيمل وشال ذهل لعجامف ةبحشاب توبشلاوهو ةدوملا مساب هلعجو هرب لهأو سو هيلع
 0 اللقا ذه دعبل ليققهبرسيامهنيرعتب معلا هل دج كأ ذو لعرجا هل قب هناًلو هلا ىلع

 رجألا طقساافرشأ ىلعأل !ير جان 72 2 'كَفل أسم لو هعمال لوسردلاقاماّرما
 ناك ذا ميلعرجالاكلذدال هاني تدعبرجالا كلذدراغاويبب رقلل مهتدوميف ةئمانع

 لهالامدحا ىرديافةدوملا لها ىلع دوملا لضن دوعيف ملسوديلعمللا ىلص هللا لوسر هوس

 ىلاعت هلاالا ارحالا نم مدسو يسهّل اس لوس يف ةدوملا

 كيعب رالاو سداسلا بابلا يف هلوق 96 هنع هنا غر ركآلا خيشلا_هاوج نمو ل«
 ةقطانلا سفنلا ةبترمملاعلا_:رم لماكلا ناسلالا ةبترسنا لغاو ؟ خةحفص يف ةئامثالثو
 نم لكلا ةينرمو.ملبو هيلعهللا ىلص دم وهو هنم لكأال يذلا لماكلاوبن ناسنالا نم
 لرب ةيناحولا ىوفلاةلزنمملاملا نم ياغلاوه يذلا لاكلا اذهةجرد نعنيلزاتلا سانالا

 نمدالاوه ةج جرد نع لاكلا يف لزن نوتلزنمو هلع همالسو هلا تاواص» ايبنالا مو ناسنالا

 ناسنالا ةروصلعوه نمت يقبامو مهنع هللا يضر ةثرولا مؤ ناسنالا نم ةيسمملا ىوقلاةزنمملاملا

 وملا يطعي يذلا كر اسنلايفيفاويملا جوزلا ةلذاج مهن تاويحلا ةلنج نم مونكشلا يف
 اهمحو موردروبل ينلسوهيلع هللا ىلس دمة يغجدقنب مويلا للاعلان | لغاو#ساسحالاو

 لحما ةروص يف اعلا نموه و هيلع ىلصدخعوه يذلا دحور ناو تعال ال ىعموة روصو.

 | دمحشاداقامناواده ئانلا'ةظنأب ةيلشموع يذلاثعلا وبيلا وتلا دن ددعناننالاحو ناسنالا حور هيفوهيذلا |
 ا
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 ١ ا هاطعاا ل املا يف ةةطانلا سفتلاوه يذلا و ورلا اهدنا نييعتلا لعلسو هيلع ه هلا اولص

 | مدقملاو مرجلايف ريبكلا ناسنالا هلاف سانلا نمملاعلاو سانلا ديسدنأو هلسو هيلع هللا لصهلوقو
 هلل يو.اك مل موديلها ى ام دمت أش اشن ةروص هنع ريلخيل ليدمعتلاو ةيوستلاةيس

 كالذبهاطعا امان اًناسنا هبزاك حور هحو رزم هيفخفن م هحو ردوجو لبق هل دعوناسنالا 0

 ا ليدعتلاوةِي وسقلا لاح يقملاعلا ناكل بو هيلع هللا لم ناشر وبلغ ,قف ةقطانلاهسةنرهودقاج ا

 أأ اميف كرككلجاف ةايطادبدل تعصيذلاهنميفاو لاو رلاك ةتكرحو هدا نطب يف نيدجلاك

 | «ملسوهيلعّتا ىلع هتأشن روسبظب هلك ملاعلا يبس ةمايقلا يف ناكآذاف شلل هتركذ
 أ ةئامالثو نيبو سهام بابلا يف هلوق 7 هنعشا يفر ركل م خمشلا رهاوج نمو 3 1

 || لماكل ا ناسنالا الا بيغلا لعمل دبعي تاقواخللا :رهدوجولا ف نم 0 مب ةيفص يف

 أ ىذلا عطاسلا رونلا هناق نامالاب الا دبعلا لكيألو ةدهاشملا ىلع مدبعي هناثءرمؤملا

 ارقداهشلا يعم دبعاذافةلظ لك ليزي
 كلرايغبيال ههريغ هتدأي عل ماقاف هاوق ميم

 ا موقي

 | هلاهيس هئاف ديرب الا ئمرمنآك امدنافيفاسنالا نمزملاالاماقملا اذههل لصح نما ءاوسأبم
 || امىلع ثالدا اناف ةجردلا هذه يفمدق كالامو ةلزألا هذهينكتملاذاكناملعاو»#تمؤملا
 || هلمج لب دحاو جار ىلع اللا قلخلام هلاناملعت ثاوهو ايلعلا ةجيردلا هبكلل لصحي

 يلقعلا رظنلايف توافتلا_دلن“ سأل نيبالةر ورضلاوةمادبلاب دوهشم ذهوجأز را ثوافدم

 1 صختلا هاري الامهنمىريفهيخأ ة 1 ارمناس الا نأ قل قب راح نم كل لصح دقو نايالاو

: 

 ب ل جحا

 (| هريغنم ةفصلا كلت ى ًاراذاف هب قّشعتم هاوهب بوح ناسلالا نافهلذمةطساوبالا هسفن نم

 ١ ملعاو*«نسح تاذ تناكن ا اههسحوا ةحببق تناكتاا بأ ف هريغ يف هسفن بيعرصبأ هتفص ياو

 || ءاوتساو ضرعو لوط نمابلكش بس يئارلا ددع رمل اريصتاهناو لاكش الا ةفلتنعيئارملا نا
 (| لدعالس .رلانا تلت دقوُوارلا لكسش هيطعي ء يش لكود دعتو :داي زو ىصنقتوذرا دعساو جوعو
 | ةيس هللا هاطعا امردق ةلاسرلا نم لبق مهنم نمناث لكوممب رتالاس .روفوبقلاجاز مسانلا

 | روصقم صاخ جازم ىلع هلال نينيعم موقىلاةصاخ ثعبالا يبن مام بيكرُلا نم هجازم |
 ا هاذه لثموه لبقالوةفاكسادلا عيمج ملا ةماعقلاسربالا هلا هقعبام سو يلع ىلصا دم ناو

 | عياوابلكاوةجزماا ل طار لو سردين لك جازم ىلع وتجي ماع جازم ىلعابنوكلاالاةلاسيرلا
 |١ ةيئاسفالاةًاشنلا,ذيبمب روظن نأ يبن نام لكأ لوما :رثنأ تدراواذه تلا زان أكنلا
 امهم قحلا ناو اسوديلع هلام ةسعخيشلا ا ازا ذه لثم يلع تناالو كلل سبل كنا ملعأف

 | نع كلوزن تل دفوابلكش ةروصواهجاز ءردق ىلعكتآرم كلر بظناغناف كيلقة ارم يف كل لت
 ا را يما



 2 م
 هلعجاو عابتالاو ناميالا مزلاف هت شن يفدب رب علا يف لسو هيلع دق ىلص دمه ثم ين مااةجزدلا

 كرظن ثيحنم هكردنإلاههنمتكردادقف ملسوهيلعدشا ىله دمة ارميف هتكردااذاف هيلع |

 ةتبلا يش يلقعلاانرظن ثيحح نم كلذ نمانلبقامدب نايالاو عرشلاالولولوقملا هليتام عرشلا |

 أ ناك اهيا نمو دصعان اوكيلا هب ىرسا فيكف نما آملا يديعب لق ينعسو يذالاناو:حاوة بسن

 ا

 ||| تلع اذه تلعن اذان كريغةروصو كتروص |هيفرظ ينل ةآرملا لكم كمامأ ملسو هيلعدما ىلع
 يئارلارطن يفرث هرم نا كتل دقوهنأر «يف لسوديلعهلا لص دمحلهقي نادبال ىلعتهنانأ

 هنآ ءاهتسحاو ل دارو لك( لسو ديما لص دمار يف قااروبلظ نوكي 35مل فيس

 أ ناسلب هسفنل ملا بسن يئاارومالا نمةلاسرلا يف هب ءاجا مو ناميالا باب يف ىرتالا كت ارم يف

 اهل ناعا اليقال اوقعلا ترصفام ناميالاوةلاسرلاب اناطعا امكف هب لئاقلا لهجتو ءادعبا هدرن لب

 ةدهاشملا يرعانب ولف يئارمو انتجزم | ترصق كل ذكى ا بناج ند كذابكأ اردا نع
 انثارم يف هكردن نا دوديلع دما لص دمت رم فيس لتامر نع
 نص يف ةثاالثونيتسلاو عباس !بابلايفالوت6دنعشا مر ريكألا خيشلاره ها نقلا

 37 ام سل ىلاعت هللا لاق ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلاجا ارعمو ءارسا يعدي ملكتايف 7
 ع وهو هلو ةوهوىملاعت هل الاف صولا كلذ نوكي نأ يفينبالمأ/ب هس فصوف
 58 لاحيف ليللا نميقايلا ثلذلا يفايثدلا هامسلا ىلا هلوزن ىلاح يفانك ايا انعم يل اهتوبف
 الو فييكك ريغ نم يلاعت هيف ناك يذلا وهو ) ءاعلا ين هنوك لاح يف شرعلا ىلع ءاوتسالا
 تلاحيف( قبقرأا بالا ةغللا يف ءاعلا لصاو ثيدحلا يفدرواك قل ا قاخل ابقديبشل

 توعن هذهو هنمدي رولا لبح نم ناس الا ىلا برقا هن رك لاح يفدامسلا فو ضرالا يف هنوك
 | يلا هتابآن م هي ريل لب هاريل ناكم ىلا ناكم نما دبعمّللا لقتامفوعال اهب ف صوب نا نكميال
 هلوق لثمدلاوحايف هلقنف هناي آنماضيا هي ريل هلاوحأ يف دبقلاهلا لقتاذا كلل ذكو هنع تباغ
 يليوز اميتبا كام غلببسو اهم رافموأبقراشمتيأرأ ذ ضرالا ل تيوز زاسو هيلعمللاىلص
 تاومسلا وكلم يهاب يرث لت ذك ومالا هيلع ريع هاربا نعيماعتةلوق كل ذكر اهنم
 ا هدبعبإقن كل ذكو د ويمثوةب اور نعدنال نيقيلا نيم كلذو نين ومان نوبل ٍضْرَأل و

 ًّ ثنيخنم ىلا هيلغالاذلا تانآلا نم ناككا كلذ هيلا صخام هيريل ناكمىلا ناكم نم
 اودع دعب ئ رأيك ناس لام ةلوقوموب الا كلدبالا هللا نم لعب ال ضاخ فصو
 أأ ثيدحو 3 آم هيرأل ةلؤح اتْكَوأ يذلا منال أد ًادسسلا لإ ما 2 ادحسملا
 | يلا ةنكمالا ةبسنو ناكم نب وجمال هناف <يلاال تايآلا ةيكررلالا هبت ياام لوقي ءارسالا



 أ| ل ةيوقاد بابسالا نابل ماقبل ل لاقي ةنادب نيدال حمرا أوكو مال تااهيلع ليئاربج

 | بابسالا تورئبادملميل كن الل ةضححلا لمح كاقوذ بابسالاب مماادي يل .وةيانهللا لص

 أ( لموديل ازد هكر راغا قولو لغبلا نود ةيخزرب ةباد قايبلاوملاعلا قابض ويلا

 هيلالس رحال «رل هجري يذلا ةبودلا سوف لشم لال قا اربلاومالسلا هيلع لي ربج هذهاو

 ا[ ,ريغل نوكيا ي!.ىلعالا هن ا ١ ىلعالا هيلا لصيال هنا نادأبلا يفو رهالظلاييف هب امه هيكريل
 تب تيبلا ىلا سودا 5 يصدح ررمالا مقاوم يردي نأ هينتو فيرشتومل تالذب هباتياو

 اناث ياش لكجالسلا ا هايبنالا اهبطب ري يتلا ةقاملاب هطب روقاربلا نعلزنو سدنملا
 رو مدنا هلك عم هل ؛راعاو قاربلا كلذ ىلعاتك؟ ادبي :رسادقوالا لوسر نمامهئاف بابسالل

 ةداعلا ةكس سي! الذ ثم هعب ءةداعلا كس نكلو فقول ةقاحب طب رنود هنثواولو
 هلاب قاربلا فصو فيتتص سو هيلعشاىل هه هارتالاةبادلا دسم يقىلاعت ا اهارجأ يتلا
 يف هبحاصي أضوتي ناك يذلا دقلاءرئاج بلت هئاو بكرت زيتا ياودلا نأ ندوهو سه
 حدقلا ينعي ةين الا بلث ب حوا يذلاوهروتملا ورأي هلاب قاربلا فصوفةكمرملا ةينالا ةلفاقلا
 ءاوملا يف هب ىقاربلا راطف ليربجهعمو هيلع _كرف قاربلاب ءالسلا هيلع لب ربج ءاج لصالف

 نيىانأيم السلا هيلع ليربجماتاف برشلاىلا جاتحاو سو هيلع هللا يلح شطعف ولا قرتخاو
 ليربجدل لاقق نبل! لوانتف هيلعاسضرعف ةرجلا ع رت لبق كللذو رمخ نم اناونبل نمءانا
 || لوأتي سودا ىلع يراك كالذإو كتما كب هللا باصا ةرافلا تبصا!مالملا هدع

 ١ اذهومبجاملا هل لاقف ل رج سعفتسا ايندلا ءامسلا ىلا الصوالفلعلاب ماما يفءاراذانبللا
 ثعبدق لاق هيلا تسب دقو لاقإسو هيلع هللا لص دم لاق كعم نم لاقلب ربح لاش

 صاخنا هنيه: رعيمالسا اا هياتمد اب اذاف سو هيلع هللا ىلص دمت لب ربج لخدف عت «ةف هيلا

 سو هيلع للام ي رورانلا ةرمع ءايقثالا هين مملورأسإ نعوذتجملا لها ءادمسلا هيئب

 نركب فيك كلذ ددع ملعورملاعت هللاركشف مدن يع ىلع نيذلا ءادعسلا صاخقتا يف هتووص
 ايار اوةارملا يف تايثرملا روصلاو ةيئرملاةروصلاك ل ناكذ هريغال هنيعوهو نيناكم يف نانالا

 يذلا ءاضنلايفهيلعلومتوهو قاربلا هب جرع * حلاصلا يبنلاو اصلا نبالاب ابحرملاقف
 يس لمفاكة يناثلا هاهسلا لي ربج حشفتساف تاوعسلا كمجسو يناثلا ءامسلاو ىلوالا ءامسلا نيب
 هعفر لين الا ىل تي هناف هنيعم دسم السلا هيلع ىسعب اذأ لغد ايف أ ليقو لاقوملوالا
 انعجر يذلا لوالا انخنرهونيدلا ىبع يديس لاتايف. كح وا بهنكساو اهسلاهذه اهنا



 0 ناءلوزن يف كردا ثاوجناو ةدحاو ةعاسانع نال ميلع ةيانعابهأوةيدي 1ع

 ْس هيلعمللا لصدل ىجسي هلك اذه يفمالسلاه يلعلي ربجو لهعسو مو هيلع هللا لص دهب بحرف

 فسوبيي اذافثن ففى ليقو لاقوعفتسافةقلانلا هامسلا ءاج مث صأ شالا الوهن ميريام

 هل ليقو لاقو حتفتساف ةعبارلا٠ امسلا ىف جرعت# لوهسو هب بحر و هيأ راع ]سف لسو هيلع هللا لص

 هلهوهو الع اًناكمهلادعف :رلب نآلا ىلاتامام هنافمدسجب مالسلاهيلعسي رداباذاف تجفف

 لاقوجعفتساف ةسماخنا* الا ىلا هب جرعم#لمسو بحرو هيلع اسف اهبطقو تاو عملا بلق» ءاهسلا

 ءاسلاىلادب جرع م + الهسو ةبارحرو هيلع اطسقم السلاامهيلع حيو نوراهبأ ذاف تقفل ليقو

 ىلاب جرعم«ل وسو بحرو مسفمالسلا هيلع ى :موبماذاف تيقن ل لقو لافو حتفتساف ةسداسلا
 ىلا هربظ ادنسممزلالا هي لع ليلخلا يها ارباب ا اذ قف هل ليقو لاقو عتفتساف ةعباسلا ءامسلا

 ءامسلا يفتي جا ارمضلا)حارشلا و رومهلا تيبلادأ ىعسو لويمو بحر وهيلع لف رومات دبلا

 هنأ هفرعو نيتمك ر هيف مك 37 ,وهيلارظنف(ةي (ةباهلا يفريثالا نيا هلاةررملا تييلارهو ةبعكلا لابح

 لم لوخدلاف رخآلا بابلو نوح ريو دحاولا بايلا نم كللم فلا نوعبس موب لكهلخدي ||
 ميقلخي ةكلالملا كالوا نامربخاو بك اوكلا براغمباب نم جوراغاو بكاوكلا كا علاطم باب
 ريطلا ضفتي اك ضفتني نيح لي ربج نم طقس يتلا ةايملا ام تارطق نم موي لك ى لاعنهللا
 اذاف ىبتنملا ةردس ملا هب جرعت#هيفةسمغ موي لكدل نان ةايحلارهنيف هسايغلا نم جرخجيام دنع

 ىّبْع امر ردلانمدقلاهاشغدقو سس .وهيلعمللا ىل لص اهارفةليفلا ناّذآك اهبقروو لالقلاك اهقبن

 ةعبرااهلصا نم جرخب يًارود«اهرونبا عنب قحابكردبال علا نال تن ةي نا دحا عيطتسي الف
 تارفلاو ليدلا ني رهاظلا نير هلا نا لب ربج هربخاف "رى انطاب نارهنو نارهاظ ناربخرهنأ

 موي ل اعجري تارفلاولينلا نإ رهبلانيذهيناو ةدجلا ىلا نايشي نارهنيدطابلا ني رهنلاو |
 نبل نمرهنو نس ريغءام نمروتربمأ ةعب راةتطسا يف هئافنيللاو لسعلا ارهخاهوةنجلا ىلا ةمايقلا

 ًادواع اهب راشل ئطعتراهمالاهذهو ىنصم لسع نمرهنو نيب راشال ةذلرمح نم رهنو هم ءطريغتي +

 امرظنيلف ريغص ::حابيف انلونيدلاىب به ديس ل انايندلا يت قاوذالا ب رص | ابفرعي ةعباتتم ١

 رقما ههاوةردسل لا كلاتىلا يهتتتمدينب لاعا نا لسوديطهنإ مس هريخاو#*» ىلا كل ذيف ءانركذ ١
 خااسلا هيلع لب ربج ماقماهب وا هتو دهام اهيل جيميل ةباهنوابقوفوهأم لزب ةيابت يعف حاورالا

 دعقفات دنع ةفح ارو ظنوهو فرفرلاب هيلا يما قاربلا نع .وه يللا لص لزاف هعصنم كا دهو

 | ىنايتيسادأ ف فزلاب لزانلا كلملاىلا مالسلا هيلع لب رج هليسو مالسأاو ٌةالصلا هيلع

 ل ل كرس مووولعم ما مدل ال انما تقرتحا ةرطخ توطخواردقا ال هل لاقثدب | الا دجتاب كبها ىرساامومولعم ماقمدلالاانماهف تقراحا ةرطخ توطخو ار دقا الءأ لاقي



 يرد 59 3 نودياعتلا 1 0 كلا

 | تاذو نيملاثاذ ليعذ ات دجإلا هباصأو رونلا كلذيف ناركسلا لثمناوه هذخاو عنصي

 نم تطعان حاولالا يابني رمدومالفالا كالت عاقيا عامس هبيسناكو لاما هق ةرحتس او لامشلا

 _لاملا تاذب فوقتن ديت هكحو هيفلاهلا ناب يان رك ذا ىلاءاداام ةز|تسملا تايغنلا
 هتهجو ير ديال ث يح نم يو نع كلذ لبق من ,كيولام هبل ع العدسفت يف لاعتماد اطعاو

 دمناي لوثب ودور كب لا توص هبشي ابوس مدلقوللا يلعلوخسلاب ةيكرلا يف نذالا بلطف
 سلا اذه هناي عقدا يل ىلا هي يف راهسف يف لاقو باطخلا كلذ هءارث يلصي كب رنافق

 ا تس يلمع ير دهب
 أ * كسل غارات ىلاعت ءلوق لمة اللا نم غرفة ىحلاةالصب دارااومام كلا دنع إف
 ةموصخةنكماوةص ودفع نامزالاعلا ىلانصا هقامن كلو ناش نع ناش شي الهنا عملنا
 امةفقرلا ثاتايف لاهاي يوافق كلذيف هتئيشمو هلعيف لم سال !هتاكمالوا مامزاهب ىدمال

 ١ هلا ضرذم مد اقيعاةرود هيلع تريغت موررغال م عام نيعىأ أرثلخ دن لوخدلاب رمي حوأ

 ا قس موديلا لص لزاف ةليأو موي لكي قواللص نيس ملاعب يحوأ اهلهم هياعملاعت

 0 يلع ضرأ سانا لاقو هباجاف هبلد ضرفاءودل ليفاعع ىعومدل اسك مال لاديلد ىمومىلالصو

 ًقوذ هك 'رعوكلبقر ءالاا ذه ىلا تددقت دق دهتابدل لاف ةلوأد موب لك ٍقفةاللص نيس ى يب نم

 عجارذ فقتل ًاساو كلب ر مجارف ثلاذ قيطتال كتماناف كجحتنا يفاوديف يتمأ عم تبعتو

 3 اأن قيد لا كبل تو. هب ساو بال اعلا كه نم

 ١ ارشعدل كرتق هعجارف كب رعحجار سوم ؛ لاقفدب ردل كرتاع يسوم ربخاف ارشعمل كرافدي ر

 ةعجارف كب رعجار 4لاقق ىسومروخافارشعمل كرتق ةءجارف كب روجاردللاتق ىسرمربخ أف
 ام_ روس نهو سه“ يغ هبردل لأ قف هعجار ةكبروجار دل لاقف ىمومربخافارشعال كرتق
 ١ اذك يل لاقدقو يل رنه تيرتا يف لاقق كب رعجار دل لاقف ىسومررخانكيدل لوقلا لدبب

 هني ىلا ىشمو فاطنر ةرجملاب لزال م«فلا عواط لب ف ضرالا ىلا لزاو فر.كناو هعدولاذكو
 ممربخأ ٌحديف باترا ةلاشلاو بدكم يل اريغو هقدص هب نم كاف سانللك كلذ صاف

 لاق اك تاصودق ةلناقلاب اذاو ًاضوتب ناكيذلا صخشلاب وةلفاقلا ثيدحي سو هيلت هلا ىلص
 سرع هيعمل لص .فالوسر# ءاكحدقلا بقي مربخاف صخشلا او ًافلسود مش ص
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 مو لن لص هم ىأر كيلو ملدفصين ا سدقما تي يأرنمنيبذكلا نم م صخدلاسو
 اور كما اف نير صاح نعني دخاف هيل ارظن ىحل ىلاعتهللا هعفرق ىلص ثيحوهيف شمام ردفالا
 اللودح ا هرككا ام همون يف منلا ىرب اك" اهآراي 'هدنوكتو هحورب ءارسالا ناكرلو ًًدييش هتعن نم
 هلو*«ابلك نطاوملا هذه يف همسجب ناكءارسسالا نا مه.لعا هنوك هيلءاوركلا امناو دحا عزان
 ايؤردحورب يئابلاوهمسجج دعساو ءأ ارساا هم هب ىرسا يذلا ةرعنوث الثوعي را مسوديلتشا لص

 ةدسجتايف اهماريف نودهاشإ ةيخزرب ةيئاحور تآارسا بلف ءايلرالاا» اوه لسو لسنا ساخر

 ضرالايف ءارسمالا م طويفاعللا نم ووصلا ثلاث هنمضتتاب !نوطمي لايقل ةسوسحروص يف

 هيلع هلل لسه لوسرةعاجل لعدازاذيب و ءامسلايف ةسوسعت مدق ممل سيل مهناريغءاوبلا يفو
 كلذو ةسوسحة يقيقح تافاسم عطقواحركالذالاو تاوغسا قارااو مسخ ءارشاب سو
 د الفن هش ءّنلا غر نيدلا ىبمج يدبس لاق ٌغابقوفأ متاوعسلا نر ءاسحال ىعمدتترو هلك

 يمعئالا علا ىلا لدالا مرطلا نم . . هدبعب ىرسأ هل كرا ري ملا

 ىلعألا اللاب روملا دقي ىلا حصا تاوعتلا عبسلا الع نا ىلا
 قنأألا ىوتملاىلاينمالا هشرعملا ىمحالا هيسركو ايلعلا ةردسلاملا
 الجنا هتلقم نيع نع كلا بام 2 تعشقت ىتح هجولا تاس ىلإ

 فدأ وأ نيسوق باق اب رق هللا نم ْ انوا رمالا ىلع هيدت راك

 لحالا دروملاب هيقسي ام ظحالت 2 لزعم هنع نركلا نويع تناكو
 ىلص هناحيس شرعلا برك فقوت هقينع توص سلالاب هيطاخت ا

 - ىلتي هني كلمس ام ىلا ىلصي له باقو باطحلا كاذ هجيزاف
 ىحوا يذل !بويغلا يندبلا ىحواو هباق لريع نع للعلا باج لاشف

 قول ةورعلاب لزخحرلا هدياو هردق قلخلا ردقي ال ام_درياعت

 ىلجأألا رظنملاب :رخرلا همركأف هير هجو ىلإ اًتاتشم هاقلاو
 ىوهنلا كيس كلذ لبق ءارسس راغب  هيلق دهشأ ناك دقاذ لبق ند

 تعش ::رادعجارثديلاطاو يحورل اوه هجار عما مث ندد ىرخ دئاوفدنع هللا يضر م !آ

 اكوا ١ ةحلصيف ةثامثالثو نيفامشلاويفأتلا بابلا يفءلرق 96 هنع ها يوضر هره اوجنمو غ3
 نيطلاو املا نيبم دوي .: تنكناياةرعمءلوقلاير رشبلا ربنا ةقب اس نوع سو عما صدمت
 ىنادي ذوبادنا هيفي عدنا قيمت م 2 خور هلل 1 الو سر نكحأو ىلاعت هلوقلنييبدلا ماخ نيعوهو

 أ اءرسو هيلع لصاارت رتالاةبت را قو ةبساملا الاجر نيدحالال نركب نادنعملاعتهلا |
 يع دم ا سد ع هجيج ولم سعر سس ع هللا

 تم صسب مس



 هنا الملاقو*#ن دييدلا ةاخسلا هلل نيف قيس كتالي رت هر باق ندرك ةداودل شأع

 هل عيشي ن«قيا تا ت تمطقتادققوبلاو لهي رشنلاب سانلا ىلا ةؤعبلا ينمي ةلاسرلا ترا

 فلاخي عرشب يق أي يدعب لوسو الفدب انج يذلا انعرشوه سل هيلع نوكي مدا دبعم
 ربل ةاخملاحرصق هيلع نوكيدب دنع رمي در عرش لع نركب ينالو سالما عرش

 ل يح انيف لزاي مالم لا هيلع يعنا هلوقلا'شراعم ناكل انك ذامريغدا اراواوعيرشنلا

 وةيإت أ يلح هنا انملمف ينو لوسر هئاديف كشالوهيلع نع يذلا عرشلاب ي يا انباتمكي

 ىلا دع 5 ماعلا تانا لك لولا اذهب لخدو ةعرش سكي هدلعإ عرشال هئادارا

 ىلا مدن دو ةرهاظلا او هيلع ىلع دعما“ نم يسيعو سايل اورسضخ لف هتمأ يف ةماقلا 2

 ريلفف ةمئالتأب ينلاو هو ةقباسلاب ى هال ريقةنطايلاهتما نم لسو هيلع ىلص هنا لوسي ة ةثعب نمز

 ةوبللاوف ةقاط ا نيعفقباسلا نا راسو هيلطدشا صدت لوسر مالك نم
 02000 وص ةئايس و نعم رالاى بانا يقهلوق : 6هنعّشأ يمر ربكألا خيشلارهاوج ناو ذا

 نإ اولاَك 5 ةبيصم *تباص 1 يلا راما امسمش نإ وما تسدقثو لجوزعهثا لاق

 وقنا كري للا ع هنأف يملا هله دوهش ىلع هلكرادملاو يالا نوجا در نام ف
 ىتلاقيمملا دوش جي ركذ لا اذهف .:يدسمملاونيقتماو نإ رباصلا ممووف نونسخ#نيلاو إو

 | ريصلان5 7 يلا جرم تح لوسرلا ىلع ربصالاوهامو اذهةصاخل ثري رباصلا عمرملاءتدل
 سه هرك ذي ن ,«سيلجلاو هنايحلا لكل عملا 1ك لس هيلمدتلا لصلالوسر ناك ال»؟هللا لع

 هيلا جرخياغافإ و هيلتمللا لص هيلاءاج ن نما أد قتلا سياج سو هيلعدنا ا لص هللا لوسر لذ

 ايمهلاهجو 200 مهل اًريخ ناكل 1 لاقا ذو اتانوا يص رياماوارشيماما هي ردنع نم

 ةراشو .ءانركذ ام + لعشر ا نمدب ١ الف ةيريطأب د ةاديشدنومفاريخ زا كام مهترخآ يف مالوسي

 ام ىلع هسفئربد نمو نركيال كللذريغ مبتد اعسىلا برقهرع !نعقةناباوا ةجصنواةي .هوواريخ

 لسوديلسلا 00 .رهيلا جرخينادبالهلثاناف سو هيعمل هلوسر ناسأ للعلا عرش

 ةيؤراف الني هيفكشالو هأر هأر نفهريغةةروص ىلع روصتيال و4 شال ص هللالوسرنال
 فرامل ىل متو هلام هبالا ترملفام ءايشالا نافا ملك ةايشالاريوص يف يلا دل قل ناف حلا
 ىلعح تعيف شلل ذكسبل لوسرلاو؛اةشلاو ةداعسلا ىطعموهو قلللالا سيدار ءيشلكنا عي
 ةهولالا نجو رشب نم ىعدأ نم يب عداوبلا انرشا يذلا اذو قحلات 8 ؛ ورب راغب الو لوسرل !ةيور

 سو ديلعإلمهنلالوسر هناا دبع نب دممدنا ديد حاردقا مودا نود نءاودبعو مهم لبقو

 ىلا هبنتفهاوعد ىلع + ليلدلاب بلا طيف هللا لوسر ةنالوقيأغاو دمش دم م هنالوقي ين ب تراو
 تمس تم حر ب ل تحسس



 ةظقيلا يف هتروصك مون الو فشك يفهللا قلخ نمدحا هيادروصتي نا علامسالا اذهةمصع
 يئارلا لاحملا عجاركالذف نحيريفن هتروص نمريغتامن آر لسو هيلعشا لص رن ءاوس
 كلذك جبق رينت ناكرل كا ذكو سانلاروماةالو نع هبفءار يذلا ناكلا يف عرشلا ةروصوأ
 يفوا هقحيف هيلعرمالاوهاجمايا هباطخو همالعا نيع حبقلاو نسملاب هريغت نوكيف كلذ عاف

 جيراخ ءيش مثام هنالك ذكت سبل قمل ةبارويئارلا هيفءاري يذلا عضوملابرصعلاة الو قح |
 نضارغالا باحصا ينو عرشلاب الار ومالا نم حقا حيبقامو ديف جبقال نسح هيف« يبث لكف هنع

 لاكلاب ءاكملا نم يركفلارظنلا بام يفو عيطلل ةعالملامدعب جازملا باص! يفو ضرغلاب |
 سبي ركذلا اذه للعو لسو هيلدا صدم يلعقالصلا ريثكر ريجملا اذهب حاصو صقتلاو ||

 ريك ل جر ريغمدقلا اذه لا د حا تقل اموسو هيلعهشا لصديلا جريت ربصيو هسفق
 يلاغدو هنيأر مسالا !ذهريغب ف 'رعي ناك امد ىلع لص مييلأب فرعي لراكةيليبشاب دادح ا

 ردقالا دحام الكل غرتتيال ٍلسودياع هللا صدمت ىلع ةالصلاب !هتشم لزي لهب تعفتناو ْ
 اموديزيالوكلذ ىلعدطراشيف ديدحلا نم اًيشدل لمعي نأ هنم لطي دحا ءاجاذا ةجاحلا
 كراىلا فقاولا كلذ دم لع يلصي نادب الوالاةزماالو يبصالو لجر نم دحا هيلع فقو
 ركذلا اذه ب حاصل ضني ملكا لها نمناكو كال ذبدإبلاب روهشموهوم دنع نم فرصني
 ودو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاةطساوبالا كلذ نم 'يش هيتأبال هنافم هرصعم تح لههقاق
 دي زياباتيأر لهدل لاقف يباطسلادب زي يلا نامز يف سانلا ضعب لجر يقا»تريغملاوهل لهتلا

 نم للا يخ ناكل ةرمدب زيابا تيأرو لجرلا هل لاقفدي زي يلا نعيفادغاف هلا تيأردإ لاقف
 هتورفوديزيوبأ روما ذقي رط ىلع لجرلا عمدعقف هيلا لحرهنم كلذ عمسال ف ةرءفلا هلا ىرثنا
 نأشب ديزي أبأ لجرلا ريخاف هنعاسوم تافديلارظتفدي زي وبا اذه لجرلا هل لاقف هفتكى ع
 الو تافف قطب .ملفانردق ىلع ق حلا هل ىلئانرصبأ الفهردق لعمشا ىري ناك ديزي وبا لاق لجرلا
 افنوكتةيؤر عايشذيدمحملا ةيكرلاب ةيدمصملاةروصلا يف حلا اهعيذر ناانلعاذكمرمالا ناك
 هددحو هان دملاو ليبسلا يتدابموهو قل لوقي هاو اذه انباعكيفوةبفاشم اهياعرمانلا شرحنا ماز

 5 ىفوتملا يزارلانيدلارفنخيشلامالسالا مالعاد اماحلاءامالا مهنمو

 ثا نم هم سيل
 اكيش ةفيرششلا هنؤشو ملسوهّياءهللا ىلص ىلا لئءاضن نم 8 دقفدنعالا ىضر

 راصتخاب انهدنمرسستامث عمل ريبكلاو هريسفت يفق رغما ر يشك

 قحاب كاداسز ا[ ةرقبلاةروسيف ىلاعتهلوقريسفت ف هلوق 96 ىل امتلأ همحر هرهارجنف 9
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 | جابو دا داش هلا لع © اورمضأ 0 1 موقلاثأب لعا# ميج باجمح انعل 0 2 اري

 دير.الهنا لسوهيلعهلل ىلص دلو كل ىلاعت هلل نيب ثدي كلا لويس ىلتارهثلا | 2 فاو لطابلا

 لسا «لعديز بالدتأا نيب تالذ نيب امو ةل دال اراهظأ نه ٠ موني دع اصم يف لمقام ىلع

 :رفك ىلع #رارمما ببسه فراكبال ىلدييعتلاو خالبالا باب يف مل سو هيلعهللا
 هعمل

 ثا

 َُّ ١ كن رديت وحلو باتكلأ' مكي و كأي أ: موماعو ارم الو ري

 ةراشب وميعارباٌةوعدانا لاقدناع السلاوةالصلاهيلع هنعىورام«ابيناثو» ل يح رهونيرسشأأ

 ىلاعنالوق نفعا ةروص يفرك ذام السلا هيلع وسبع ةراش شو ةبآلاملعةرعدلاب ؛داراو ىسنع

 اعداملا مالسلا يلع ميهاربانا « اهقلاثو » كش ا يد يَ لوس رشم
 الااموساموذكي نمىلا ىلاعت هلا ثعيرملو اطوحا جوابي نونوكي نيذلا هني ؟ راكب ءامدلا اذهب
 ميهارباركذ يفةكَللا املاقي يراوهو لاؤسانهو (ةدئاف) *«مل اسوهيلعدللا ىلصا دمع

 لاىلعو دمش ىلع لص ميلا لاقي شييح ةالصلا باب يف لودي لسدمس مالا هيلع
 هيلدميهاربا نانا دوجو نمنعأو اوباجاو ” ميحارالأ ىلع ميهارب ىلع تمص دعم

 كنآيأ 0 *يتمألو ما يفعل 06 رلانثمم د لسو هيلع لص دمحلا ءدمالسلا ا صرع 1

 ىلاعت هللا هباجاف ملسو هيلع ىل اصد#ت ةدايف 57 ءانث يل قب ينعي نرخ هك 5 قدص

 مالسلا هيلع ميهاربا نأ<|هنل !اثو» هتما يف هيلع ن ملا ءادنلل ءاقبا هيبح رك 'رقوهيلا

 ةءارقيفوةهحرلاابا اكول سودا ل لصد ميمادال ع 1 أ ةلمىلاعت هل هل ا,ةاةلكلاب| ١ناك |

 هئكص يق ىلاعت مت لاقو#مهأ "ب أ َوُمَك ورق انبي ايو ينلأ دوعسم نبا

 امهرك ذ نيب نرق هجو نم ةوبالا قام بتم دحاو لكل بجوال ةمحرلاو د أولا يف ينميدلاولا |
 جحلا يفةعيرشلا يدانم ناكم مالسلا هيلع ميهاربأ نا« ايعبارو 0 ةالمصلاو ءابثلا باب يف

 ىلاعت لاق نيدلا 0 لص دمج ناكو روش الأ 3 ند و ىلاعت لاق

 !هيلاغلا عج امان "كير افا ناي أيوا اًيوانم انهما 1 3

 | ثنعي اوان ل روما اتوا ثا ني يزارلا رضفلار داوج نمو 6

 || عاج « اهدحا» هوجو هيلع لدي وملسوهي اعنا لصد تره لونا 1 صو زيرعلا

 ا ةنسل 0 هر د ىرجا ن أب هقح دنع لاعت هللا ىشقدل هئاعد قح بيب أ ىلعليلفلل بجو الف

 1 ناسا يل لع و هلوقيهب ل "كلذ لأسمالسلا هيلع ميهاربان ا «اهيناثو»ةمايقلا موي ىلا دعما

 | لثم 8 انأ امنا مالسلاو ةالضلا هياعلاقو# ميحَت فْدَر نينا لسوديلع هل هللايلض



 ا د لزأ يذلا ترائرللا يأ 30 «نايجو ديو كتابا ميا راك
 هيأت هلم بجوف كاذالا سبأ ع ريع هياك يئراك يدألا نال ماسو ذيع هللا ل ّ

 | ىهيوىلاعتو هتاحجستانصو مئاصلادوجو لع المالي تالا نكت راوي يلدغ
 تافص اود أهم نأ ايلا اع عمم اشوأ لا مرعديا راهب مركذي نك هلأ ميوأعأ دابا هك وال

 باتكلا ؛ 2 كيم 5 هادا ارئاو باتككم 2 ميلي هاوق مل م و مهنا يلم لا 5

 نس الأ أ

 هنو هلخفأ ن رك ناهرجواكلثئ هود ل يخت كالو فنار 8-5 نع لرصم ىف 3 يئرأ املأ 1مل

 اباد درجوأ ذب واط: مالتلا نالشاردقلاقحو باتكلايل ميمو | 000

 كرركتنا امنمو د ةعاطوتدابع عون هنود النايف نركي نااينمم# سوداء هللا لصد هل رو :

 دوصقملاو ىلظعلا ك4 |ناالاةوال ,51ئ اف ةدابع عوأتا دايعلارئاسو تارا صلا يف هن ارق |'
 ان رونو يده نركب نآرقلافصو امتد ناف ماكح لاو لا الدلان نم ةيقأع يامت فرشالا :

 هرارساودقئاقم يلعتددعب ركذةوالتلار ءاكلواىلامث هاك دالة رارم الرمال ملا نمديف
 كلو هلوق [ودياعملا ىلصلوسرلاِت مص هرم ةقأاتلا ةفعلاو# باع لأ ا ملعب لاقت 0

 معان امال 34 ىعسيالو ل ملاو لوقلا يف ةباصال اي ةككل انا ءاوج ةكملا »ب ماكو يأ 1

 كلام تلن بهونبا لاقهوجررلعأ:, مك ايدارلا يف لرورسملا فاتخاو :نارمالا هل |
 ةكطلا نعشإو ل يئاشلا لاتوت :«دلعأبت نالاو ديف هقفلاوثو دلل ةفرمم لاق ةكأ اا. دن هدكا يفر :

 اهذكللا نسدار لا يف ىرخا ةيلاونا ”ذوةداعق لوقوهو سو هيلع هاى امدلا لوسرة م ا

 اهلةيكزتلا ذهنه يو هلوةملسو هيلع دلل ىلص لوسرلا تافص نم ةعارلا ةنصلا# لات ٠

 ببسلاك كلذ 12يروكي ىتح 1 اوباتكلا ملعتو ةودلتلا قوس هلدثيام لوالا نأ ريسغت 1

 رك 5 ذتلاو اعرلاو داس الاو دعولا ندمالسلاوةالصلا هيلع هل ءفب نآك امرومالا ث كالتومهتراب !١

 ةالملاهيلعناكدتف اويل و اونمؤي ناىلاايندلا ارواب ثيشتلا و هرم وماء كلذر ريكو أ

 املا لمملاو ينراوالا ىلا مييعاو داب ي يوةياةريذك ان لمغمال !بلاو ١

 قالخالا راكم ممتال تشي ملسو هيلعدلا ىلص لاق دلو يظءعقاخ عدنأب ىلاعت هدم تالذلو

 ا يك تدسكأ# سن يلعدهشاذا ةمابقلا موي ءاكزامبأب مكدمشي«يفاغلاريسغلا» ا
 || نأم لا هيلعد داري نال ءاعرلاب هدار .ةلكأشميف ىلخدا الدرج لوالاودر كاكا ا

 ديدشلا بيغرالابغ ةككلاو باتكلا ملعتبالا ميال كالذوةدجلاب زوفلاةي رذلاد ذل لماكتي |
 ١ ةي الاء فيس صفل ا الكل اره اذه ةيك لاهو للطلا عوفو نع بيعهرتلاو لمعلا اهي

 || اناث لسرلأ كت ةرقبلا ةروسيفىلاعتهلو ةري.دفايف وقالب يزارلارغلا مار هأو جن د ١
 سبيعي يبس بسام مجم سس هتيم ومس سستم بعت تايم يسب م يسم ءايعح ل يجب سس ستايل 0



 نأ لع ءةمالا تعا ضعي لع ماه شع

 ةمْنتآل [هانَسأ ١ م3 ىلاعت هلوق « اهدحا»ءوجو هيلعل دي ولكلان .لضفا ملسو ديلع

 نيملاعلا لك_- رى .لضفا نوكي نا مزا نيملاعلا وكل ةحر لسو هيلع هللا لص ناكالف َنيِمَلاَعْلل
 هلا ىلص دمع رك ةنرق ىلاعتهنال هيف ليقنك رو 50 كآ اَنعَكَرَو للاءتهلوق » ةينادلاةجملا «

 كالذكايبنالاارئاسر كد نكيملو دهشنلا يفو ناذال ايفو ةداهشلاةلكيف هركذب ملسو هيلع
 هلأ ع ادق لوس عطل نم لاقف هتعاطب هتعاط نرقىلاعت نا « ةنلاثلاةححلا »

 . موب 0 قو أ دي هنأ نوعيابيامُت كتوم اي نير ذل ن !ىلاعتلاقفهةعبب هععبب و أ
 أوس هو ىلاعت لاقف ءاضريئاضرو ٠ ٠ هلوسدلو كرما ل3 ىلاعت لاقف وتعب ذتزعو ١

 لوس لوم اوبيحتسأ اوما نيل اهي أي ىلاعتلاقفو هتباجاي هتباجاك ١ "وضرر ناثوَحأ |
 لاقن نآرقلا نمةروس لكي ى دي ناب بو هيلع هللا ىلصا "دمر ما ىلاعت هانا« ةءبارلا ةجما» ا

 لكب مادقشان كف تايآ ثالث يورثوكلا ةروسرو لارصقاو دلشمْنِو ةدوساوت اكىلاعت |
 ٌنآرقلازيممم نوكيال نا مزا ةيااذكو ةيآفال ًاةتس نأ ارقلا لك ناك اخون ثلا نم تاياثالث
 ىسو ٠في .ر شت ةرك د هناخجس هللا نا لوقتف اذه تيثاذ اودي ذاوةز روم يفلا نوكي ل لبادحاواربعم
 تاي.آلاءةهيملسوهيلءهلا ىلص دمع في رشتلا لسنألق تانيب تاي آعستب مالاسلا هيلع

 تاز“ نم لضفا ملسو هيلعهللا ىلص انلوسر ةزهعم را «ةسءاحلاةجتلا»ىلواةريدكلا أ
 ةاللصلاهيلعهلوق لوالا_ةرايب ءايبنالا ارئاس نم لضفا انلوسر نوكي نا بجو ايبنالارئاس [أ

 ناك ف رشا تناك الك ةعاذلا نا يفاثلا نابب وتادوجوملا يف مد اكمالكلا يف ن ًارقلامالسلاو
 نم يقر نارقلا يفردالاوةالصلا هيسدتربعمنا«ةسداسلا ةبحلا»شالما دنع رك اا يحاص

 ساجر. ءايبنالا رئاس تازجم# «رئاسو ةيقاب ريذ ضارعايوتاوصالاو فورد ىنج أ
 رئاس تازيعمو رحدلارخآىلا ةيقاب لسو هيلع هنلأ ىلص دام :ريعم لمج هناهس هنا يقابل ارومالا
 ةالصلامهيلع ءايبنالا لاوحا كح امدعب ىلاعت هنا هقسباسلاةبحلا»ةيضقن.ةيناف ءايبنالا
 ءادتقالاب مسوهيلعمشا ىلصا دمج ماف هدب آ'#ادويق هلا ىذه ثلا كيل وأ لاقمالسلاو
 دياقث هنا زئاج ريغوهو نيدلا لوصايفمهبءادتقالاباروم ًامناك هنا لاقي ن!اماف هلبق نع

 نسامح دارملا نوكي ناالاقبي ملف عئارشلارأ ءاس حسن هعر ه نالرئاجريغوهونيدلا عورفف وأ

 اهتسحاو اهدوجا اهنمتنا رتخاف ممديسو مط ا اوحا ىلع كادعلط اانأ لاق هناخجس هن أكف قالخالا
 امةيض رملا لاصخلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هيف مقجا هنا ىضتقي اذهو اهلك يف مهبايدتقم نكو

 ثعب مالسلاوةالصلا هيلع هنا«ةنماثلاةجحلا» مهتم لضفا نوكي نا بجوف مييفاقزفتمناك
 تم مح
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 [ملاتمم اكسب هنااما## لشفا نكي نأ بهتك اتق ثم نوكأ 7 نأ ىضتقإ ةعقي كللذو قاطا لكلا ١!
 غم نوكتنأ ايقعقب كلذ نااماو# سأل مك لإ ةئاتلاسنأ ام ىلاعت هلوقلف قلطا
 ا ميج لاقاذاف :راصتاوناوعاالو ىل !امويغ نما درفاتاست' ناك هنال ةكاطسوهبلءشاطم ١
 ا بقمة قشلا تناك لكلا نهافئاخ ريصي رثكايحومل ءادءا لكلارا ام كر ورفاكلاا !اي
 نوعرف نمالا ًدحا فاخي ناكاموهف ليئارس يتب ملا ثعبان مالسلا هيلع ىسرم ناف كلذكو |

 دليلا ذهل ليقوااًناسنا نا تكلا نيبي* هل ؟ادعااوناك ل كلا ملسو هيله ص دماماو#هموقو
 5 هيلا غلب وأ "ديحو مورلا هيلا ب هذاف حال و ةوقوذ داو بر هيف قبفرلاو قيدصلا نعي اغا
 ! ةيداب ىلا بهذا هل ليقولو دحاو ناسن ا هنأ عم ال ذب هسفن تعمل هتاف هيدي وهشحوي ربح

 | ىشل ةشح ول ارابخالا نما ذكوا ذك دي دايلا ب حاص ملا غلب و قيدصالو سينا اهيف سيل ةدايعب
 الإ ءراهنو هلل لوط هذي ناباروعأم ناك هاف مسوهيلهقا ىلص يبنلااءا+ نانالا تكلا
 هئوْذّوي و هنوداعي مهنا مهتم داتعملا لب مهبهل دهعال نيذلا سلالاو_'رملا يا هرم ل كيف
 امماساهملا عراس لب اكلتيجو ةلاشلا هذه نمي ممالسلاوةالصلاهيلعدنا هنوفنتلل و ظ

 أ

 ١
 أ

 ىلاعت لاقاذملو قاشملا لغعا هللا نيد راهظا يف لمحت ملسو هيلع ها بص هنا يضتقي ذهفاعيطم

 لوسرلا ىلع ناك البلا كلذ نا مولعموَلئاَقَو سعتلاٍل بق نم قفث نم "كتم يوتسي آل
 مسيو هيلع للاى لص لوسرلاب كءظاف ةدشلا كلت بج ب ةباعصلا لضف م لمع ذاق اسوديلعل ىلص 1

 هيلع هلوقل ريغ لضف نم رثك اها ضف نركي نأ بجو ريغ قش م لفعا هلقشم نأ تب تبئاذاو
 ةالصلا هيلءذمم نيدنا «ةعساتلاةح حلا هدشا يااهزجل تادابعلا فا مالسلاوةالصلا
 ا يل اتمنا لوالا ناييدجءايبخالالضفا سو هياءهشإ مدع نوكي نام ليف ناي دالا لضفا مالسلاو

 ( نم مالسلاوةالصلا هيلع هلوقل لضفا نوكي نا بجي خسسانلاو ناي دالارئاسل ًقعتان مالسالالعج |
 رثكأ اولظفانيدلا اذه لم اك الف ةمايقلا مويىلااهب لمح نم :رجاواهرج!هلف ةنسحة نس نس

 ملسو هيبعداىلس دمت نوكيا !مزايف نايدالارئاس يمضاو 2 ءاياوث رثكأ هعضاو ناكاباوث
 بجوف م الأ لضفا ملشو هيلع هللا لص دهغةما نا «ةرش كاملا ةحلا»ءايبنالا رئاسنم لضفا ْ

 ١ أ هي: ات لام لو لولا ناي +ءايبالا لضنا مال والصلا هيلعدحت نيكي

 لو هيلع رس دمعتمبادجةلشنلا ذه تلاناغاةمالا ءذهنايفانلا ايي و#* سا تجرم رخ 1

 3| ةليضف بجو عياتلاةايضنواهللا مكرم يف وعيا 0 تك نإ لق ىلاعتلاق |"
 0 بجو سنالاو نا ىلا ثوعبم هنالاًءابتا رثكتا املسو هيلعهللا لص ادمن ا اضياو# عوبتملا 1!
 0 لأ اك ةرشع ةيداحلا ةجملا» عومتملا نا شولعيفاًرثانيبييتسلا ةراككن الرثكأ هبا آهباوث 7 نيكي 5



 بتم اطلاق سل سس ص هس ت0

 ل وغالب لضافلا يسن تراللقنا نوكي نأ بجوف ل هر تاخمالسلاو ؛ ةالصلاهيلعهلا
 اهم“ :رومال نوكي سعب ىلع «ايبنالا ضعب ليشفت نا« ةرثعة يناثلا ة حملا !»لوقعملا يف حيبق

 ةالصلا هيلع نيب حيف ل صح دقو مهغي رشنل ةبجومو مهقدص ىلعتلا دينايتلا تازهتلا ةرثثكا
 عابشاك ةردقلاب قلعتي|ءاهنم#ماسفا ىلعةلبجلاب هو ةزجمم ىنالآةثالث ىلع لضفي اممالسلاو
 رابخالاك مولعلاب قلعتي ماهنمو *ليلقلا املا نم مهئاوراو ليلقلا ماعطلان هريثكلا قلاع
 لئافتلاب هتاذ ةيسملسوديلعقا يلم هصاصتخا اهنمو#نآرقلا ةحاصفو بورغلا نع

 #ةعاجشلا ةياغ يف مسوهيلءدما لص ناك شياو برعلا فاريشا نم بس فرش هنوكو حن
 باوبالاهذه ليصنب 2 ةقطان ثيدللاب يشكو هئافنثو هتحاصفو هئافوو هلخو هقاخ يفابنمو

 كتالذوةمايقلا موييلاوا تحت دنود نمومدامالسلاو ةالصلا هيلءهلوق «ةرشعةثلاثلاةحللا»

 «رقتالو مدآدلو ديسانا مالسلاوةالصلا هيلع افو*هدالوا لكن مو مدن م لضفا هنا يلع ل دي
 مالا :رم دحااماخ ديالوانا|رلخد ا يتحنيييتلا رم دحا نجل لخديال مالسلاوةالصلا هيلع لاقو ||

 || اذا اجور سانلالوا انأ لو هيلع يلص لاق نعد يضر سن ىور و«يتمااباخدن تح
 الويل ريلعمددلوم .ركأ اناو يدييبدملا ءاولاوسيا اذا عرشبم ذاواودفوا ذا هييطخ اناواوثعب
 هللا لوسر عوسف نورك (ذدي ةباجسعلا نم سان ساج لاقامهتعدللا يضر سابع نبا ن وجر
 بجتاب اذا هه[ لاقو# م الياخ يهارباذخنا هلا نابع مهضمب لاقت ع رثيدح ملسو هيعمل لص

 ا جرفتها ءافطصا مد رخل اقو# هحور وهلا ةكيوسيعفر ا لافر يكتدك يسوم مالكم

 | كلا ذكوهو هللا ليغ مهاربأ نا« تججو ممالك ت معشق لافوإ لسوديلءهملا ىلصدبلا لوسر
 ٍ اناوالا كلك وا افطصامُدأو هكا ذكره وهلا ور سيعر بشل ذكره وه شومودو

 || ةمارقلا موي عفشم لواو عفاش لولاناورغنالوةماي قلم ,ويدمملا ءاول لماحاناورختالو هللا بييبح
 رك ًذاورفخالو نينا ءارقف يسموا اخ داف يل ستغيف ةنجلا ةقلح كرحب رم لول اناورغنالو
 ٍط رهظولا ةبارهعلا لئاشفيف قبلا ىو نور شعتمبرلا حماد خالو نيرخ ًالاوثيلوالا

 ةشئاع تلاقف برعلاديساذه مالسلاوةالصلا هيلع اقف ديعب نمهنع للا يضر بلاط يبا نبأ
 لعل دباذهو برعلاديسوهونيملاءلاديسانا لسو هيلعمشا ىلص لاقت برعلا ديس تنا تسل |
 سايع نبا نع دهام ىور(ةرشعةسما+ماةحطلا» ,'ايبنالا لضفا مالسلاوةالصلا هيلعدنا

 ننالو يبق دحا نوطمب ماس تيطعأ مشو ةيلعشا لصدّمالوسر لاق لاقاهدع هللا ىبخر ١

 اًروبطو | دوف ضرالا يل تلعجو هموق ىلا ثعبا ؛ ىلبقيبنلان اكو دوسالاورمح الا ىلا تشعب
 ةعافشلا ثيطعاو يلبق دحال لت نكترلو مادغلا ل ثلحاور هش ةريسم ماما ب ءرلاب ترصتو



 1ها

 نأ جيرص هناىال دجال هجو#اقيش لاب كرشإ ال نمىلاعن هلا ءاشنةئان يهف يتمالاهتر هداف ا[

 يذمرتلا كلا يلءنبدمتلاف«ةرشعةسداسلاةهتحلا»هريغ ىلع لئاضفلاهذببملضف ىلاعتدللا ||
 ىلعدت :رامأ نوكت يدل اريمالاف هتيعر ردق عا ههؤرم نوكتهنافريما لك نأ ىنءملا|ذهرب رقث يف

 راك ارئاخذو اوما ىلا جاتا برغلاو قرشلا تالم نمو ةيرقلاثالردقب هئئؤوم نوككةي رق |||
 رهاوجو دبحوتلا زونك نم يطعاف هموق ىلا ث ب لوسر لكك ل ذك ذي رقلا كلتروم | لاوما نم
 نم ىطعي امنا ضرالان م صوص فرط يف هموقىلا لسرأ اف ةلاسرلا نم لمحامردقىلءةفر ملأ

 || مهنجو مهسلا برغلاو قرمشلا لها لكىلا لسرماوعضوملا كل ذردقب ةيناحو ةرلازودكلا ذه
 نراكاذاو برغلاو قرشلا لهاروماب هيمس ب مرقين | نكي امردقب ةفرعملا نم ىطعي ناودبال
 قءاشملا لك ةبسنك ءاببنالا رئاسةوبولا لسوديلع هللا ىلص دوف ة بسن تناكشلا ذك
 نس ٠ لسوهيلع ها ىلص يطعا مرجال كلذكن 5 الو ةصوصخملا دالبلا ضعب كلام ىلا براغملاو

 رشبللا نم دحا هفليب يدا دلال ملعلايف غب مرجالفهلبق دحاطميرلام مملاو ةكحازود هك
 تبنوا رسوهيلعهللا لص لاقناىلا ةحاصالا يفو سؤ موديل إ ىو ًافهقح يف ىلاعت لاف
 «ةرشع ةعباسلا ةححلا» عمال اريخهتما تراصو بتتكلا لعام هباتك اضورملكلا عماوجس
 هنعمل يف :ر ةريره لإ نعرداوالا باشك يلا هتدئادمح .ر يذمرألا ميكا يلعزب ؛دهمم يور

 ينذجاو ان ىسومو اليلخ مههاربأ لت ىلاعت هللا نا لاق هنا لوطا لمينلا د .

 نعمل فة ةساايجا» يو طلع يدح نال وقلق يح

 لثمو ثم ملسوهيلءهثا لص هللا لوسر لاف لاقدتع هلا ىضرةريرهيلان ءابنم نب مايه نع

 تءةيداز نمةنبل مضومالا اهلكأو اهلج اواهنسحافاراد ىنتبا ل جر لكي بق نم *ايينالا
 لاق كذاب تيفةنبلاتبع تعضوالا نولوقيف ناينبلا مهي ا .منوفوطي سانلا لعجلاهاياوز
 ايبأ يدان الك ىلاعتثانا(ةرشع ةعسادلا ةحازةبلا كانا تنك ملسو هيلا لصد
 كب رنين يسوم مار 5 ناماتي داكو٠ خنكحمأ موا همماي مادان نآرقلا يف

 هر ايا اين هدأ ا 3 هلوقي هأدان ىلاعت هناف مالسلاو ةالصلا هيلع يبلا اماو
 لواكذ هنالعاجالا قرخميالو هفالخبأ ابعبال نمي ينعي فلاخلا جتحاو * لضفلاديفي كلذو

 ||! فلاخلل اذهو ميلعملا تاواص ءايبنالا عيج يلعملسو هيل ءّنلا ىلصءزيضفت ىلع ةمالا عاج
 ٍ نافملسو هيلع هللا ىلص هتارهعم نم :مظعا تناكءايبنالا تازجمم نا .«لوالا» هوجوب محا

 ميهارب !ناو#كالذك مالسااوةالصلا هيلء دمج ناك اموةكمالللا رجح ناكمالسلا هيلع مذ
 مالسلاهيلع قيوم اودي اناحيرو اعور تيلقثاف ةميظعلانارينلا يف ىلا مالسلا هيلع
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 تييخس سس سل هس تسي

 هلثال مالسلاةياعدوادو »الكم 5 1 8 !وةياعلا لصدمتو مب ملا تا ازيعلا كالت يلوا

 ناك امو هل نيرغت“*حاي رلاو شحولاو ريطلاو سنالاو نا ناك مالسلاهياهنايلس و« لي دملا
 هردقوة يأ اوذطلا يف هللا هقطنا مالسلا هيلع يدعو اسود هلا لمدسحلا الصاع كلذ

 هو هيلعدلا ىلص دمحم ًااصاح كلذ يراك امو ضربالاوهكألا ءارباو ىثوملا ءايحا ىلع

 لاقت ةليلخ هاك يف مالسلا هيلع ميهاربا يمسلامت هنا ف لاخلا جي نمي «ةينالا ةمحلا»
 يفلاقو*اميل 5176 رمل لك السلا هيلعىموميف لاق“ ًاليلخ ميما رب اما لت

 مالسلاوذ داصلا ةيلعلب 2 يف دإقي مكاذ ذنه؛ يش ثوان ور 2 ديا قمالسلاهياهوسيع

 لاثو# عنب سوي لعيفوم ةفثال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق فلاخلل « ةقلاثلا ةيخلا »

 سابع نبازع ىور فلاخلل « ةعبارلا ةجملا >ءايبنالانيب اوريخت ال ملسوديلع هلا ىلص

 لوطب احون انركظفمالسلا مهيلع ءايبنالا لضف ركاذيندجتملا يفانكل اق امهنعمتا يشر
 للص شا لوب اياقوءامسلا ل هعفرب ىسيعو ايا ىلاعت هللا يكتب مومو تل يضاراوتداع
 'داييئالا ماو هور تاموهبذ نم مدقلامدلرفغو ةفاكسانلا ىلا شعب مهم لضفا سو هيلعُيأ

 نماريخ نوكينأدحال يغبديال لاقفهلانر كلف متنا ؛لاق لسوديلملا لسد لوسرل يضف
 ةمبرالا هذه ف لاخلا جحر ع يا( بأ )"ايم هرلوطق يل ممي لانا كلاذوي ركذ نب يخي
 مالسلاوةالصلاهيلطدمجنم م ل فف ا نوكي نا بجويالةكنالللا دوج مالسلا هيلعمةانركن |
 مد اين تنك لاقود«ةمايقلا موي يئارل تحت هنود نمو مْ سو هيلع لصدلوف ليلدب
 جارعملاةليل لسوديلعشا قصد باكرب لخامالسلاهيلعلي ريج ل طلاو ءاملا نيب

 "| ةكئالملا رماوملسو هيلع هلا ىلص دم ىلع هسفنب ىلص ىلاعتهنا شياو دولا نم مظعاا لهو
 ؛ىلاعت هنا«لوالا» هوجوديلعل دي وةكمالملا دوت نم لضفاثالذو هيلعة التصلاب نيدمالللاو
 '«ينانلاو» ابيرقل سو هيلء هلا لصد. لع ةالصلاب م ماو كبي دأت مال دوجسلابةكتالمل ارمأ
 مالسلا هيلعمدآلةكالملادوجتاماو ةمايقلا مويه ةماذ سو هيلعمللا لص دمت ىلعت الصلال أ
 : لص دمج يلعةالصلااماو ةكملالملا هالوتاملا مدل دوغتسلا نا «ثلاغلا» ةدخاو 5 ةرمالا ناكأف

 ترا«عبارلا» نينماملاو ةكئاللا اهمرما لجو ,زعنيملاعلا براهالوت هاف لسو هيلع
 لام هثا(يق ليقناف) تييجيفملسوهيلعملل ىلص دمجرون نا ل جال مدل دوج اباورماةكالم ا
 ' هقحيف لاقف سو هليعلا لس دمجاماوأياك ءانسألا7 ممل لاق مملابممأ نفخ
 "اغياو ىَدَبف ًالاض كَدَجَوَو ىلا: لاقو نايل لَو باتكحلا ام يردت تنك ام

 رص ير 7

 "لي راج لسوديلع هللا ىلص دم ماعمو 500 17 أ ١ سف لاف ىلاعت لاف ىلاعت داوم ءاوه اول |



 ' :الصلا هيلعلاقو ميم كلت لفف نأكَو وامل 3 م َكَمْلَعَو ملسو هيلع
 خالصلا هيلع نأكو نأ نقل ملعْنمْحَرل ١ ىلاعتلاقو يبدأت نحف يب ريب دامالسلاو

 عامل ف د لوم 20 سو هيل هلأ لص دمحم ىلع :لافو شاك ءايشالاانرالوقي مالسلاو

 نم ميلعتلا اماو نيقلتلا ب ضي كاذف ى ول دييَق ملعلاعت هلوقديب وهثيب عمجااماو

 "يحسن أ شويه ىلاتلاقب تارمْلا كلم مك اوني لقلاق لامن هناك ىل امثل
 . هللا يلص دمج ىلاعت هللا لاقو نينيؤملاوراَطب 0 امم السلا هيلع حونول ات(ليقناف) هزم

 1 لاقيملاعتدناانلف) نسحا حون قلنا يع دياذعو 20115 لاو رتالولسو هيلع

 ألوان ناكل ل باذع' مم اين لبقنم َكمْوَقرد 1ناويؤتىلإ اًعوناَتْلَس أَنِ

 ينس | كالَس نأ امو هيفىلاعت لاق دقف مالسلاونالصاا هيلعدماماوباذعلا» رم

 نك * صير ايل زير ء كح قم“ لوس“ مّ اجد َنيِملاَلِ

 | ضآل ل ل 0 بر لاقدا مالسلا هيلع ون ةبقاعناكك ميحد فأر نينيؤملاب 1
 مافي َكتْمِبَي نأ ىسع ةمافشلا لسوهيلعهن يصدم ةيفاعو | ناب دن راكم

 ا يمة دحاو لكل 0 ف 1 ةدقت ثار زج ارئاساماو د و

 سه صر

 دوادإ عجو ةليشنلا ذه لكما د حا تا ل يار را

 "الصاع اذه نكيوعرلاوريطلاونإاو ىنالا نايل ارفع ومرينل اذه لضم وةوبتلاو كلمملا
 "ناب الاب نال ثوحبسناب صوصخ ودينا لدم مالسلاهيعتزاندينال

 :قاهادل,ن اذا اما بئارماو يصاخملا ىلع تاجردلا اناجت نا اذهو عئارشلا لكل غصانهعرش
 ادع هنامزب قال ةزيملا نمرخم ا اهون يثوأ «ايينالا نمدحاو لك نالدجو ارضي | هيف تازجتملا
 ناكام هيبشلاكم ناكر جيا قلفوءانشيبلا ديلاو ةيحسانمعلا سلق شو مالسلا هيلع يسوم تازيعمف
 .وضزإلاو كلا ارب يقولنا هيلع يسيع تازجسود«رهتنلاوهر هيف نيمدقتمرم معلا كللذ لها
 ىلنم دم ةزهجسو بطلاوعنو هيف نمد قتمزصعلا كلذ ل ها ناكامج هييشلاكك ناك وما ةايخاو
 ةلمجاب و راعشالاو بظلتاو ةحاصفلاو ةالبلا سنجنم-تناك نآرقلا ينو موديلا
 وهو ثلاث هجو هيفو ةؤقلا مدعوةوقلابوهاقبلا مدعو ءاقبلابوةزثكل اوفا ةثوافتم تاومصلا

 ا معيف لاق ىلاغت هنا ( باوملاو) ىوقلا ديِشْد مل ىلاعت هلو مالسلاهيلع |

 ذاف ةلودلا ةرتوياحصلاو :ةهالا ةرثن وهوايتلاب قلع انتاج توا ار كا ا |
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 رد 7 ءاهيصت لاه سهقس ناك رس وديا لقمان تاع الئلاروجرلا كلت ١

000 

 ملسو هيلع هلا ىلص لكلا لعل شمل اوه نال مالسلاو العلا |
 ذاةنارمتل روف ىلا نهلوقريسفن ينوفجولا متنا هحر يزارلارخفلار هارج نيوز ا

 قوش سا
 م ق قاسم لوس رف "اج نو حوربأت يكن مكتب ١ امَلَن لا قانيمث ف ذخأ ا

 ْ ١ م: تي م نرش نزل ذك ال ]

 تس حو قدرا اًنوسافلا |!
 | ىلاعتشادركذ ذاماهتلج ن مورعدانعلاٌراوظاوهرذملاًمطق ملسو هيلع لم دمتتوب ىلعلدي

 .| مءاجالك هنأ ةككلاو باتكلا مان[ ن يذلا ءايبنالا نم قافيما خا ىلاعت هئاوهوتبآلاهذهيف ا
 ا كالذ نع عجر نمنابىلاعت كو كلذ اولبقمهناربخأو هورصتو باو دمآ موسما قدصم لوس دا
 ا ءايبنالا ميج ىلع بجواىلاعتهنامالكلا لص #ةبآلا نمدوصقملاوها بف نيقسافلا نم ناك

 | دممتويتتابثايف يفككال ةدحارلا ةمدقملاءذهناالا مما ًئدصم ءاجلوسر لكي نامالا ا

 هاج لوسر ملسو هيلدا ىلصاد مشن ايو ىرخلا ةمدقمابملا مفي ملامملسو هيلع ىلص |
 أ هنركل تابثا هنال هسقنب «يشللتابثا اذه لوقي نأ لئاقل له لئعو#* مهما ةدصم

 ُ رثظيحو هيلع ةزجتلاروهل سر فوك م نأ ( باوجلاو )* ةلوسر هنوكب الوسر |||

 ا | مهيلعشانا أوضر ىدسلاو:داتقو سابغنبإ او يلع + نعت ذ دم مما ادلاؤوسلا اذه طقس

 ا مهسو ديلا ىلص يلا ن ءعيوردقو# سو ةيلع هللا ىلص دمحم ضخم قاثيلا اذهنا أ[

 3 *يعابتأ الا هعسو ا ايسنارمج نب ىسوم ناك لل اواما ةيقل ءاغييابب دئجدقل لاقدنا

 ا مهلعي هيام ءايبنالان ههداعب نمو داش عبأمىملاعتهلانأ لاقدنا هنعمل يغر يلع نعلشنو |

 هب فرامل ينوهو سو هيلعملا لص دم شعب نئل د معلا هيلع ذخاالا مال اوةالصلا |
 / نولخأأيارئاك مالسلاو ةالملا مهلع ءايبنالا نا قا 'الانمدارملا نا لمشجيو#هقرصنيلو |
 "| هورصتي ناو هبأونماوي . نا مهيلع بجي هنافملسو هيلع لأ ىلص دمت ثعباذا هنابمهمما نم قافيملا ١

 نيذلا_”رءوب ناي الا هذه نم دوصقملا نالمل لمتعظفللاوءالعلان مريخك لوق اذهو |!
 خلبأ كلذ راكم هيلع ا ةذوخأمقاشيلاناكاذاو رلسو هيلعمثلا ىلص لوسرلا ناز يفاوناك ا
 دقومالسلاوةالصلا هيلع ءايبنالا عا دوخأم نوكي نأ نم دوصقملا اذه ليصجت يف |!
 تلاد اذاف مالا تاجرد نمبفرشأو يطا مالسلا يلع ءايبنالا ثاجررد نأب كلذ نعبيجأ 3

 0 ا 0 تأ
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 نارعا نيكس دي هلل تش أ للك و قَسرعاَدإَقِمَألا يف مرواَشَو ممل 0!

 | ماللسلاو ةالصلا هيلع دمحم اونم زي نا ءايبنالا ميم ىلع ب جوا ىاعتهثا نا لعقي ال! هذح
 دمحم ناعيالا نوكين الف نيقسأفلا رمز نماو هراصا كلل ذاوكر تول مهتاو ءايحالا|يفاوناكول

 ىوقا ءايبئالا ىلا قاغيملاا ذه فرص ناكَم لوا ثالذ ناك مهما ىلعابجاو هملسو هيل هلا ىلص |
 اهءاش نما ,عجاريلختي الاد ذهريسفت يف ىرخا دئأو ةرك ذو *< بولطملا ليصتيف |"

 محرمة نارمك اة روس يف ىفاعت هلوق ريسفت يف هلو 96 هللا همحر يزارارخفت ا ارهارجن هد

 ١ نسا منع ثتعأَف كلوح 8 ارضا بلقلا طع ظق ت تكول ة:مهل تغلدلا اتم

 هنأ ىبص هللا لوسر مهبطاخي مل وداع ٌثدحأ موي سو هيلع هلأ ىلص يبنلا نءاومزومأا1 موقلا
 يفمدشرأ اك ىلاعتو هناجس نا مث :ىيللا الكلاب مهيطاخامناوديدشتلاو ظيلختلاب سو هيلع

 لضفلا يف داز مهنءافعن ا كللذ ةامج نم ناكوره داع مو مهشاعم يف موعفني امىلآةمدقتملا تايآلا

 عت لاقف مهيلع اه لختلا هكرت 7و مهنعهوفع ىلع سو هيل عه ىلص لوس سرلا حد م ناب ناسح لاو
 نسح نعة رابع موقلا عم لسو هيلع يلص هيل كلاوق *«ممأ تن ل ملل انوع كامب

 ىلاعت لاقو # "رينمؤملا سس كَمَا نمل كحاَنَج “ضخ آو ىلامثلاق مع هقاخ

 * ميطظَع تح ىل كك و ىلاعتلاقو# نيام أعضرعأَو فرعأ ايم وفعلا له
 7-3 رح ممتع مدع زي زعم كحق 1 نلوم ماج د داى لاعت لاقو
 نه ىلاعت هنا ىلا بحا لحال مالسلاوةالصلا هيلع او *< 7 ميحد فور نينم 5 1

 ا 2 داسلاوةالصلا هيلع ناك الذ #«هق رخو ماما لبج نم .ىلاتهثا ىلا ضبا ليج الوهقفرو

 ١ ملسو هلع هلا ىلص اقلخ مهسساوآلع موكا ن نكي نا بجو نيلاعللا
 نارمتلآ ةروس يف ىلاعت هلوق ذنعالوق 3 ىلامتةئادمحر ٍيزارلا رذقلا رهاوج نمو 3

 ب و دنايأ اروي وأي وبقت : انمالوسب موف تب 1 و نيعوومل لعادل هلا 07 دق

 هسيننالءا + نيم لآل يف م ل نم انك إو مك باّيكحلا 9 م و

 دك ةنايلاو لوفلا ىلا ملسو هيعمل ىلص هبسف نب ءأطخ نيبامل ىلاعت هنأ « لوالا » ام

 رهظيب ؛[ ومهنيب ايف ًاشنوممدلب يفدلو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ذه نال كللذوةب ؟ اي

 اذه نع قيلي فيكفايندلا نعرض ارعال او هلا ىلا ةوعدللاوةنأ» الاو قدصلاالا هرمع لوطهنم
 ناب هقحيف ينتك ١ الوكالذب عنقأ ال لاق كلذ يف م أ طخ نيب ا هنا «يفاقلا هجولا» ةنايلحا هلاح

 نع ِك زيهناف كيل ءيتمسن لغع !نم مكيفه دوجو نا لوقا يبككو لولغلاو ةنايلعا نعدت ءارينيب

 بسني ناهلابب رطخي لقاع كة لال كتل دباب طل
 را ا 2 00 ا 0 0 0تتتتتاااا
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 ّّ 558 5 لما نم عن وقيام د 0( كاقلادج) نايا ىلا نأ الام لم لم

 ا العلا ان زودصخو للامتدلا هفرش اذاف كرشلاب يبعب ةءاندلاو لوما باب رامت مناوي رافا

 يقف دأب تجا وديف تعطف مك 5 هوك بيسإ يطع رش لدح نيلاعلا ميج نينا حالا و

 ْ وديلع هلا لص ناكالمنا «عب ؛اراا هجولا» لقعلا فال دا يعول مهبل ةلاةيسأ

 أ هيلع ردقيام عقاب هنيعي نا لقاع لك ىلع جو هدأب ء ىلعمب هللا نه ثيحي ةبقنملاو فرشلا يف

 ا  ىلاعت هلوقو ٠ نانسلاو فيسلاو ناسللاوديلاب هعماونركتناو» ءاااوبر ان نايل أم بجو
 | هلا ىلص عقب نان لوس لا اذهةشعب مييلا نسحأو ريت منا ياَنيديوسْلا ل ع هللا دق

 | امىلاوحل يعاد هفوك هتثعب يف راسل ادجو نال كل ذو نيملاعلا لكلا ناسا ما اسوهيلع
 دو هيلعمللا ىلص هنال ني اعلا قحيفماعاذمو ملا بالاصل باقعو ممم

 | ماجالا ذهب عسيلا هال سالك ال (ةلانأسو امو ىلاعت اق كيل اعلا لكلا ثوعبم
 نيم ىذه ىلاعت هأوق هريظنو نينه بةلام ذحىلامت صخ ليتل ذهن مالمالا هاا
 نأ لاو اماشينتريلتم َتْنََمْلا يلامتلانأكو «سانلل ىذه لاقاك لكلل ىدهدنا عم عم
 لوس لاي عافتالا ناكل ىلا[ نمناسح ماسلا مع لسرلا .دارفا نم درف لك ةثعب

 *«نيرءالا ىلع لش" تناك سو هيلعدلا ىلص دم ةقعب وراك | هدنعب ؛يقرامنالا هجوناكرثكأ
 ةديملا لاصملا نم هيفام بيس ةلص اذ مفانملايفافلاو*«ةفعبلا لصأ ن «ةلصاخلا عفانملاغدجا

 هلوق يف. ىلاعت هلل هك يلا يع ةثعبلا لصا بيس بةمندلااما» هريغيفةدوجوم تناك اميل
 يمييلا هللا دبعوبا لاق* لادن دج 5 أ لع سانا نكي 5س رو نير وتم السز
 يلعاوابج قالا نا(لوالا] هوجو نموهو نيدلا قب رطيفالا سيل لسرلا ةثعبب عافشنالا هجو
 اهسقنو لئالدلا هوجو مهيلعدروا هيلعهلا ت اواص هللا لوس .رث ةياردلا مدعو مهملاةلقو ناصغنلا

 دبالهلا نوملعيا ارناك نأو ىذا نا( ينالاواهنع ب اجا وامل ازاةيبشوا كشمهابب رطخالكو
 ' عرش ملسو هيلع ىلصورفةمدللا كت ةيفيكي نيفراءاونأك ام مونكلو مالوم ةمدخ نم م
 ا (ثلاثلا) ينل اه ىلعمادقالا نمو طلغلا نم نين ةمدملا ىلعاومدقي سمح ةيفيكلا كلت
 عاونا مهيلع دروي ملسو هيلع هللا يلصوبف ةلالملاو يا اوتلاو ةلفخلاو لكلا لعاول بج قلنا نا
 ١ (عبارلا) اهيف مهمغدو اطل لسشنوتوا لك مل ضرعالك هنا تح تابيهرتلاو تابيغرألا
 دعالا كيال رصبلارونب , عافتنالا نا مولعمورصبلاراونا ىرجني رت قلذلا لوقعر اونا نأ

 يوقبف سمشلا عولط ىرجم يري يا يلقع ملسو هيلعملا ىلص هرولو سمشلا رون عوطس

 ةيقيقخ ةراش اذيف هروبظ لبق ءهنغاراغسم ناكام 0 بيلا جاو نم ممل رهظب وهلة عروب لوقعلا
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 0 هس يع دسم هس عضم دس جس حوحو بدن دروب دس سو حرج راو صح حصص جعيج سو

 | تافصلانمللسو هيلء.ثا صدم يف نك امببسبةلصاحلا عفان اماوخةئثعبلا لصادئاوذملا |||
 عافتنالا جونا لعاو+ 5 ل أ نيم ىلاعتهلوقالواةيآلا م ذهيف ىلاعت هللا امرك ةرومافةليججلا
 نيفزاع اوناك# د مهنيبايف اشنومدلب يفدأو مالسلاوةالصلاهيلعدنا(لوالا )» وجو نم اهب

 الامر ىلا حيل وإن هتماو د هاش اق لسو هيلع هللإ لص هلاوقاوهلاعفا عيمج لع نيملطم هلاوحاب
 فرع نمو قدصلا ىلعذم .زالملاو ب ذكلا نعدعبلاو|يئدلا ىلا تافتلالا مدعو فافءلاو قدصلا ||

 عدا بذكلاو ةنايلخا نعم دعب وةثامالاو قدصلا هتمزالم رأى لاريعلا لوا نمدلاوحا نم ||
 قداص هنا دحا لكن ظىلع بلغي بذكلا عاونا بقا !راغميف بذكلا نوكي يثلاةلاسرلاوةوبنلا ||
 ًًباتك ًارقيملو دحال ذ ملتي مللسو هيلع هلا ىلص هناب نيملاءاوناكمهنا(يناثلا) ىوعدلاءذهيف |

 دعب ناغةلاسرلاوةوبدلا ثيدحبةتبلا تطنيإ نيعب رالاماىلاهناواًراركتالواسرد سراة |
 ركذي هنا نيملاعلا نم دحا ىلع ربظيملام مولعلا نم هناسل ىلعروظو ةلاسرلا سدا نيعب رالا
 هل نم لك مهمتك يف دوجوم ناك يذلا هجولا ىلع نيضاملاءايبئالا لاوحاو نيم دقتملا صبصق
 ةوبدلا ءاعدا دعب نا( ثلاشلا] يالا ماهلالاو يوامسلا يسرلابالا يق ًاعيالا ذه نامل ملس ل قع
 ىلا تفتلي م ىوعدلا ءذه كرابأ جاو زالاوةريخكلالاومالا سس وهياع هللا لص هيلعاوضرع

 تمظعو دالبلاذخاو هن ًاشمظعو هرماالءامو ةقشملا لعربصو رقفلاب عنق لب كلل ذ نم ”يش
 بذكلا ىلع مدقيانا بذاكلاوىلاعت هللاىلاةوعدلاو ايندلا نعدعبلا يف هقي رطريغي ل مئانغلا
 ناكملسو هيلع هللا لص هنا ملعتللذ نماقيش لعفيملالفاهيف عسوتو اهم عتق اهدجواذافامن دلادهيل

 ديحوتلا ريزتث الا هيف سيل ملسو ةيلعدشا ىلص هب ءاج يذلا باتكلان ا( عبارلا) اًقداص
 لاكن ا ماعيوتاماطلا ريرقتو تادابعلا حيرشو داعملاتابثاوةوبتلاول دعلاو هيزاتلاو ||

 نبل لسوديلعشا لص هباثك ناك الو دب للا لجالر يلع اودتاذأ ىلا فرعي نا يف ناسالا
 هللا ىلع هيجي لبقدنا( سماخلا )هلوقي اهف قداص هلا لفاع لكل ني رمالان يذهري رقث يفالا
 وهو قالخالا لذرامهتالخاوناثوالا ةدابعوهونايدالا لذرابرعلا نيد ناك ملسو هيلع

 هللا مبلقنملسو هيلعسا ىلصا دمعت ثبات ةئيدرلا ةمعطالا لكاو لتقلاوبهنلاو ةراغلا ||
 ملا يف الا لضفااوراص نا ىلإ تاجردلا سخا يش ينلا ةجردلا كالت نمهمدقم ةكربب ىلاعت ||

 هاله تفرعأ ذا*ةنملا لظعا هيفنا كال اواهتابيطوايثدلا ىلا تافتلالا مدعو ةدابملاو دهلاو

 هلم نيدهاشم ون ومها ميف اشنومهيفدلومالسلاوةالصلاهيلعا دمه نا لوقتفهوجولا |

 مل اذا امل هبما لاوحالا وذهةدهاشم عم مهناعا ناك لئالدلا هذه ىلعنيعلطم لاوحالا |||
 مهنمةرعبم طسوهيلع هن[ لص هنركب ميملعمملا”نميفاملادذبلف لاوحالا هذه ىلع نيعلظماونوكي



 55 ىلمدنال كل ذوذنلا نرخ - هيقود" وسل نييأوست * موف ثعب ذ|ىلامن اقف

 نال كلذو َكمْوَقلَو كل أ ٍلَنإَو ىلاعت لاق كمل رفعو برعلااةرشراص ملسو هيلع
 دوهملا نا مث برعا اوئراصتلاو دريبلا نيبديق "اكراشم ن اك مالسلا هيلع 3 ارباب راذقفالا

 ايلف كلذ لباقي ٠١ برعال ناك اش لين الاو ةاروتلاو يسافو ىموج نورت اوثاك ىراصالاو

 || فرش ىلع !دئاز كلذب برعلا فرش راصْنأر 2/1 لوزناوملسوهيلعشا ىلصا دم هّللا ثعب
 ا يلع واي كلذ دعب ىلاعت لاق م ُ اموسفلأ نم لوف يف ةدئافلا هجووه اذهفمم الا عيج

 ا نيرما يف ناسنالا لاح لاكن ا لاو *ةمْكحلاَب باتكسلأ انس 59 يود
 |١ ناتوقةيئاسأالا سفنال ىرخأ ةرابعب وادب لمسلا لجال ريخعاو هناذل قا فرعي نايف

 قلطا ليكتب س نوكيأ مسوديلع هلا يلم دمع ىلع باتكلا لونا ىلاعتدلثاو ةبلمعو ةيرظن
 قاطامملا هللا انع نم يجولا كا | ذلامابم هنوك ىلا ةراشاوبتاب ١ ؛ مهيب ةاتي لوقف نيتوقلا نيتاع يف
 '( ىلا ةراش باتكلاو ةيلالا فراسملا لوصحب ةي رظنلا ةوقلا ليكن ىلا ةراشا وك ذم رقد
 || نساعتىلا ةراشاةكحلاوةمي رشلارهاوظملاةراشا باتكلا ىرخا ةرابعب ود ليوأتلاةفرعم
 نماول اك مهناوهو ةمعنلا م له هب هب لمكتتام ىلاعت نيب مم*اهعفانمو ابللعو ا هرارساوةعي رشلا

 !| املاةمعتلا هحونأك اذاف ظعا|بعقوت ناك ةيلا دعب ثدرو اذاةمعنلا نال نيبمل الضيف لبق

 ١ ىدن ألد وورق .ريظتو معا ناك نيدلا نع باهذلاو لجل بيقع ادروو الءالا ا

 | ةدئاماةروسيف ىلامتهلوق ريت دنع لوقلىلاعتهئادمحر يزالا رك ارهاوج لاسسو غ3
 ريش نا ءأجأ» ايون هلأ نيو لع مكن 1نييانأو رس اجد لتكلاَمأب
 قلعت ةرتق ىلع ىلاعت هلوقنأ معا ديا يش 1 لع 0 م3 اجد ريذتألو

 ا المعلا مهياعدتو سعت ناكزب يق لسرلا لاسر !نمروتف نيح 1 اج ياما اجهلوقإ
 مالسلاو ةالصلا | مهرلع ىسيعو ىدوم نيب ناكي لكل أ نءو#راكاوا لذاوا ةئس ةئاتسمالسلاو
 ءايبلالا نمةعي رامالسلاو ٌةالصلا امهياعدمجشو ىسيعئبب و يأ فلاو ةئسةئاعبسوفلا
 || يفةدئافلاو*مالسلا هيلع يسبفلا ناس نبدلاخوهو برعلا نم دحاوو ليئارسا ين نمةثالث
 عئارشلا لا اةرطت دق فيرحتلاو رييغتلا نايف ل.للا مقرن دنع ملسو هيل للا ىلص دمت ةثعب
 اب قدسلاو لطابلاب قمل طلتخا كال ذ بيس واهئاهزلوطو اهدبغ مداقتل ةمدقتلا
 هنااتفرع انملا اي اواوقي نام ل نال تاداجعلا نعق للا ضارعا يفاهاظ !ًرْذع تا ذراصو
 ةالصلاهيلعا دهم تقولا اذهيفىلاعتدللا ثعفدب افك ات قرعاماش 07 دابعنمدبال
 دقق ىلاعت لاق ريل الورب نان اجاماوأ شل ن اىلاعت هلوقو رذعلا اذه ةلازامالسلاو |
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 ملسو هيلعهللا ىلص هتثعيب رذملااذه عئاراو ةاعلا ذه تلازف د ”يذنو ثيشإ ماج اج

 نأ فارعالا ةروس يف لاعت هلوقريسفت يف هلوق#ىلاعت هلل هجر يزارلر وفل ارداوج نموا

 ر 8 ليل ًاَوْداَرْوتل 3 منع وثخم هنود يدل 3 يدل لوس 1 نوعبتي

 'مَديَو تئابخأ "ميل مرحي تايوطتلأ و 7 لبو سلا نع مرتب دقورحتلاب 1

 رونا وعبت او هورصتو 'هدزرعدباوتمأ نيل لع تاك ييأ لالالا اقمرم مينع

 يفةمحرلادل بتككنمةفصن منا نيب م ىلاعت هنا لعا#نوحل ملأ مكين وأ هعمل زن يرن
 ١ عابتا«ةفص رم نركينأ كلذ لا مغ تاي" الاب نامئالاواكرلا اتباو ىوقتلا ةرمتآلاو ينال
 مهضعب لاقث كلذ يفاوفلتخاو *«ليجنالاوةاروتلا يفهم ددعأب وتكم هنودجي يذلا يمالا ىبنلا
 يفهوعبتي ناز ويال ذاةاروتلايف هتفصاو دخو ثيح نم هتوين داقتعاب هوعبتي نا كل ذي دارملا

 1 _ هلوقيف لاقو قلاع ىلا ثغيبنا لبق هعئارش
 يتب نم قل نم دا يأ لب مهفعب ل قو لييجن الاه لوناام لبق هيفدودجي نأ لاش نمنال
 | ةمحرممل بئكيأل نيقحاللا ءالؤه نا ىلاعتنيبف سو يلع هلل ىلص لوس مايا ليئارسا
 ال دجوو ثعب نا لبق هعابتأ نال بر ينانلا لوقلاو يمالا يببلالوسرلااوعبتا اذا الا ةرغ :رخالا

 ||| ىآو ىقثا نمالا ليئارسا ينب نماهب زوفيال ةمحرلا هذهنا ةي الاه ذهبنيب ىلاعت هن أكف نكي
 ينلاعب ةمكلثذ عمناك اذا لولا ايا يف هتنصو ذه نمو ىسوم نمز يف لئالدلاب نئآوذاكرلا
 ةيب الاه يف لسوديلعلا ىلص ادم فصومماعتدنا لوقنفاذه تفرعاذا *هعئارش يف يمالا
 بسب ظفللا اذه ضتخادق وآلوسر إسو هيلع هللا ىلص هنرك «ىلوالا ةفصلا» عسن تافصب
 يبن لسودي اعلا لص هنوك «ةيناشلا ةفصلا» فيلاكتلا ميلرتل قالا يلا هللادلسرا نع فرعلا
 ]|| لاق ايما سو هيلء هلا لص هنوكهةشئاشلا ةفصلا» ىلاعتهلادنعر دل عيفرهنرك لعل دي وهو

 بعكل ال ةيماةمأ انا مالسلاوةالصلاهيلء لاق برعلاةمأ ةفص ىلعوه يذلا يعالا ىنعم جاجإلا

 كراك مالملاو ةالصلا يلع يبلاون ءرقيالو نوبنكياوناك امهرثك | برعلاف بسن الو
 ا نم ناكريسنتلا !ذببابماهنوكو قيقا لها لاقابمأ هنركيىلاعت هفصو بسلا دبلة كلاذك
 ًأرقب ناكم السلاوةالصلا هيلع هنا «لوألا»:هوجو نم هئاسيو لودي لا لص هتازدم عم نإ م

 | برعلاو دو ييططاودناكويفتالوهظانلا ليدبت ريغ نم :رخا دعب رم ىلاعت هللا باتك مهل
 |١ هيلعدنا م ريدكلاو ليلقلاب اهنع صقني ناو اهيفدي زينادب ال هئافاهداءا خبطت لق راذ
 ناضقتالو ةدايز ريغ نما باتكولعي ار قيناك امو ب مكي ناك امهنا عممالسلاو ةالصلا
 هنا «يئاثلاو» ىَسنَتالْفَكل ؟ستسيلاعت هل وذي ةراشالاهيلاو تازجمملان نمكللةناكترييغتالو
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 مف نيلوالا بك ملاطاه ردنايف  عمراصلا# ارلاو طا نجي ناكل ]سوه لص أ
 الو لعتريغ نيةربفكلا وامل ىلع ليشمل يلهملا نآرقلا اذبجىق الف ةعلا طملا ثالث نم مولعلا لح

 باتك نم لبق م وأتت تنك امو ىلاعتهلوق نهدارلاوهاذهو تار ازجعملا نمكل خناكةملاطم
 ًسانلا لقا ناف لهسا# يش طانا ملعتنا«ثلانل ا”نولطبملاب اننالاَذ ل كنيس هام

 ىلاعتهلا ٌممهفلا يف يظعناصقن ىلعل دي هملمت مدعف يعسفدابطما نومة طلو اكد
 دجاديلا لصيملام قئاقملاومولعلا نمءاطعاو نير" الاد نيلوالا ولع لسو هيلءهنلاي إصو ثآ

 لعدملمت لهمسإ ىذلا طشعا لعتب م ثيحبدإعجمهفلاو لقعلا يف ةجلثعلاةوقلا ع الث عمورشبلا نم

 كريب عم را قرأ راج نيتداضتملا نيتلاهلا نيتاه نيب عججا ناكفامبقو" القع قاطعا لفا أ[

 هتافص» نب ياهةسبرلاةغملا» تا ازحسعملا ىرجراجو ةداعلل ةقراخار ومالا نما ذو نيدضلا

 لييإل افاد يف دنع ايوتكهل ودم يذل أ ىلاعت هاوقةروكذلا عسنلالسو هيلع ىلص
 كلذ نال لجن الاوةاروتلا يف بوتكم هتوب ةحسوماللاوةالصلا هيلع هتعن نا ىلع دي اذهو

 هلرق لوبق نع ىراصنلاو دوبيأل تارغنملا مظعا نممالكلا !ذهركذ ناكلأب وكم نكيإ
 ايف ىحسيلال لقاعلاو تارفنملا مظعأن .رمناتبملاو بذكلا ططرارصالا نال اسو هيامقا لص ||

 ناك تعنلا كلذنا ىعاذهل كلذ لاقاف هلوق لوبق نع سا ارغني ودلاحناصقلبجو 5

 ةفصلا » و هيله ىلص هقوبن ةحنس ىلع « لئثال دل ملظعأ نمشال ذو لد ينال وةاروتلا يفاًروكذم

 فورعملاب مثرمأي هلوق نوكين ازوجي جاجإلا لاق رفورعملاب ا ايىلاعت هلوف« ةسماملا
 (ةسداسلاةفصلا) فورعملابمرمأي هنا عددع اب وثكمهنو دي ىنعما نوكيناز انو واثانكتسا
 لوقلاوناثدالا ةدابعيفوةروك ملا رومال ا دادضا هنمدأ ارلاو كلان ََ رمي ىلاتءفوق
 نريدلاولا قوقعو محرلا عطقو نييينلا لعل لنا رفكل ار ادريقيىلامت هللا تافصيف

 ةايقالا تابيطلابدارملا لاق نم سانلا نم تابيطلاد ل لحي و ىلاعت هلوق(ةعباسلا ةفصلا)
 بسجب ةباطتسملا ءايشالا تابيطلا نم دار 5ظ15 ناجل اولا ليدي رعبا ذهوا لحب هلا كحينلا
 ىل عفان ع نا لعتلا دقي الا هذه تناكف للا مفاخلايف لصالاوةزالاديفياطوانت ثرال كلذو مبطلا |

 هلون(ةيمانل !اةفصأ 1( لصفت هلم يادلالا لما عيطلاهزاتسإ وسفنلا هبي .طئسلام لك يف لصالا

 ةروسيفركذ اهومدلاوةثيلا دي ريس ابع نبان هعءاطعلاقت يأ ويعم نحب وىلاعت
 بيس هلوادت ناكو سفنلاءرذقتستو عبطلا هشبذفتسملام لك لوقاو قس 4 دىلاعت هلوق ىلا ةدئاملا |||

 ال اةمرخلا هيف لصالاف عيطلا هفبختسي ام لكناءاضتةمناكف ةمرك رانا يف لصالاو الل

 :منيع لكى ل( لالذأل 1و "مرسم ! "متع مشب و ىلاعتهلوق(ةعساتلا ةفصلا] لصفتم لولد
 آس تا ل ل



 ا5أ
 د
 هيلع يسومةعي رشنأ هنمدارلاو هلقفأ كارلا نمدسي ياهبحاصرصأي يذلا لةتلارصالا 1

 يف تناكيتلادئا دشلا هنمدارملا مهيلع تناك ين يا لالنالاوولامن فو ةديد شخ تناكمالسلا

 نم قورعلا عبتنو ةئطا ملا ءاضعالا مطقوتب ودلا يف سفنلا لثفو لوبلارث املطقكم مهتاداب 8

 | " وتب تناكليقو لمفلا نع علم لغلانا !؟لعفلا نم عنيييرحتنلا نال" الدائم هاعجو مهلا

 اذهىلعف ىلاءتشامشاوت ميقانعا ىلا. ,مديااوأ اغوحوسملااوسإةالصلاىلا تماقاذا ل يئارسإ

 نوكلال نأ راضملايف لصالا نا ىلع لدن ةبآلا هذهنا ملعاو#ةراعتسمريغلالغالا لوقلا
 اذهو ةيعورشملا مدع يضتتقي صنلاا ذيهرهاظوالغوارصأ ناكأرررمخ ناك[ «لك نال ةعو رشم

 مالسااو ةالصلا هيلعةلوقلو مالسالا يفرارسضالو ررضال مالسلاو ةالصلا هيلعهلوقلريظن
 ةالصلا ينعدم فصوأا ها عاد درشلا فروج ل صاودوة حم السلا ةيغي :طسأب ثشعب

 اههتعشايذر سابع نيالاقدب هباودم نيل اف هدعب ىلاعتلاق عشتلا تافصلاهذهيمالسلاو

 وهو همم لول 1 يأ 1روُلاوعبل اق هودع عنج هورصلوهورقو ينعي "هور عودو ممل نم ينعي

 يف بولظملاب نوزأ افلا ياللا ْ "كولو 1 لاق تافضاا هذه دال ىلاعت هناعارفلا
 مكلتإ هلأ لوسُر يف ل سال ايي ا ايلف ةقباس اةيآلادعب لاعت لاقوةرخن" لاوايندلا

 لوسيل ًاباوتما تيري يب ومال ل رالضدأل ةوتاَوهَسلَل كامل يذل اةيعج
 ىلاعت ها دمحر لاف *«نودسب هكند ورعب و ون املك وو بدأ يأ ألا 8 ل

 طرش ن٠ نا ىملاعت نيب نوقثي ني «ذلل ا معك اسف لاقام ىلاعتدنا ملعا 3200 يف

 5 الأ مذهيف ققح مالا يبنلا لو دال نإعيتم موك نإقت دأأ ك كئاوال ةقلا تلوصح

 يقوادمَج مك إ دل لَآ لوسر ينال 0 ىلامتلاقفقي لكلاب قلما ىلا هعلاسر
 مالسلاوةالصلا هيلعاد م ثا ىلعل دن ةي؟ الام( لولا ام ناعل ني ةلكلامذم
 نايئاهفصالا ىسععابتا موةيؤسيعلا مللاقي دووملا نم ةفئاط لاقو*# للا ا عيج ىلا ثوعب 5

 هرذه موق لاطبا مانا دو ليئارسا يف خب ىلا ثوعبم .ريغو برعلا ىلا ثوغبم قداص لوسراّد مع
 ص ولأ [لوسوول لاق سانا لكاس باطخ سان ابأأي ىلاعت هلوق نال ةيال
 هنأ يعدي ناك دنا هند مرتو هتلاب لعبا شياو سانلا ميجا اًثوعبم هلوك يضتقي لهو اعيمج
 ًاقح الوسر ناك نافكلا ذك ناك موا اقخ“ لور نال لاقي اما نيلاعلا لكلا ثرعبم

 ,ذهرهاظب و رئاوبلاب تيئالف هيعديام لكيفاقداص هنوكب مزلابجووهيلع ب ذكلا عد دقمأ
 و ةيلءهلث ص هن ركب ججو قلل عيج ىلا وعم مسوديلعهنلا يل لص هنوك سعدي ناك هنا بألا

١١ 

 | ا كا ك1 حب ص تل م نس لاي حلل 2 ا حاب ©

 - لالا
 | ليئارسا ينال طق برا رديناكةاليفاو وق لطوي تلذو لوقا ذه يف اًداص



 ا

ةس 50105 1 ا ىلع هنو يفحدقلا ىف" ايفا "الور ناك امدنا لئاقلا لوثاماو 1
 

 ضع نرد قالا ضعب ىلا لوسر لسو هيلع هللا هللا لصدناب لوقلا نأ تبتف مريغملاو برعلا ىلا

 مالسلاوة المعلا هيلعا" دم نا يلعتلا دناوةي ؟ الامد( ةيناثلادل اا /ضنادتم لطاب مالك

 ىلا و عب 2. ناكأ 0 ءايبنالا نم هريغنا ىلعةلال دابيف سياف قلخا لك ىلا ثوعب 58

 الما ىلطا لك ىلاثوعبم نأك نأن نم ءايبنالا نمهريغيف نك لهدنا يف عوجرلا بجي لب قاطا لك

 || وعيه ناك ام سو ديلعهلا ىلص هريغاّدحا ناسملا العلا نب «عج كس لوقنف لئالدلارثاسملا

 رمحالا ىلا تاسزا يلب دح ا نوطعي ماسح تيطعا مالسلاوةاللدلا هيلع هلوقل قلطا لكملا

 روشة ريسم ينه بعري ب عراب يودع ىلع ترصنوار ورطوأ» دج“ ضرالا ل تلعجو دوسالاو

 لوقينا لئاقلو *«ىقمال ةعافشا أب خاف هطعت لس ديل ليقو يلبق نم نود ةمينخلا تمعطاو

 ةسجلا ءذهوجدار م! نوكينادعيب ال هال بولطملا ذه تابثا |يلعةلالد لوا الربا له

 1 َْن عوده ذه نكن نءمزأي وءاوس دجال لص خيل وملسو هيل هال هللا لوسر صاوخ نم

 مدآنا ليق انفي باو*ل وديا هللا ىلص هصاوغ نم عومجلا طهداخأ نمدحا اونوك هصاوخ

 0 عسانا ميجا وعي« ناكدقف ريدقتلااذهيطعومدالواعيجملا5 وعي« ناك مالد هيلع.

 كل ذييف سانلا عيمج نا عم هعماوناكنب يذلا ىلااًموعيه ناك ةنيفسلا ن نم جرخا ل مالسلا هيلعاسونأ

 | ءايبنالا ةحبب لوقلا نا الواد امتنيباىلامتدنلاهمحر لاف موق شاذ اوناك منام هزل

 نع ن* :قحلوسر م وديلعلا لص نا ركذب هفدرا نكمتزئاجرمأ مالسلا هيلع ل - راد

 أد ,هنا نايات هلوصحمم ةالوا هزاوج نبي نا هيله بجو بواطمتابث واح ن منال ىاعتهلا

 مه دقن بر لصالاو هيلع عرفا هلاوةوب لاب نايالاولصا هللب نامال نالوث باو ٠ اقدلوقي

 1 5 يذلا ألا يال وسر ىلاعتدل اوقب هعب 71غ هاياوتم ”ًافهلوقب ىلاعتأدي ,سيسلااذراف
 أ تازجت"نادرع قلو اقح أري هنوك ليتل دلا تارت لإ ؟خ ىلا ةراشااذهنا عاو# وامك وأي

 سوهيلم نال اصدتا ارم ل كوالا عوتلا) نيعوأ ىلع 0 ماسو هيلعهللا يلص هللا لوسر

 ميما الجر ناك[ سو هياعدشا ىلص هنااهفرشاو الج اوتكرابلا هناذيف تربوا ملا تارحسعملا
 ءايعلا ةداب 2كم تناك اهدنال إل ءالملا نمدحاةسأ اهعدل فني وأب اتك علاطي موذاتسا نم عتب

 ب غلا كالتة دم يف هنا لاقي نا نكي ةليوط ةبيغاكم «نعسو هيلعهتلا لمثل لوسر باغامو

 هيلعربظاو قيقستلاو علا باب هيلعدللا مستف كلذ ع١ سو هيلع هلا ىلص هلا ةريش كلارا 5

 1 هنا عم هيلع باقعلاع ةملاهلهروبظ د ناكف نرخ" الاو نيلوالا مولع لطلختشلا ٌثآرقلا اذه

 | لاتلرقب ةراشالا هيلاو تازجعمامظعا ن نياباتكو علاطيملواةاتسا قايهلايما الجر ناك



1١3 
 تت ل و وول

 ةفيرشلا هناذ نم تربلظ يلا رومالا(لسو هيلعهشا لص هنازممنمرفانلا عولاو) عليا |
 هيلع يسعنا ئرتالا ىلاعت لانا يس شو هعباصا نيب نم لل عوبنورمتلاقاقشنا لثم
 الل تازسعملا كلذكت ةلكي اع هلا ءامس مرجال داعب رغ ؛رغارماهثودح ناك انمالسلا
 ىلاعتهلوقب ذارملا اوه حودلا| فهو ىلاعتهلا تاراكباهتيعمت دعيي ؛/ ةداعلا ةقراخة ب رغانوما تنك
 1 ماق قيرطلا اذهب هيلعهللا اه رظأينلا تاره عيمس ب وهاب نمازي يادت هتاملكَو و ايم

 ٍ ةرهاقلا لئالدلاب تام هنا لعاوبج ىلاعت هللا نجزم امين طويلا سنع ءليلدلا
 ١ ”هعرشت فرعه كدب يدل يرطلابيقعركذينا بجو ل سو هيلع ها يصدم ةوبناهان رنا

 ملعاو# وعيت اة ىلاعت هلوقبةراشالا هيلاوهلاعناوهلاوقاىلا عوجرلابالاكللذامو ليصفتلا ىلع
 ىلص هلوقي ام لك ف لكملا لفعع ناوبف لوقلا يف ةعبانملا اما لمفلا يف و لوقلا يف لواعت: ةعباتملا نأ
 |( ةرابع يف لعنلا يق ةعباخما اماو*بيهرتلاو بيغرآلاو يهدلاورمالا قي رطيف ملسو هيله
 ظفل كاتبفا كرتلاف :رط يفوا لفلا فرطيف ناكاوسدب عوبتملا فام لثجنايثالا نع

 هناىل اللد ذ رعب أَو ىلاعت هلوق ناكف بوجولل مالا رهاظ نأ تيثو نيعسقلا لواغتي هوعبنأو

 ا هصخامالا هلمفام لكي هب ءادتقالا بجي و ينو رما لك يف اسو هيلع هلل يلص:ل دايقثالا بي

 ٠ ويل هللا ىلص لوسرلا صاوخ نم ءاهنا لصفنملا ليلدلاب تبث ىتا ءايشالاوهو لم دلا
 يذأ اًوهدب وتلا ةروش يف ىلاعت هوقريسفت يف وقاىلاعتهنلا همحر يزذرلار خف ١ رهارج موال

 ا معا*ن وكر شمل و لك نول لع رمل قل اني دو ىديلأب هاوسر لسنا

 ا لأي دناىلاعتنيب و لو هيلعمللا ىل لص دجججرسأ لاطبأ نولواجي مهنا« ءادعالا نع كحل ىلاعتدنا

 نيدو ىدهلاب هلوسر لسرا يذلاوهلاقف ماقالا كلذ ينيكني .رما متي هتاو لاطبالا كللذ
 ةرثك (اهوا ) لروما عوم بسجالا لصحيال مهيلعما تاولض ءايبنالا لاح ىلا نا لغاود ملا
 ةلا ىلع هني دنوك (ايئاثو) ىدملاب هلوسر لسرا ىلاعتهلوق نمدارم ا وهو تازجعملاو لئالدلا
 || ةكَحاةقباطمو حالصلاو باوصلاب ةفوصوم اهنوك د حا لككررظي ر روما ىلع المتشم المجشم سو هيلع
 ىلص هني دةروريص(؟ ادلاثو) قحلا نيدو ماع ةهلوق نم دارا اوهوةرب لاو يندلا يف ةعندما ةقفاومو

 نمدارملا وهواهم ركتمل ارهاق اهدا د ضال( اغا يلعيلاءنأي دال ارئاس يلع ايا عتسم موديلا
 ةراكلأب نوكي دقو ةحللاب نوكي دق هريغلع ئشلارو غنا لءاودج هلك دلل لعرب ظبي ىلاعت هلوق

 لبقتسرمابلا ارشني نازوعالو كل ذيرشبىلاعت هنا مول مهو دايت هالو ةيلذلابنوكيدقوروؤلاو

 رهاظ(ليقناف 8-9-5 لامس ل0 وله ءررقماجحلاب نيدلا ةمروباو ولدا ريغ



54 
 ضظآ ا د دق يو يت وويصصتعب ترحمو م

 نيسعاوناجا الت ) ةرثكلا ى .ةارارث /ءامسو مورلاو نيد ملا ودنملا ضرايف نايدالاو الا ُ

 ضعب يس عبي عا دربشو نو كسملا عريقدقوالا م السالا فلا نيدال هنا(لوالا) رادوجو

 اوبلغو برعلا دالب 1 دوج رخاو در ويلا ورهقتوب ءضأوم عيجيف كلذك نكي ناو ضاوملا

 دابعاوباغو ميكلم ىلع سوه اوباغو برغلاو مورلا ةيحانىلااهالاو دامو ماشلاد الب ىلع ىراصتلا

 هلاريخا يدا نا تبتف نايدالارئاسغ ا ذكودنملاو كرتلا ىلإ امه دالب نمريشك لع مانصالا

 ين/يئانلا هجولا) از ردع ناكفبيغلان نعارأب خا كلذ ناكر لصحو عقودف ن١ الأ هذهيف هنع

 لع ىلاعت هنأب هلل .ليريدعواذهلاق هناهنعدللا يفر : ةري رهف ا نعيورل رقن نا باوجلا

 يدسلالاقو#م اا يدبع وردنا ا دالا عيمج يعايلاعمالمالا

 ذأ ارملا(ثلاعلا دجولا )جار أ يداوا مالسالا يف ل دالا دحأ قيال يدبل 1 أ جورخدد مكالذ ا

 | نمادحا اهرف ىقباام ىلاعت هئاف كلذ لصح-دقو برعلاة ري رجيف هلك يدلا ىلع مالسالارهظيل

 | امها ىلص هفقري نأ هلك يدل يلعهربلغيلىلاعت هلوق نم دارملا نا (عبا ءاادجرلا) رادكلا

 أله طريه ضلاف يأ ؛يئاهنم هيلع - ىنخيال ىتح ةياكلاب ابيلعهعاطي د ونيدلا عئاربأ ميج 1

 ةجللاب هلك ن يدلا ىلعهربظيل ىلاعت هلوق نمدارملا نا( سمانا هجولا )ني دلال لوسرلا ىلا مج
 تناك ايبلاو ةححلاب ةيوقتلاو هلعفيسلاعت هناب دعوا ذه نال فيعض ءجولا ذه نأ 0
 فعض بيس تاهذلاثرثكر ءالا أ دبميف ثناب هنع باجي نأ ن كيو رمالا لوا نمةلصاح
 ةلودةوقدعبأما لثال دلا كلت يف لم أتلا نم سانا ئاسرانكلا مهءورافكلا *اليتساو نينمؤملا
 مالسالا ل الدر وبل يوقفتا اممشلا تنعضفران كلت يرجع دقف مالساللا

 ةبوتلا 5 ةروس يف ىلاعت هلوق ريسفت يف هلو 26 لامتشادحر يزارلا رخنلا رهاوج نمو 3

 فور نينو 1 مكي كمي رع رح "يقنع ام و 0 0 عم ل خم وسر مك اج دم

 كرا مالسلاو ة مرا كاصاان .اعهأو سر رم. ىلا اعنا ملعأ( لولا ًاسلا) لئاس هي“ حر

 ىلاعت هّهادصخ نملال ابامحت رسعي ةبعص ةديدش فاش فيرلاكت ىلع | ىلا ةروسلا هذه يف غلبي

 لوسرلا الم ناوهو فيلاكتلا كالت ل مت ةلوجس بجوب م ةروسلا مخ اركلاوقيفوتلاهوجوب
 هيلع قشي لاحد اذانفيأو ميلا دئاع وهفايندلايف فرشلاوزعلا نمد لصفيام لكف متم
 محرلا بالاو قفشأا بهي لملاك رف كيلا مالا وايئدلا ريغ لاصيا يف هتبغر مظعتو كر رمغ

 مدقأ اير ميحرلا بالاو الع فرس ةيعص ثاجال !ءىلعمدقااب رقفنشملا بييطلاو كفيف

 تاحلامملا كات تراص قفشم بالا ناو قذاح سيب لانا فرعا هناالا ةفاش تاييدأت ىلع

 هنأ متفرع ل انبه اذكف ثرادحالا ىرجم ةيراجتاييدأتلا كلت تراصوتلمجنا ةملأبلا



 أ اوزوفنل ةناشلا فيلاكتلا هذه هنمارا قاف ىلاعت هثادنه ,هقح لوس رماسو هيلع هما لص ا
 الو بكرت اذ الوتو امنعاوضرعا لب ,درابقيم نافمال لاوذالصلاه باطل وسرلل لاق ثربخ لكك |
 هيلع رمال إهلإ / لا ةفسا ملاك وا عوج يف جراد لعل عر مهملات تنتلت

 ةيأهنو نسملاةيايف تءاج اج ةروسلا»ذملةمئاخعا هذعو معلا شرعلا بر 5 تكور
 ةسمش/ آلام 1 هيف مل سو هيلعمللا لص لوسرلا فصو ملاعت هلاملعا(ةيئادلا ةلًاسملا) لكلا
 هنادي رب( لدالا )وجو ءريسفن نوم كف | نورىلاعت هلوق(ىلوالا ةفصلا )تافصلا نم م عاونأ

 الأ نإ ىلاعت هلوقو *تلم لجت ىل راسو نابع سالي نك اىلاعت هلوقك ملم رشإ
 (يئانلاو) سانلا ىلع هببسب حالا سء.سا ةكمكالملا ساج نم ناك ولدنا دوصقلاو م

 |١ تداو دقو الا ةليبق برعلا ف سيلامتع هلا ضر سابع نبا لاقبرعلا نم 50
 || نويعيرلاو نوبرضملاف اهيناج و ارعيي رواهشم تادبلا بيس مالسلاوةالصلا هيلع يبلا
 ذا نيديؤمل ا لعاْشَأ مدل ىلاعت هلوق هريظنو ةيناطخقلا م نوزئامبإ اوةيئاثدملا م
 هللا يلص هعمدخب مايقل اوهترسصن يف برعلا بيغرت هئمدوصقملاو' مهسفت | ْن 1 ةيمالو ل" موف تع

 | هنال كرشفاو كمل ببسورفايثدلا يف ةمفرلاو ةلودلا نمدل لصحيام, لكم ليقدل 0 هيلع
 اوناكب هرملا تنال كالذو مركلا لهال باطخ يسنا نم( شل ادلاو ) كب

 "ليفهت أكف مهتاهمحالصاب نومرقيو مهوم ديا وناك و هع اخو هلا لها مرملا لهأ نوحسل

 : ملف هئاب اودقالسا ةيدخ يف نيدتمم “وب دج ل سو هيلع هلل ىل 00 لبقرتنك برعلل

 لإ كما ( جيارلا لوقلاو]) هفال.سا ىلا ةعفرلاو فرسثلا يف هل ةبسنال هنا عمةتمدخ يف نولساكتإ
 1 كو يلع م وهليقدن اكملسوديلعدلا ىلص هترابط ىلع ديبنتلا ةفصلا ه طهركذ نم دومتللا
 ا ميعتانآ الا ضد ىلع اضي رحهنوك نوفرعتو ةئايصلاو فاقعلاو ةنامالاو قدصلاب هنوفرعت

 | ةكرقو ملم هلا ممن م ظعا نم نوكيدتفصودنلاح هذه نم لاسراوكيا تاي لاعبا

 : ةبمافو ملسو هيلع هلا ىلص هللا وسر هار ةيف ليفو كل فاو كقرشان هيأ يأ نم

 ا وه زيزعلا كالا نعام ولعريرع ىلاعتهلوف(ةينانلا ةفصلا)امهتعهللا ىضرةشئامو

 1| ايف مقوذا نع تنعي لجرلا تنع لاقيف تنعلااماو ةدشلاو ةباغلا يف“ ةرعلاو ديدشلا بلاغلا ||

 3 ذيزع ىنملاو عفر عضوم يف مينعامهلوق يفام ءارغلا لاقو .اهنم جورخعا هنكمال ةدشو ةقشم
 100 ىلصوهو لاعت هللا با ةعموركمعف ةدلاب هراكك ا ىلواو هوركم هباع وشب يا متنع هيلو

 8 راو طل صب رسله ةلاشاةنلاو) هدركملااذه عفديأ لسرأ اداب
 1 ةرخآلاو ايندلا يف لا تاريخا لاصب| يلع صيرح | نصي رحدارلا ليمهتاوذب ًاقلعتم نوكينا متتف |



 7 يذر سابع نبا لاق“ يجر ف رنين ًيىلاتءاوقإ ةساطاوتمعبا ارأاةفصلا)

 ملسو هيلع لاى ص ميحر فو راهو لجو زعهئاهم 1 نم نيعسأب ىلاعتهلبأ ةايس امهنع

 رجلا ةروس يف ىلاعت هلو ريسفت يفةرقاىلاهت ثا هحدوعزالار خنلا ارهاوجإ تسد

 ىلاعث هناو لسو ةيلع هللا ىلص هللا لول ب باطلا نانوبمحيا م جركس يِفل م ) كرمعأ
 ىلاعت هللا ىلع قاطعا مر طك !سو هيلا ىلص هنا لعل دب كل ذودحا 5 ةايجمسق وهنا قا
 ءايبنالا ةروس يف ىلاعت وق ريسقتوف هلوقأ ىلا متهما هر زار اارخن | ارهاوجن هو 23

 :«ايندلا ينو نيدلا يف ةحرناكمالسلاوةالصلا هيلع هناَنيمّلاَمللَم ةمحر ل ركلالَسَر اَمَو
 ثعبف مهبتكيف فالتخالا عوقوو مهرتاوت عاطقناو منكم لوطا مهني درسا نم ةريح يف ْ :اوناك نيباع كلا لهاو ةلالضو ةلماجيف سانلاو ثعب لسوهيلع هلا لص هئالف نيرا فاما
 'ماعدق باوثلاو زوفلا ىلا ليبس قحلا بلاطل نكي نيحرسو يلعن لصا دمع ىلاعتدللا

 مارملا نمل الط ازيمو ماكحسالا ممل عرشو ب الالي مدن و ىلا ىلا س وديع ىلص
 7 ىلا الو دياقتلا ىلا كل الف قيحلا بلط هتمم تناك مةعيلا ذهب عفعتباماغ ||

 اماوجتيآلا9نِشَو تمامآ 1 نيل وه لفىلاعتهللا لاقذلاَدب رق قيفوتلا ناكو رايكتشالاو

 هلا لص هنيدةكربباورصنو بورملاو لاتفلاولذلا نف .ريغك نم هبيسإازصاخت ملفا ئدلا يف
 | لاودالا ةحابتساو فيسلاب ءاجدتوةمحر لسو هيلا لص ناك فيك ليف ناف* لسوهنلع

 | كريو ريدتيملو ركتتيم مودناءوريكتسا نا فيسلاب ءاجاما(اهدحا )هوجو نم بارج الق
 | ام ءاجسلا خراتلرت ]او ىلاعت لا قوذاصملا نم مقتنموه م ييحرلا نيحرلا ىلاعت هلا فاصوا
 | اذا شراك[ وديلع هلل لصانيبن لبق ينلكذا( اينو اسفل يبس نوكي دف غاكابم
 | انلو هرب ذك مبا طعرخا ىلاعت لاو قرغلاو الو فسللاب نيب ذككلا هللا كلها +..وقدب ذك
 هيلع هنا( اهتلاثو ) ميبف تن و م عيل 'هللأ نك امَوىلاعت لاف ةمايقلا ىلا وا توملاىلا

 ةريرهوب | لاقو# ميظع و ا لمد | او ملامت لاق قلعا نسمح ةياهنيفناكمالسلاو ةالشغلا
 ثعبا موةمحر تشعباملا لاق نيكرشملا لع عدا لسودبل لمهّللا لص هللا لوسرا ليق هنعشا ىفد |

 بفضغي كب ضغا رشبان اها هنعمل ىهر ةفيذحةياور يف ]-و هيلع ىلصلاقو#(اذع

 نمحلا ديعلات(ا,عبارو) ةمايقلا موي ةالص هيلع بلل | عجاف هند دملوا هشبيس لج اميافرشنلا

 كرالوتلاو ةراصنالا مماقلاوب مامالا لاق»#ةصاخ نينمؤملا ينعي يماءلل ةحرال ادب زنبا
 تاياودللا تايأ يف اوربدت ول لكلإ ةمحر لسوديلع هلا لص هلاانيبام دحاو ىنعمىىلا ناعجري

 يحوم ىلاعن اق 5 سفن لبق ةدحلا يف عقوافاف ريكتساو ض رعانماماف هوس | رع ىلا هس



 ا

 رك ىلاعت هنال كنذو ةفيرشلا ةقاطامذهبةروسلاهذهرتخت ىلاغت هانا عار نيون
 | سانلا وعدا يذلا) لهما دمع اق ثني دلا بلط يفطاينحالا بوجو ىلعةلاد ةريثك قرط
 اناوهف يعادلااما»«لطاب واق ح هئاربظيل ةوعدلا لاح يفو يعادلا لاح يف هعمرظمي نا بجي هبلا

 بلط نع دعم عطقنبال باذكلا كرها لا نموأألاموا رجا ةوعدلا م ذه عك اسلالاناف
 اماو#ابيف ةبغرلا يدع ايندلا نعأديعب ناكللسو هيلع ىلص هن ارهاظلا نم ناكو ةتبلا ىلاملا

 نظلا ىلع باغي يذلاو هوجو هيفاورك 5 نورسفملاو نيفاكتملا نماناامو لاقفةرعدلا ةيفيك
 .وهىلب ةريغكلا تافلكتلا ىلا هتحح ةفرعم يف جادحي سبل نيد هيلا كوعدا يذلا ذهن ادارللا نا
 ىلااينان كوع داغالوا هللا دوحوب رارفالا ىلا كوع دا يفاذ هتعنمن لقعلايرص دهشي نيد
 3 وعدا مدعدلاغما اودي هاشم نسم ىلاعتدإ اوف كلذ ىوقو هب قيليالا لكن عهسي دقو هبمزات

 لاعبان ْو وعدام+ةمحرلاو ةكطاؤةردقلاو علا لاكي اقوصرم ىلاعتهنوكب رارفالا ىلا الا
 .ةدايع نع عاتتمالا ىلا سماخ مكوعداث+ دادضالاو ءاكرشلا نعامزن«ىلاءتهنوكب نارقالا ||

 *«اهنع ضارعالا يف ةريغمالو اهتدابعيف ةعفنمال و ةسيس+ تاداج ىلا ةراثوالا هذه

 دباس وعدا غ#«ايبنالاو ةككال لانو ةسدقلاةرهاطلا حاورالا يظعترملا اسداس وعدا
 «س ًاباوتسح 1نيرلأ يرحب اولي عامب الاس أَ امري ةمايقلاو ثعبلاب رارفالالا
 لوصالا يش ةيناثلا لوصالا ذهف#ةرختآلا لع ابفالاو يندلا نع ضارعالا ىلا اما موعدا
 :راكمالا لئاواو لوقملاهئادب وسو .هيلعدا ىلص دم نري دورىلاعتهّللا ني ديف ةربشعملا ةيوقلا

 مب نَلتلوَنملاملإ'ظ ذل اوه نيفكتمل نياك امو رج نو دلع ص ًادأ

 نملة ىلاعت لاق تامدقملا هذه نيب وج نيملاعلإ "6 نال اوه! ىلاعت هلوق نمد ارلاوهو
 يتلا تانايبلا هذه لوبق مشين اوديلقعلاو لوجلا ىلعمتر ررصا نا عكنا ىنعملاو*«نيح دعب أب

 هذه لفمرك ذود نيثطغتوا ضارعالا| ذه فن يبيصم متنك 0 انيحدعب نوملءتسفاهانركذ

 معا هللاو بيهرتلاو في زيقلا يف هيلعدب ر الام ةمدقتملا تانايبلا كل دعب ةملكلا

 مسوي ىلص هل لصح كب رشلع وامل فال ىلوأل أمرت يسهل لقاَمَوَبَ ا

 0 له ع هه ع ص مص ا دس مسبب حب حس ممم ل مس سمس دي سمس يم(:

 2 حم -

 ابق. ص ةروس يف ىلاعت هلوق ريسف يفوق اهمحر يأ خنلا رهاوج_مو

 |(. قام اوغدا ينلا ةديرشلا يف نيفاكتملا نم تسمين ا تددف*ةبئاثلار ومالا هذه ةحصب ةدهاش

 .!|| داسقلاو لطابلا نع اهدعب و ابتلالجواهعحصي دهشي هلاف ميقئسم عبطو ملس لعلك لباهيلا

 كَ دوام ىينفلا ةروس يف ىلاعنالوقريسفت فهلوق#ملاءندثلا همحر ي زارلارختلارهاوج نموا ||

 يناىلوالا كاريه رمح ًاللوهل ليقف في رشتلا اذه ظمتساهنأكق مظع فيرشلاذهب ||
 كل ٍ :



 "دج عيعصا ومب ضو ص يش وت هج همم صسطسب سوست يحسم عجل

1 

 ا

 هرماف تاَنمْؤمْلاَو نينيؤملإو كذآ شت و لاققراتتسالابينالا يف ولو هياتم ا

 | طدعولا اذهادامحرلاماةرمسألا لاوحا يلعقي لا ان اذا هلك اذه * تيضر لوقي ىتح |

 | كلام تمم مديابمدهو نئادملا نم ضرالاراطقا ف نيدشارلا ةافلخ يلعحتفامو بزعلا

 اا

 كل انزال يطع ناك ناوي شتا
 ( لوالا )نيهجو نءمدقل اهلاصنانالعاو ىف كبر كايلي دل قىلاعت اوقريسةنيف

 توافتلا كا ذنا نيب ع :كلولوالانملسو هيلعدللا يلص هاري ةرشآلا نا نيبال ىلاعتهنإ وه

 لوسرلا ءادقإ امةياغىلا يتعب هناوهو توافتلا كاذرا دقم هي الام ذهينيبف نوكيدخ ياىلا

 ليفىلوالا نم كالريخ ةرخ اللو لاقاملىلاعت هن اك (يئانلا هجولا) لسوهيلعمللا لص هيضتريو

 تاتي ءاايندلا عسشنالامشالذوهدبر اء لكتيلسي نال لاك كرم ءالانا تلق

 نكيدقف ةرخآلا لعدمولا اذهانلج نااناملعاو#ىلوالا نم اسو هيلع هما لد هلريخ ةرخألا

 ول ول نم ةنل | يفرمصت فلا سابع نب لاقن عفانأل ماد« يلغعتلا ىلددلمن كمي دقو مفانملا ىلعإمح

 | اذه نا سابعنباو بلاط يل نب ىلبرعىورما يظعتلااماونءاوب قيليامابيفو كلا هبارث ضبا

 لحاو و يضراال نذا لاق ةيالا هذه تازن نالمأسلاوالصلاةيلعدلا يوري :«ةمالا يف ةعاف اوه
 || .هرماىلاعت هنا !(اه دحا ]هوجو هيلع لدي ونيحنم ةءافشلا ىلع لما نا ملعاو#* رانلايف يتمانم

 ا ىلاعت هللا دح مر لاقو«لفعاوروخ تلا يفهم دن ململا

 درلادي ريال هنا ك.ثالفاٌعيش باطنمو ةرفغملابا اط  .:رعةرايعرافتسالاو رافغتسالاب

 تادودرلاال ةباجالاوهلوسرلا هاضري ىذلا نأ ثيث اذاو ةباجالاب ىضرياغاودب ىغريالو

 نيب للا قح يف ةعافشلا ىلعتلا دي ًالاءذهن اانلعةيضتريامل كة يطعي ىلاعت هنا ىلع يالا هذه
 ب ذغاال لب كضغبأالو كءدواال لوقي ىلاعتهن اككالذل ةبسانمةيآلا ةمدقم ناوهر (يفاشثاو)
 | ةمدقا قفواري فلا ذين كبلقل ايييطتو كناضرا الط كءايشاو كعابن و كبامص!نمدحا ٍِ
 ةالصلا هيلع لوسرلا هر نا ىلعةلا دةعافشلا يفةدراولا ةريغكلا ثي داحالا (ثلاغلا)ةبآلا

 أ نم لصحت لو سرااءاض يام لك هفي ىلاعت هنا يلعتلدقي" الاه ذهو نيبنذلا نع وفعلا يف مالسلاو

 ناىدج يفر لاقدنادنعملا ىخر قداصلا ارفعج نعو#ةعافشلا لوصحربخاو يآ الاعومجي

 ةىرأبعاي ىاعتهلوق يآ جرا نولوقب نر ا لها معا يضررقابلا ءو+«دحرمرانلا لخديال
 1 ىلاعتهلوق ذ 3 ىجرا لوةنتيبلا لهاناور فسخ نواوطعفلآلا عيب العا 2 اويل

 أ هللاالا هلال لها يف ملسو هيلع هلا ىلصاهاطعيل مافشلا اياها كب زك يطسي ف وسو |

 . | لوخدو ةكمجتف مدا وردب موي هئادعأب رفظلا نمىلاعت هللا ءاطعأ هلا ةراش اوهفايندلالاوخأ

 ]|| دالبيف هايارسو رك اسع ثب وهئالجاو ريضتلاوةظي رق ىلع ةبلغلاواجاونا نيدلا يف سانلا

 1س مل عد
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 || بديت بعرلا نمرلاو قرشلالعايف فدا موةرسانألا زونك نممههاوةاجلا |
 ىلاعت ل فيو #*ةرخن "الا وايندلا تاريخ ل , الا لمح ىلوالا نا ملعاو»#ةوعدلاوشفو مالسالا
 ملسو هياعدن ىلصانا ( (اهدحا)هوجول اشيا _2نيئمؤلا تلصحتاداعسلا» ذهن عم ينهي

 أ كنا معايفال كا ماركا ةقيقملا يف كاذن كيج تمركأا ذايما(اهيناث)عابتا مو دوصقملا
 ثيحكلذ نيوكلسقم ارك أب جرفتام قوف مهمايكا أب حرفت ثيحح يملا مهولع ةقفشثلا يف تفل
 تناويتءا ةعاط لبق تناكيتعاط نال يتءا لبق ين اوثو نا ازمجأدبا يا يسفن يسفث ءايبن الأ لوقل

 ةمماعم ينتلماع كنا (اهتلاثو)مهماوش ني زثاف مارا نا ىرو رسناف مهبأدبأ ياىتما يتءالوقل
 ْ قدنطلا موي كولغش نيحو نو. اعيال مهتاف يبوقولها مهلا تلق كبحو او“ نيح مبا ةئ لي

 ةهشلا تاهحتامو ك دسج.هجو يف اخلا ةجشل | تامعتلا ران مهنوطبذلاما مبلل تلق ةالصلا نع

 تأقف كل دف مرجال كفح يلعيقح ترف ةالصل اوه ئنيدلا هجو ناف كني د دجو يف ةلصاحلا

 | وا كتارعش نمةرعش يد نمو هرفك اال نينس ةالصلا ع نءمزيغسيحوا نيدس ٌءالصلا كرت ل نم
 تئش ناابعجارف ةروسلا هله ريسفت يف يرخ ا دئاوف ىلامتا فادح .ررك دوهرفك !كلعت نمزج
 حرشل)اةروسيف ىلاعت هلوقرينفت يف اوقع ىلا 9 هلادحر هيسزارلارخيفلا هاوجي مو 2#

 ضرالا يف هترهمشو سويا هللا ىلص هتوبنن مدورك دام لك يفماعهلا ملعا »كرو يكل اَفَدَو
 ىلاعتهئاو دهشتلاو د اهمشلا يفىلاعت هممرك ذي هنا و شرعلا ىلع بوتكم دعسا ناو تاوملاو
 بطلا يفركذي هلاوةولاهب تتح هناو قاف لايف هرك د راشتناوةءدقتملا بعكلا يف هركذ ||

 هركذيورقم نآرقلا يف يودي لص» 8 لعجو متعادععو لئاسزلا يتافمو نا ذالاو
 اوعيط اوه اوعيط أو هلو هنأ اعطي نمو ١ ةوض نيرز أح أ هلو س13: هل اق ىلاهت ل وقل |
 3 أو»« يعاب ىسوماي ممالاب هريغي دادي نيح يبلاو لوسرلا مسأب هيداني بو*«لوس 1

 نحل "بأ ليم اعتهلوق أوق ىنعموشو لسوديلعلإ الم هك نو لتس ثيحي بواقلا يف
 ا وكيلع نواصي و كيلع نونشي مهلكتلعابتا نمل املاّألما لوقي ىلاعتدن أك

 تاعجو كرماةنسلا فو ير رمأةضيرغلا يف نوأ ني شن :؛مهفةنسابعموالا 5 الصلا_نضئارف نم ةضيرف نه

 امن وعي ابي ىيدلل ان إ هلل أعط ذقت لوس 5 هانم” يفعيب كعب وىنعاط كتعاط
 نورسفب نورسفماوك اروشذملظافلا نوظفحمار لاف كعابتا» !نمنيطالسلا فنانات انعام
 هارو نم نولسمو كتم دخ ىلا نولصي نيطجلسلاو ءالعلإ لب كظعو نوغلبي ظاعولاو كلن قرف ىفاعم
 ةمايقلا موي ىلا قاب كفربشف كل عاف ش نوجري و كتضور بارتي مههوجو نوحسمي و كيلع ب ابلا

 | نورتو ةحلاةروس يف ىلاعتهلوقريسفت :ي لوف ىلا دمحر يزارلارخنفلارهاوج نمد 9 | غ3
 | كاس

 -_. ني 8
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 ناب اك ةروسلام ذه ناك ىلالا ةدئافلا)«دئارف هيفنأ معاد ركل كانطغأ

 ١ لجل امتد تالف روسلانمابلبقامل ةممتتلاك اهنا ماروسلا نماهدعبأل لصالاكو وسلا

 ةثالث ةروسلا لوا يف كذ لذدلاوحا ليصقتو مالسلاو ه الملا هيلع دمج دميف( ىجناوةروس)
 يىلامتهلوق اهيناثو# قامو كبَر كاع دوام ىلاعتهلوقاملو ا* وهيل هلل ىلص نوبت قاعي ءايشأ

 ةثالثوك ذب اهتخم ىَما كب كيطغي َفْؤسآواهنلاثو* لوألا ارم كللديخ رخو
 ىو : اقامته ل ىلاعت هلوقييثو|يندلاب اعتب امفمالسا ااوةالصلا هيلععلاوحان ملاوحا |'

 لصد فرشالا (جرشنإلا] ةرو«)يفىلاعت ركذ»# قغأ 531:6 هل دج وو ىلا - لجو

 يذلا هرذو و كعاتمضوواهيناثو#هلَردصكل حر أ (ًافواجناقاةثالخ و 7

 :ةروم)يف مسوهيلعهلا لص هفرش ى اعت هنا مج كش ذك نموا رل ثول ربل نطق

 اهو ءارقومو و لسوهيأ اهلا ىلصداببمسقا ىلاعت هنااءلوا#*:بفيرشعلا» ْس ارا ةثالثبإ نين 3

 ءاونم نيد 1 ٍهلوقوهوراتلا : يلرءدتما الخ نعربخأ ىلاعتهنااهيناث و« نيالا ادلب

 يف [وهياعهللا لص هفرش م نوثسسري رجا *بلكىلاعتءلزقوهو باو كا ىلا مل روصوأ غلاثو

 ا قاخا يلع نارقلا رفا يا كيروسأب ارت اهؤل*تاغيرشتلا نمغاوناةثالعب( ًارقا ةروس)

 :وعدتس هير 57 ديما وقب لسو هيعمل ىلص همصخر وق ىلاغت هنأ أهياثولكلب ر مما نيعفس

 هفرشو# بثق اود اووهو ةماتلا ةيرقلاب وديا لس هصخ ىلامتهنا لثوار 0
 اهنودكص انوا»«ةليشنلا نم اونا ةثالث اه ينااردقلاةليلب( ردقلا ةروس)يف رسولا لص
 .ريفلا علطم ىتحامالساهنرك ١ اهتلاثووجاييفحو رلاوةكمتالملا لوزن اهيناثو روش فلا نماًريغ
 "ريخهنااطوا *تافي رشن ثالغب هما فرشناب( نكي ةروس) يف ملسو هيلعهللا ىلص هفرشو
 مسوديل عملا | لص هفرشو# معمق يضراهتلاثود« تانج مهب دنع م ازجنااهيناثو#ةيربلا

 يفتقبك لذوي ندب ىلاع هلوقالوا*تافيرشن ثالثب (تازلذا ناةروس)يف

 ىلاعت هلوق يناثلاو *«ةيدوبعلاو ةعالملاب» سودا لصدتمال ةمايقلامويدهمش ضر .رالانا
 لصق ميتاعاطوييع ضرغت هنأ ىلع لدي ثالذو'م ملام اوربا ناش الو دصي ل كموب
 اهناك شال هللا ةفر 57 تل أمضينا ءتهلوقاهتلاثو»+رورسلاو حرفلا مل

 .(تايداعلاوةروس)يف يف لو هيلعهللا ىلص هفرش م *ايباوث ىلااواصي نأ ودب الذ يظع لكم م اظعأ

 ايوا ثالث تافصب لوطا كات فصوف ملسوديلع هلي لص ةثمأ٠ نمةازغلا ليخب مسقأ أب ا

 ع مراذلاةروس)ي 1 وديلع لامها ف 0 ص تأ دخلا احدنا د رمل انا

 ا لا



 اا

 نع نيضرعمانأ نيب ناب( مك اا ةروس) يف لسو هيله ىلص هفرش ثمة يماحرانيف م ادع
 انوري مهتااهيئاثو *«ييحبإلا نوري مهنااملوأ «هجوا ةثالث نم نيب ذعم نو ريصي هعرشو هئيد

 (رصعلاوةروس) يف سو هيل هلا لص هقما فرش مدن تلا نعول أسي مهن اهتلاثو*نيقيلانيع
 قلخلا داشرااهتلاثو + .تاطاصلااوُمعَو اييناثو#ناونم هي ال رنامالاالوا+ةثالثروماب

 :ركذ ناب( ةزمحلا ةروس) يف هفرشغضربصلاب ي ماوتلاو قحلاب يصاوتلاوهوةطاصلا لامعالا ىلا ||
 ١ ىلاعت هلوقوهو+ ةثبلا يندب عفتنيال هناا هوا# با ذعلا_درم عاوناةث الث دك وف زي نهانا ا

 ني باوبالا كات هيلع قلنيهنا.لاثو*ةمللا يفذ بن هئاهه نومك دخلا أسد
 ةروس) يف ىلسو هيلعشلىلص فرش ْمكٌةنَسْؤم *يىلمابتإ اىلاعت هلوقوهو جوزاء اجرهل قبال 5

 لسرااههناثو#ليلضت يف مديك لعجاملوا+جوأ ةثالثنن عرش يف هئادعادبك در ناب( ليفلا
 .(شيرقةروس) يف سو ديلء هلل ص هفرش م« ل اوك امسف سمك مهلعجامغلاثو#لييباب ار يط مهيلع

 نيقاوتم نيف مب اعجاه وا* دجوأ ةث الث ع نمّلسو هيلعدللا لص دفالسا ةياصم عار ,ىلاعت هاب ١

 هللا ىلص ةفرشو»# ف وخيم مهنا ىلاعت هنااهنلاةو# عوج نم ميم اههناثو «شيإ رق فاللبال

 ةقيرمفلتانملا نموا ةثالغب هنيدب نيب ذكلا فصوناب ( نوعاملا ةدوس)يف لسو هيلع
 مهكر اههناثو“ نيكس | ماعط لع ضبا لوم لا عد ىلاعت وقود مئوألاو ةءاندللا وأ
 رهوقلغا عقلوبكرت اهلاثو#نألدي منيل نوماس" موتالصْنةىلاعت :هلوقوهو قلاذغايظمت
 نمروسل ١ هذه لسوف لهل لص قرشا ىلا توام نا غنرعأملأنوهتسيمل . 79

 .[| ةزئاكتملا قادما هله كاتيظعا انا ياريتك انيطعأَت راهدمب لاق ةيظعلا هوجولا هه

 | ثنا لدعشافاهريفاة جيايندلا كلم نم مظعاأبنم ةدحاو لكيلا ةمدقت !اروسلايف ةروك ملا
 ]|| هلوفوهو سفتلاباماف برلا ةدايعاما# مذ جاصالاوهامملا هداب ءداشراب وبرا| اذه ةدابعب

 ممل حلسالاوها ىلا هدابعداشرا ماو اويلاعت هلوقوهول املاباماو+ كبَر لصق ىلاعت
 ةيوسلا هذه ناش« نود بنام دبع الث وفا ىلا هت هلوقورفمابلدو مهيديف

 8 ءايىلاعتهناوبفاهدعب ل لصالاك اهنلاماوجروسلا مايل فال ةقئئاكرث وكلا ةروس ينعي
 أ نؤدبعت !هديعلال :نورذاكلا اهيلايهلوقبايندلا لدا ميجرغكي ناب ةروسلا هذهدمب سو هيلع ا

 | كلذو مملاوماو مهحاورا ىلع مهفسعن مدشا مهنأي داومهمهاذم ىلع سانلا ف سعن ا مولعمو

 نمريثي سانلا بهاذم يف نمطلا ناك مرجالف م مايداةرصن يف مهحاوراو مهلاومأ نول ذيب مهنا

 | مهاب داري دابنلا ما عع رفكينابملا 2 رماةعاطلا اسر الا بغنلاوةرادملا

 | ص ا م مد عدلا



 "6 ركافك م“ مالسلا هياط سوما ودكملسو هيلع ىلص هبل ةيداكي الف قلطأ نم ١ اق هللا .ىأأ

 لها عيا بوعي: نأك الب ماسو هيلع ىل صادم نافاترهأماو هركعو نوعرف نم فاني

 اذهلازا يف ىلاعت بدق سو يللا ل اص هيلاةيسألاب نوعرفك قتاخعانمدحاو لكناك ا يدلا

 ا! نافةروسلاهذه نو رلاككلا ةررسن ينعي ةروسلا تال ىلعمدق هن وهو اةيطلا ريب دتديدشلا فولعا

 نااهدحا )ءوجو نم فوللا كالذ ملوي هللا ىلص هنع لب زي رثوكلا كانيطعا نا ىلاعتءلوق

 ءاياهشا ثنا دعو كلذ وكي :نيدلاوأبندلا يفرغ كارب يارثوكلاكانيط عنا ىاعن هلوق

 1 سان( هش عني هل ا ىلاعتدل اوقوادل |كابسحم يام يىلاعت هلوقك وهو ظةحلاوةرصنلاب

 ا اد يئضيالهناف هظفااتءاض ىلاعت هنا ناك نمو اهَرصتدقفام ورضا ل امتهلوقو

 ' ةرخأألا تاريخوايندلا تاريخ لوا ةيظفللاا ذهورثوكلا كاميطعلانا لاقامىلاعت 2 هيأاثد)

 ' يف بجوف لاحم ىلاعت هلل امالكيف فلطعاونذكبن كني هيلاتلصاو تناك اما :ل!تاريخناو |

 | ناكف تاريمعا كانتهيلا لسي ثيحوملااين دلاراديف ملسو هيعمل ىلص وانا ىلاعت هللا ةكح
 | يفموي لك ةرماريصي لب مركم هيلا لصيالو هنوربقي الو ةرلشقيال ىينايدعرلاوهلةراشبلا كلذ
 نامالا ىلا غاهدو مهني دافي زومرغك مالو ةالعلا يع تاي" ةوقلاودايدرالا
 ناو سأنلا ىنغاهب ريصتام لاملا نم كيطسأ لاقل ابلطا ذه لفت تدك ااولاقو هددعاوعمدجا
 يلطاسيئر تالعغ نمل ةسأي رلا كب واطم ناكن اوانث اذ مك[ كجوزن ةجو زا كب ولطم ناك"
 اهندلات تاريخ ضرالاو تاومدلا لا كاطعا/ 1 يارثوكلا كان طع انا ىلاعتهنثالاقفانسفنا ا

 هللا ثا ديفي رثوكلا كانيطعا انا ىلاعت هلوقنأ ارعب رو مهتاءار ورماب رتقتالف ة ةرخألاو
 ك0 ىلا ك5 ىلاعتدلوق ماقم موق بف ةطصاوبال لسوديلع ا م هعمإكت ىلاعت

 يناشاذا اطال نكناحالاوي رتلا مانتلاب .دبعهفاشاذاىلوملا نال فرشاا معمل |
 هلل لص ايا هللا ةبطافع نأ تيد سفنلا نع نيجلا ليزدو بلقلا يق ةوقديغب لب ىنملا اذهريخيف |

 هذه مدقؤرشلان عنيا او بقلا نع فمما ل زي مرثوكلا كاد ةيظعلانا ىلاعتهلوقب لسو هيلع
 فياكتلا كلب لاغتشالا سود اعلا ىلع مدلك ىت>نورفاكلااممااي لقةروس ىلعةروسلا |

 فكر رظناف يرما تلفتما الف مدوبم»نمءاربلا رابظاوملاهلا ميمحريفكت لعمادقالاوقاشلا
 اجاوفا هللا نيديفن واخديايندلا لها ناعابشالاو عابتالاةرْثك كم .يطعاو دعولا كلل ترحم

 ا كالذونطابلاو بلقلالاوحاب قلعت امنايييف ميزي ال اةرعدلارا كيا ٍ

 أ ايندلا بلاطاما ةرخت الل بلاط _-روكب و !ايندلا ىلعاروصقم هبلط نوكي نااما بلاطلا نال |
 .بلاطاماو تبتةدوس .نمدار !اوهورانلا ىلا هريصم نوكي مثتاوملاو ل ذل اوراسماالا ل سيلف
 7 جيس 9 ب 0 م



 مولعلا يف تبث دقو تادوجوماروصا مذ شقتنب لاَ ءارااكهسفنريصت نا هلاوحا متعانةرخ أ الا

 ىلا هتفرعمم لصوت م عئاصلا فرع نم مهنم نيهججو ىلع لع عئاصلاةفر مهيف قالا قبر طن! ةيلقعلا ا

 هناجتمنا عرورتجا قيرا طوهو سكر ٠ مهنمر يلعءالا فرشالا قب رطلاوها ذهو هئاقولخم ةفرعم |

 هلالجرشو هللا تافصرك لب أ دبف نيقي رطلا فرش يش ينأاةقي رطلا كاع لا هياتكمتخ ا
 مسخ مث ىنلفلا برب ذوعا لفةروس يف هتاقولخت بتارمركحلب همنا غدحا هتاوه قة روسردو ُ

 ابايصفت مضتيافنا ةلمجا فهو باتكلا مئه كلذ ددعو ةيناسلالا سفنلابتارمركّذب رمال |[!
 ةفيرشلارارسالاهذهةفرعمىلا لوقملا دشرا ن ناسف ليصفتلا لعةروسااو ذهريسفت دنع اذ
 ةراتان  ةلكرا يهرثوكلا كادرطع انا ل اعتهلوق ينال ةيناشلا ةدئافلا 9+ يركلا هراتك يف ةعدوملا 2
 ا هلم نكي الفدح او هلالا نا ىلع ليلدلا لددقف لوالا اما ميظع كااببداري 5 راتو عمجااهب .دارإ 1

 ءاببنالاو ,ليئاكسولب ربجوةكئالملاب ايصخق يف سامة معلا ذه نادي رااذلالا عمل ا ىلع ا

 هيف تعب أَو انير لاقت سوديلعهلا لصدلاسرا مالسلا هيلطميهاربا ل ًاسنرح نوم دقتملا

 لمت هلوقنمدارلا وه ردجاةمان هيل ييدولسلا هيلع لاقر# ا |
 مو سل

 ميتا لعألو م كلذ نوكيا هدول ماوس دعس يب مفلس ريع
 ف اةللاوهدل بوهولاو ضرالاو تاودسلا رايجوه بهاولا نال ةيطعلا ةيلغع ىلع هيدبت هيل

 يفةغلابملا ديفي اموهورثوكلاب عسل «ىشلا يه ةيحلاو كانيطعأ ن!ىلاعتهلوة يف باطلا فاكب '
 اهلجا !ءوارقع !امةمفن نماحلايف بوهوملاو هل بوهوملاو بهاولا مظمب ظل ار عشا دقف ةرثكلا
 انك سبساهكلتليلق تناكنا رةيدملا نال ةئلالاةدئافلو العا منير شت ن يفلايو
 ىلع هديبع ضعبأ ٌةحافث ىرا ذا ميظعلا كاملا ناف كالذأو ةهشحريصت ريصت ميظملا يدبملا نمةلصأو

 نم اهروذص نال لب ةهع !مسننيف ةيدملا ةزلنالال اياظع ماركا كللذدمي ماركألا ليبس
 بسدتكل ةراكلاةيان يف هسفن يف ناك ناو رثوكلا ل١ انيبق ةيبظعاب موكب جوي يظعلا يدوملا

 كلاميطعأ لافاميلاعت هنا 9 ةعبارلا ةدئافلا فكل اكو ةهظع دا دزي ىئالخلا كلم نم هرودص

 هنعدللا يبغر ةفين يلا بهذم نم نالكلذو ابعجرتسيال هنارلعلاد ةنيرت#؛ كثرت ||
 نالعوجرلا كلذهل زي ل لق ناواضوعلخا ناف هب ودوم عجراسن ا ىبجالل زويدنا

 قجطقسماطعاف اسما اذ يواسإ طشم هنمبلط اناا راد ديد فلا يواسائيشا بهو نع ألا

 عوجرلا ق -طاقسأهتدئاف و ردغأأو ةالصلا هنم بلط رثبكلا كانيطعاانا لاق انانربن عوجرلا |

 هياعليلدلاو ديك ًالاذيف كلذو ًادببما لعل لعفلا يني ىلاعنهنا 36 ةساخلا ةدئافلا 0
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 : | ةفرعممىلا افاكشم ريصيفرمأب هنعربجي هنأ لقللا فرع هنع ثدحملا مسالا ترك ذ اكلنا |

 لبا كلذ وكيف هقوشممل ىقشاعلا لوبق هلبق ربخعا كلذ ركذ اذاف هنعربخي اذامي هنأ
 | هراصبألا ىمعتال بخوف ىلا عتهلوق يف ةماخملا فرعتانبه سمو ةهبشلا يننو قيقحتلا يف
 نلميظعلا كألملا لوق انلوق قيام ىمعتالراصبالا ثاف لاق ول امةماخت رك هناف
 ايق ايظعا نما هبدوعوملا ناك اذا كلذو كرماب موقاانا كيفك اانا كيطعا نا هل نمضن وم دعي
 لوزير ذئثيخ ميظعلا لفكتملا ىلادنسا ذاق هب ءافولا يف كشلا ثروي همظعف هب ةءعاسملا عقث
 | الف هب ةعاسملا مقل اة ميظع «يشرثوكلانال بابلا اذه ةيآلا هذهو كلا كلذ
 ةهبشلا كلتل اًمفادو كشلا كلذل اليزن داسالا كلذ راصانا هلوقوهو أدعبملا مدق
 مالك مسقلا يرجتيراجلا ديك أتلا فرجب ةلمجا ردصرملاعت هنا 9 ةسداسلاةدئافلا لي
 أ كانيامعا ىلامت لاق #يةسباسلا:ئانلا 996 ديك انايف عاب ذا ف يكك فلك نعنوصم قداصلا
 ىغاملا يف الصاحناكءاطعالا اذه _:رألعلدي كانيطعا هلوق نال كيطعتس لقيم
 | صرع اًديزع | دي رميغاملا نامزلا يف نأك :رءنا اهادحا#دئاوفلا نم عاونا هيف اذهو

 يبن تنتك مالسلاوةالصلا هياع_لاف الو كل ذكريصيس نمت فرشاة جاهلا يضقم بنإجلا
 زاقفالاو ءانغالاو ءاقشالاوداعسالاب هللا كب ناىلاةراشا هناا يناثو#نيطلاو ءام نيبمدآو
 ١ انأيه دقانا لوقي ىلاعتدن أك اهتلاثو*<_لزالا يف الصاح ناك لبن آلا ثدحياّرما سن
 ةيدورعلاب ثالاغتشاو ك دوجو دعب كرما لمهن فيكف دوجولا يف كالوخد لبق كتداعس باس

 النا بجي ناك الاو كتعاط ل جال كانم ففامو كانرتخاام نحن لوقي ىلاعت دن أك ايعبارو*
 ريغ نم كيلاان٠ ناسحالاو لضفلا درحم كانرتخ امنا لب ةعاطلا ىلع كمادقادعبالا كييطعن
 ةدئافلامةلمل الد .رنم درو ةلعلال لبق نم لبق مالسلاو5 الصلا هيلع هلوق ىلاةراشاوهو بجوم
 بلا قول هنال عيطملاواجلاملاوأ يبنلاوا لوس .رلاانيطعا لقيإ وك اهرطغلان| ىلاعت لاقي ةدماشلا

 | روغةيطملا كالت نا عدل انيطعل ل اقالف فصولا كأ قيقا عم تعقو ةيطملا كات نارعشال كلذ
 نم ينطنصي هلأ ٠انسق مرش ىلاعتلافاك ةئيشملاورايتخالا ضع يش لب الصاةلعب ةللعم
 يناث لاق كانيطعا انا الو ىلاعت لاق ةعساتلاةدئافلا و سائلآَنَوُدَست ٍةَكئالملا
 فيك اتا ءاط ىلع قباس داشرالاو قفوتلل ىلاعتهءاطعا نأ ىلع لدي ذهورشا وكلب ل لصف
 ةفصيفةرثكرم *ررككال قاطعا ةفصوادنغصدلاندعاطو هتفصان ياءاطعاوشلا ذك نوكيال
 || هيضريأب ردبعاال لاق هنارطساولا نعل ةناذطو قالا ةفص يف قلاع ةفصوهرث ومان تلاخعا

 نانثدخم ينيصم.ويتعاطو ناي دق لاعت هطاعتو هاضرناانعمو يتيصعم هطغسب ةيتعاط
 0 ب
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 لفن

 ذكو لازي الاجت هتعاط لعدلبح يذااوهدبعلا نعرملاعتءاضر لب يدقلا يفهلرثاال ثدحماو

2 

 كانتا ل قيم رثوكلا كانيطعا ىلاعت لاق ةيةرشافلا ةدئافلاإ6 ةيصمملاو طخعسلا يف لوقلا

 اماو اضفت نوكي ناوابجاو نوكي نأ ل محي هاعالا نا لوالا#نارما هيف ببسلاو رثوكلا
 مالسالا شوتريدكلا تاروطا م ذه ينعب رثوكلا كلانيطعا انا هلوقن هبشا لضفتلاب هناف اطعالا
 ىلع: ىش هن« سيلو كيلا اسنم لضفتلا ضحةرخ الاوايندلا يف ليج اركذلاوةوبتلاو نآرقلاو
 ىلعةيطملا يف عرشاذ ا ركل نااهدحا# نرهجو نمةراشب هيفو بوجرلاو قاقبغسالا لبس
 ببس نروكيا_:نايناثلا *اييفدي زي موي لك ناك لبااطبيال هنارهاظلا لضفتلا ليبس
 أ هبيس لصاطلا قاقشمالا نوكيف ءانممدبعلا لعفو قاقحضس الا ردقب ردقتي هناف قاقهقسالا
 دال هانتمريغكضيا هل ضفت نوكيف هانت ريغ هلل مركو هللا موك ةههتأ هناف لضفنلا ما ًيهامتم
 ووف( رثوكلااما»عا دباديازتلاو ماودلاب كلذ رعشأ ًاقاقحيتسا ال لضفتهنا ىلع كاديطعا هلوق

 رثطبا بأ ”جرفسلا نماهنبا . عجز ة يب ارعال ليقةرشكلا يف طرفملاوهو ةرثكلا نم لعوف ةغالا يف
 تيكلا ل افرثوك هاطعلا ريهكلا لجرلل لاقي و ريفكلا ددعلاب يارثوكب بات لاق

 ارثوك لئاقملا نبا كوبأ نكو * بيطناورمنبااي ريغك تناو
 هوجو ىلع هيف نورسفملا فاتخاو ةخالا يف رثوكلا ىبعما ذهرثوكر كو مطسا ذارابغلا لاقي د

 يبنلا نع سأ | ىو *٠ ةنطا يقره هلا فلطاو فلسل دنع ضييفتسملاوروهشملاوهو (لدالا) |

 ىرجتىلا يدب تب رضف فوجلا ال الا بابقءادفاحة نجلا يفارم تي راق سو هيلع هللا ىلص
 (ضايبدنشا نينا ةياور يفو*:هللا كاطعا يذلارثركلا ليقاذهام تاقفرفذا كسيبانا !ذافءاملا
 برشوريطلا كلذ نم لك نم تخبلا قانعاك قادعا الريش روزط هيف لسعلا نم ىلحاو نبللا نم

 .اًنيخو هامة دجلاراممارثكأهنالامل ًرشوكر هلا كلذ يعسامنا هلعلو# ناوضرلاب زافداملا ثللذ نم
 نيدذلا ةرثكلوار اجريمرثوكلا نم هيفدالا ناتسب ةدللا يفامهثا ىو ؛؟ ةئلار اهنا ةئمرجفلا هنالوا

 ريثكريخ هيفي ر دين د مورهن هنا مالسلا هيلع اقام ىلع عفانملا نم هيفام ةرثكلوا هنم نوب رشي
 ( لوالا لوقلاو لوقلا !ذهنيب قيفوتلاهجووةروهشهيفرابخنالاو ضوحهنا (يناثلالوقلا)

 كالذ نوكيف ضوملا كلذ نم ليست امنا راهمالا لعإواضوحلا يف ب صنيربنلا لما لاقي هنا

 | تازئامل ةروسلاو ذه نالارلاق لو هيلعمثا لص هدالوارثوكلا' ثلاشلا لوقلاوعينلاكضوحلا
 نا.زلارم ىلع نوقبي السن هيطعي نا ىنمملاف دالوالا مدعب مالسلاو ةالصلا ةيلع هباع نم ىلعا در

 | مراظنا دب أبعي دحا | يثدلا يف ةيما يفب نم قبيرلو مهنم «ىلعمجلاعلا مث تديلا لها نم لتق كر ظناف
 ا لاقماوةيكلا سفنلاواضرلاو ظاكلاو قداصلاو رفابلاك ءارعلا نم .رباكألا نمميهف تاك

 م ل | داي



 ٍِ الوقلا] هنعمل يد ِن

 نا هيبشتلادجووهعرش مالعأو هنيدرا (نورشني و لسوديلشا يلم هلا لرسررك 5 نرجو
 دح| لك لصيإأ قلطا ىلعةمحر ةعب رشلا يفن يفلت | ةفرعم لوصا ىلع نوقفنماوناك ءايبنالا

 عورايف نوفاتخم مهنكله عرش لوصا ىلع ثرساب ”ث وقفتمهتما هال ءاذك هحالصوهاممملا
 5 لكي ةمايقلا , موي ءاجيدنا ىوري هناامهدحا# نيهجو نم ةايضفلا قلخلا ىلعةمحرةعيرشلا

 هللا ىلصدتما ٠ ءايلع نم ماء لكب ءاي ونالجرلاو لجرلا هعمو لوسرلا «يجياجرف هتما هعبتي و

 يعبت :«ددعدي زياج ف لسو هيلع ىلص لوسرلا دنع نوع. ةريثكلا فولالا هعمو سو هيلع

 مهعابتال نيبيصم اوناكمهنا يئاغلا هجولا *ءايبنالا نمفلا بتم ددعىلع ءابلعلا ضعب
 وا داهتجالاو طابنتسالا عمنيبيصمنونركي ةمالاهذهءالعو ي سدرلا نم ةذوخألا صوصنلا
 ( س.العا لوقلا ) اروجسأ٠ شيا نوكي «ىطفملا نكل (ًءاخت م مغعب ن اكن ضعبلا لوق ىلع
 ىلاءتلاقا لاو ةيب وب رلا ةيماث يش ينلا هل ازال ,مالريغكلا ريما اهناكشالو : و ةويئلاوهرثوكلا

 ىلامتهّلاةفرعميف كتلي لب نامالا رطش وهو مااا دك لوس 0 أعطي نم

 تاصحاذا م هكحو هتر دقو هلعوملا امم تاذ ةفرعم اهمدقتي ناو دب القوبنلا ةفرعم نال
 ةيربطا تافصلاو رصبلاو عمسلاك تافصلا ة ةيقب ةفرعم اهنم دافتسي رتثليف ةوبدلا ةفرعم ||

 هلال ةبقنملا هذه نمرثوالا ظحلا ملسوهيلع هل ىلص انلوسرأ م مهضعب لوف ىلع ةينادجولاو

 لبق رشي يذلا وهو نيلقتلا ىلا طوعبم وه ممثدعب ثوعبملا_ءايبنالارئاس لبق روكّلملا
 موديلا ىلم ىمقودعتنان هراكهلئاضفودعرش يلععيسنلا دو رو زوجيالو ءايبمالا لك
 مدآباثك نا لوقنف اهنم“ اليلفابم وركذنو 36 ملسو هيلعدللا يلص هلئاضف ضعب رك ذ 2 ا

 ميهاربا باعكو تايم نو 'مأ قت ىلاعت لاف اميلع تالك ناكمالسلا هيلع
 اقع” ناك دوم باكو 120156 ديد ميهاوإ لقد ذ لَو لاق ام لما كلك يا

 باتتكلا وه هن انمالسلاوةالملا هيلع دمت بانك اما سومو را فص لاناك
 ءامسالاب ىدحت اغا 'مالسلا هيلع مذأ كان اضياو 4 اينما لكلا ىلع نمييرملا
 | نيل لذ موظنملاب يدت اةامالسلاوة اللا هيلطدمتو ءالؤم انبي مُلَأْلا ةفةروشنلا
 أ لمقو دال[ لعهقتيفس كسما نأب همك خا ناف مالسلا هيلع جون ماو نرنإلا تعمتجا
 هعبو “أم طشرع ناك مالسلاوت ىةالصأا هيلعيبلا نا ى ورا هئم مظعا اوهام موديل ثار مدهتف ا

 ١ حسو آلا بنالايفرعيذلا رجححلا ثالذ عوافاق داص تنك نثل لاقف لهج يبا نب ةمركع /

 هيلاراشا يذلار يملا ماقتافدبلا لوس لا راشاف قالو



 اال

 تح حسم
 كيفكي «مسما سلا لصوبلاةلاقلا» .رلاب هلدهشوهيلع طسومالسلاوةالصلا هيلع لوسرلا ىلا
 هيل ءميهاربا مر اودع هئاكم ىلا يرن سو هيلع ىلص يلا هران هناكم ىلا جري تحل افاذه
 نع« كلذ نم مظعأ سويط يىلصدمش نحيف لمفو مالسوا درب هيلعرانلا لم مالسلا
 هلكي داج قرتحاةرانلان ءيلدردقلابصناف الفطتم دك لاقامسن الأ ير بطاح نيدمت
 لفتف ىرت !؟قراحا يطاحنبا اذهتلاقو وهيل ءهلا لص لوسر ىلاياينتاسغ
 بر سأبلابهدألاقو هنم قراحملا ىلع م ديب حسمو يداج يع ملسو هيلث ىلص هللا لوسر

 اًدمعمركأو ضرالا يفرجلا هل قافف السلا هيلع ىمود موك اود# يل س أ: ال مسيعك ةترصف سانا
 نم: املاهلرخو ضرالاو ءامسلا نيبام قرف ىلار ظنا ءامسلا قوفر ملا هل قلفف ملسو هيلدا ىلص

 ماهلاهيلعلالظ ناب مالسلا هيلع ىدوم مركأو *اًنويعدعباصا لسوديانا سدس رجلا
 ءاضيبلا ديلاب ااا دياهوسرم مركاو لطي ماهل ناكف كل ذيب لسوديلع هكا لص دمتم ركااذكو

 قرشلاىلاهروت لصو يذلا يظعلا نآرقلاوهوشلل ذ نم مظعأب ل و ةيلعما ىلص ادم مركأو
 سو هيأ اعلا ىلص هيمري نأ ليجوبادارا اموات ابعث مالسلا يلع ىسوءاصعلا بلقو برغلاو

 تف ”قمالسلا هيلعدوأد عم .لابجلا تحب وأب وعرم فرصناف نينابعث هينت 5ك ىلع يأر رجملاب

 ناكو نال ديدحلا عيساذاع ماسلا يادراد واكو هيلدا ىلع هباعصادي ومدي يقراجالا
 ريطلاب ماسلا هلمدواو لامتا .ركاو# تردءاب رجلا اشلاسمال سو هيلعللا ىلص وه

 همرك او وملا ءايحاب مالسلا هيلع ىسيع م كو“ قاربلابملسو هيعمل صا“ دمشو ةروشلل
 هتريخلا هق يف ةمقللا عطو النةمروسلا ةاشل ايدول فاضا نوح شللذ سني لسو هيلع هللا لص

 ىلا كلذ تكشو "ب كثناكو هتنأ» ارفع ني ذاع ةأرمانا يتور#صربالاو هكألا أ ارئاو

 * صرإلا هلا بهذا نصغب .وهيلعمللا ىلصدلا لوسراويل حبس فل موديل لل ىلص لوسرلا

 | ىلا اهدرف سو ةيلع لا ىلصلوسب .رلاىلا اوم ءاجوارعفرفدحا موب لجرلا ةقدح تطقس نحو
 ا مسوهيلءلاإ م لوسرلاومهتويب يف يف سانلا هيفخيام فرعي ب مالسلا هيلع ىسيعناكو#اهناكم

 فتكات مالسلا هيلعناولس اماوجثللذل سابملا ساق ريخاف لضنلا امهم هافخلامفرع |
 ريف هد رو ماقنيح لسو هيلعهلثا ىلص لومرالا'ضبا كألذ لعنودر مس.شلاهل در ملاعتهللا

 »+ هنقوفيس رصملا ىف يلع يرخا ةرماهدرو لص يتحاهدرف سلا تب رغدقو هبت :افيلع

 نا يور+ سو هيلع ىل ص دمت قح يف كلذ لمفو ريطلا قطن «مالسلا هيلع نامي لعو

 ١ انالجرلاقاهدلو هذه 3 بكا هملكي وهسأر لعفرفري لم هدلوب م 4 اريط

 || ةودع هريس؟مالسلا هيلع اميلسو ياو «رووشمهعم بلا مالكو ؟امداواهولاددرا لاق
 اس مم م

١, 



 هلسرب روثعي هراناكو# ةعاس يف سدقلا تي ىلاريسملاب ) ملسو هيلع |م دمرت اوارهش
 هيلا بهذف هيلعزوردقي ال مهناوملتغأ هنا لجن دديل كش دقو هيلا مفدي 0

 هلابا ثاجدسا اذاف ةراقما ىلا لصوامذ ين حاودلا شعب ىلا اعد لسراو# ل عشخ ءارالف

 نامياسل نإ نأ دأن 2و نق هلالومر لوسيا ل ةومدقتن عجري ناربشسل مي كالذ

 أ نيوأاللاقو ب شاابىار الا ءاجنيحو#مالسلاوةالصلا هياعدمحماو داقثا | ذكف ةمالسلا هيلع

 لفك نيحو * ملسو هيلا ىل لم ةيلاسرباقرثمم بشلا ماكتف بضل له كب نماوي تحك

 .ناكييذلا عملا نحوجلاغكلا نم هنج رخآىح ودعت جرف ءالااهاسرانيح ةيبظلا

 قيدصلا ب قع ةيللا عسل نيحو# ملسو هيلع هللا لص ريثما هلاوعتص نيح هقارفأ هيلع بطخي

 نم ريثكلا قلاعا عطاو#هنع ينتبجت لة نينس اذكذنم هيلا ةقاشم تنكتلاقرافلا يف ||

 | ذلاقت مافطصانيذلا ىلعلا همدقأ ذهافدعتو ىمحت نان مرتك اهتارجعسو##لياقلاماعطلا |
 أ كا ذك ]سو هياعملاىلص هئلاسر تناك الف حوت نمو كني نيم تول 2 ا

 ا نأ ارقاوعرأ 251 196سداسا ا لرقلا9ةرزركلا كاع طعن لاقفارث رك ىلاعت هلا |بيمسا نازاج
 ندعي *مبلَأَو مال ا ورحشزم ضل ايفا نأ لَو ىلاعت لاق ىمحت ١ ال لئاضنو
 ١ تاكل اداديثرسبلا نآكول لك ىلاعت لاقو ولأ تاملك تقام رم ةعيس ولع

 | رثركلا ©مباسلا لوقلاوا دم وام انتجت يفر ”تامكشت نأ "ماد ١
 ايلدلا ريخ توفي هتاوثب و ةرخآلاو ايلا اريخ لصحيهب ناف ريغكلاري ىلع يرو و ةمالسالا ا

 .ىلامت لاق ةفرعللا نم هيف دبال اموا ةفرعملا نعةرابع مال لسالاو الفكو د :رختالاريخو

 وهف اًريثك اريخ مالسالا ناك ناو ريغ اريح ينوادقت مكمل ثوب خت
 نال اياق لكلا تععدمسن نا عع مالسالاب ملسو هيلع هلا ىلص هصخ مل لبق ناف#رثوكلا ٍ

 هيف لصالاكمالسلاو الصلاه يلع ناكف هريغمملا ملسو هيلع ىلص هتهلصومالسالا ||

 | نم ملسو هيلعدما ىل ص هل ناك شالو عايشالاوعابتالا ةرثكرث كأ كل 96نماخلا لوقا د9 ||
 هللا لياطةرعد انا لاقمالسلاو ةالصلاهيلعدنا يورو»ىلاعت هللاالا مهيصخيالام عابنالا
 أل ةناانلريظتذا ءايبنالاعم ترك اانييفةمايقل امويةعافشلا لوبقمان اوىسيع ىرشباناويهاربأ

 راث نم نولجس# رغمتاذافدتما نوكت ناوجريوهوالا ىن نمانماءانراصباب مردتبتف سانلا نم |
 || مردتبت الواريظ امال ءاناروظ بت باسحريفب ةنجلا نواخ ديف ةبمكلا برو يتما لوقافهوضولا |

 برو تما لوقاف رض طولا راث نم نولحسم رغما ذاف هنأ نوكل ؟ناوجري والا ين نمامانراصبأب
 هيلغ هلاىلص رك دو عردتبتف مفر دقام لاغما ةثالثادل عفري مث با حري ب ةدجلا نواخ ديف ةبمكلا
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 يلاعت لاف زيدككلا ريطعا وهملعلان ا اهدحا هوجو لوا اذه ىلع رثوكلا لجو اولافمل املا هنا ا

 ت أ ,خيئاوتباهتسسةوعو ين لكل نا مخاسلاو ةالصلا هيلع لافةري ره رعو# تما نمرئابكلا

 مدي مالا 2 ابايناف ا اواسانت | لا ا ملا مرادف« سأل
 اذ فيلكتلا دح غليل نهيشابي مسوهيلعشا اص ناك اذاف طقسلاب ولو ةمايقلا
 رثوكلا كانيطعا انالاقف ةميسجلا ةمعنلاهذه» ذي نأ ىلاعت هنم نسحم .رجالف ريففلا م ا

 لضفااةمالا قافتاب هنافلسو هيلعدلا لسديف يلا ةريغكأأ لئاشماككذك عساتل 505
 حام يفوديريخ اريفك أي م ناكأذ ذارثوك لجرل ايلي لضفملا لاف#ءايبنالا عي نم
 ةميظعلا لئاضالاوذهسو هيلع لضادمم ىلاعتهللا قز راي ةزيظاريغكلادي اانا

 لي رشاعلا لوقلا9رثوكلا كانيطعأ انا لوقف ةممي جلا ةمعنلا كلت درك ذي نأ ىلاعت هنم ن
 ال6 رشعي داحلا لوقلا الكتل كَم كل انْ َر ويلاعتهلوق يف هريسفت دقو ركذلاةعفر 7

 ملسوهيلع هللا ىلع هرماو [يظع كيل هلأ لق 2 لس ركبت هلا مكمل

 توي نمو ىلاعت لاقفاٌريخُك ار ”يستكملا يسوامل يفد ز ل بيل ىلاعت :لاقف فرم ءلايلطب

 معن ىلعوا ةرخآلا معن ىلع رثوكلا لمحت املا 11 | اهيناثو*اريثك ار اري وأ دقق ةمكلا
 ركل لح بج فاعاظعا الا يطع سةبلا نوال طع لاق هنالرئاجريغ لوالاوايئدلا
 ملعلا وه ايندلا يف هيلاةلصاولارومالا فرهشاوايندلا يف ملسو هيلع قا ىلص هيلا ل صوام ىلع
 لاق رثوكلا كانيطعا ل اقام. ىلامت هنااهثلا ودع ملا ىلع ظننا لمح بجرف ماعلا يف ةلخ ا دةوبتلاو

 ْ يفىلاعت افشل اردن نمل اوه ٌةدايع العام دقتم نركي يذلا *ي ةلاور خاوكب را لصف هييقع

 ً ركلشأ الأ ك ٍرهطةزوسيفىل اهتلاقو نود قا قل ار ا ًااونذنأ ْنَأ يللا ةروس

 لدن لصف هلوقيف بيقعتلا ءاف اف نالوةدابعلا عفر ءلانيتروسلايف مدقق يندب ان 3

 لوقلا ململا الا سيل ةدابعال بجوملا نا مولعموةدانملا ذل بجوماكرت . كلا *أطعا نا ٍُط
 لهاجلاولاملاهي عفتني ماع نسما قلخلاب عافتالاولاق ن سلا تاخر هرثكلا نادر عيفاغلا
 ةونوتاوللا قلخلا من ناككف ءالقملاب صتخشووف ملعلاب عافتنالااماف لقاعلاوةمولاو
 ركب و مدقع لي رلاولاك ةمالل ناكل ذك مالسلاوةالضلا هيلع ناك دقلو هيل ءرثوكلا لمح
 : مهاف يق دعا مهللا لاق ماو هيلع ىلص لم اورسك ل هنال هقاخ نسح غلب و مهمبم
 لاق ايئدلا ينف ةمافشلاوه يذلا دومحلا ماما وهرث كلا« ٍرشع ثلاثلا لوقلا9نومليال
 لهال يعافش ملسو يلعن لص لافةرخآلا يفو مرق تن 17 0 ب ع 4 نك امو ىلاعت
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 ةروسلا هذهوه رثوكلا نم دارملانا ا رشع عبأرلا لولاه ةمايقلا موي يتمال ةعافش ينوعد
 || قبلا ىلع ةلمتشماهنال كللذو ةرخ الاوأين دلا عفانم ميمجيب ةيفاواهرصق مماهتال كلذولاق

 لسنلا عاطقنا مدصودالوالاةرثك موا عابتال 'ةرّْثك لعرتركلا انلماذا انااطوأ ه هوجو نم
 .( وهورخاو كب رل لصف لاق هناا هيناثو از مم ناكقدل اقراطم مقردقو بيغلا نعارابخلاذه ناك
 *بميغلا نعا رابخل امضي | اذه نوكيف عقو دقور خلا ىلع ردقي ىتحرقفلالاوز ىلا ةراشا

 ا اهدلاثو

 .لرءاوزجت مهنا اهعبارودنبه' ناكف ريخا ام ىلعرمال ناكو رابالاوه كئتاش نأ ىلاعتهلوق

 || نع اوزيل مهتالابب ررقل اهنا ثآرقلا لاك يف زامعالا جو نا تدثف اهرخص عماهتضراعم
 ]| رد اهينزاجتالا هجوريظااوىلوا قآرقلا لكةضراعم نعاوزبعب نأيفاعرتص عمابجشراعم
 نيدلاررقنو عناصلا ةفرسموديحوت:لاررقت دقق ةوبنلا تررقتاذاو ةوبللا ترردقفموجولا هذه

 ايندلا تاريخ عيمج ررقل :ايشالا» ذه تورقُاذاو ىلاعت هثامالكن ارقلا ناررقلو مالسالاو
 دصاقملا ميم تابئاب ةيفاولا ةيوقلاةرصتخلا ةتكدلا ىرجع ةيراجةرولاءذهفةرختالاو
 دقو تايآ ثالث اهنا يثواهزيغل تسبإ ةيصاخ امل ىنملا يفةريبكةروصلايف ةريغص تناكُذ
 ةيصاخأا هل هوزجسمارعوم جو زجعم|,تأي نم ةدحاو لكب يصفرسعماهنمةدحاو لكن اديب
 سداخلا لوقلا# ةروسلا.ذه وح رثوكلا نم دارملا نوكي دنا لمس روسلا رئاس يفدجوتال
 نبا نع لوةنملا وهو لسو هيلعهللا لص دم طع ىلاعتهلا معن عيمجرثوكلا نمد ارملاناوإ6 رشع

 أ هله ضعب يع ياللا لح سيلف ةريغكلا مسنلا لوامتي رثوكلا ظفل نالامهنعثا ىغر سابع
 لوقلا اذه ىوراليبج نبدي رعس نا يو ربي لكلا لعابل مح جوف يقابلا ىلع أولم نم ىلوأ منلا
 نمةنجلا يف يذلارهلاديعس لاقف ةنجلا يفر دنا نومتزي سان نا مهضعبهل لاق سايعنبا نع
 كانيطعاانا هلوقرهالش ءالعلا ضمب لاقو#ملسو هيلع هثلاىل دابا هلا ءاطعا يذلاريدكلاريلغا
 ىلاعتهللا اثم ىلع لمح بيرذالا نوكيا بج رثوكلا كلذ اطعا دف ىلا ءتهنا ى شتي رثوكلا
 رهف باوذلا نم هل دعا ادرئاسو ضول سامو ءادعالا ىلع ةرصنلاو مك لركذلاونأرقلاوةوبنلا نم
 هانمدقا.ةقيقلا ناالا مقاولاكو بخل امتءادعو كب تبث امنال هيف لخ اد هنا لاقي ناناجنأو

 لوزن لاح يفءاطعا هنإة قيقا ىلع لاقي نأ عصي النملسو هيلع هللا لص هل دعا ناو كا ذنال ْ

 هنا لاقي لما ععب هل ةعيضب ريخصلا هدارلرقا نمناب هدع باجي نأ نكم وتكعةروسلاهذه
 لصف لات هلوق# !ءاهلئاو فرصتال الها نوكيالةل املا كلت يف يبصلان عم ةعيضلا كات ءاطعا
 وهدارملا نا لوالا«هوجو لصف ىلاعت هلوق يف 6 ىلوالااذل أ كلا 9 لئاسم هيف نعم او كبل
 تلوقلا#«ةم كعودها#لوقوهو كب راركشاف ياكبرل لصف يناثلا لوقلا*ةالصلاب رمالأ



 املأ

 دارماورناو ىلاعت هلوف يفالةيئانلا ةل سلا 6«اعدلايث ةالصلا نالدثا عراف يا لصف ثلاثلا
 يلعةالصلاب لصف هلوفرسف نم_فلتخ ا ةقلاشلاأ ًاسملا96نيرسفملا ةماعلوقوهو ن دبل ار
 ريخل نورتي و هللاريذل نولصي اوناك مهنالةالصلا سنجةالصلاب دارا ىلاعت هنا لوالا*ه رج

 اوناك ةيحصضالاوديعلاةالص دارا يناذلا لوقلا#«ىلاعتهالا ارسنيالو يل سيال نا ىلاعت» هرمافدللا
 رجفلا لصريبج نيد رعس نع ثلاثلا لولا« ةبآلاهذه تازنفذ الصلا ىلع ةيضال ا نومدقي

 رافكلا كتبا اَوه َكَتئاَش ن !ىلاعتدلوقيف لاق م ىرخادئاوف ةركذو*ىبم رخو ةفل دزملاب
 نم ىلاعت هلا هنعباجأ روكا هدالوأ تام اهيحرتبا هنامهوقب ملسو هيلا ىلص هوقش /
 معشإ نم مب اذا بيبملا ناف بينما ةنس اذ كحمهورثبالاوه كئااش نال اقف ةطساو ريغ

 اولاقنيح عضاوم يف كلذ لثم كد مباوج هناعجس ىلا ىلوتانيبف هبارجج هسفنب ىلوت همدبح
 ىف ٍليِدَجِوْلَح ينم كصنإ 1 ا م قزم اذ مكتب لسد لص كلذ لَم

 باَذَمل يف و رولا نوني ال وبذل لس هناحيس لاقف 5 ةنج هب أ 53 هلال

 *«نونجتل 55 ةمعنب تأ ميلاعت لاف مث م قا نونجتزهارلاق نيحو + لدافلا3 3و

 ىلع يكس علاق م كك! ميكحلا نآرقلاَ سي لاق ىلاعت باجا السرم ثسأ .أ اولاقالو

 لب لاقو ىلاعت مييلع - نوقع اني ١' وكرات ان اولاقنيحو ** :مقتسماَرم

 هس ب ع

 لا هتايمح ديعو ركذ 31 ملسو هيلع هللا 1 ىد هقدصف "يملأ ١ قدصَو قع هاج

 نعلن نولوقي م ًمينعاك ا ىلاعت لاق نيحو* مآل 1 ٍباَذَمْلآوقْئاَذل' امك
 #3 * يبرود وه نإال يضْيبامَو َر لأ ماما مىلامنلاق نونملأ بيد

 نيب ذاك امهَنورَخأ» وقام ا ال اه نإ | ملل, علام كحال

 ينوثعو اطل لك أي لوسكلأ اذهإ ماولاق 32 3 و ااَجَدَقُف ىلاعن هلوقب

 نوكأ ملا الإ تيلسرمْلا نم كليف اسوأ امو لاقف ىلاعت ”ممياجارقا وسأل
 ىرخل دئاوف اتا و 3 خ#ةماركلاه ذه لجا اف قاوسألايف ؤ نوشمي و مامُطلاأ
 هيلدا لصدفلا لوسرفصورافكلا نمدحا لكنا ةروسلا ذه فئاطل ندواهرخيف لقد

 هلق ببال هنأب رثخأو هلرصان الودل نيعمال هناب رخ خن اوه دلوال هئأب مهمفعب هفصوف فصوب و

 ملا هنالرثوكلا كل انيطعأ انا ىلاعت هلوقوهو لئاضنلا لك هيف لخد|اح دم دحدم هناجيسهّدافركذ
 0 لا رجال :يثنود* يشب مزكلا كلذديقي



 ع 2 م ص ماقال رس سس السم م سل سب رج مس جبت ع سمم

 ياقلا ةعاطاماوتاكزلا يش اما ةعاطوت الصلايقردبلا ةعاط نال نائيشماضفاف ندبلا ةعاطامأ

 ىلاعت ده كغ قلا السام له لعل دي كلب رلهلوق يف ماللاوىلاعتهشلا لجالالا .ىشبيق ًابالنأ ينآ ا

 هلوقوهوركّذلا يف ندبلا ةعاط م دقت ندبلا ةعاط لوصح دعب الا لصحتال يلقلا ةعاط نا ىلع هب ١
 نأ مسوق يف ةحاب يالا لما يبهذم داسن لعاريبتت بلقلا ةغاط ىلعالا دلاماللار أو لصن ىلا عت ا

 ىلعو ةحابالا بهذ منالطب ىلع :لدت ماللامليف هحراوج ةءاط نعهبلفةعاطب ينذغسُ دقدرملا

 هل 06 5 داعملا يق ملسوديللا لص هلاح واع ىلع برلا ظفاب ىلاعتدبنم# صالخالا ن رمذب ال هيأ

 لعدلعباذ ناو دعب كتيبرتكرتافأكدوجو لبق كتيب ر تنك ل سو هيلع ا ييصدل لوفي ىلاعت
 ةروسلارب آف لفكت لموديل لعلنا بص هيلع عدل د ةضافأب 6 ىلامت لفكتاك تا ءاظلاهله

 لوال أيه ىلاعتو ناجم لا ىلا ةراشا هي يفد مال لاو ةالصلا هيلع هئادعا لوق لاطب و دبع بدا

 هدأ لعأ ىلاعتو دنا هلاوذرخ ”الاوايدلا يفعنلا ليكي ا مالا مالا ةضافاب

 | بعدل يضريلاشاكلا قازرلادبع سيشلاةمالعلامامالا ىربكلا هتيئات

 نضع اًركاذ ىربكلا هتيئاتيف لوقا هنعدقا يفر ضرانلا نب رميت دبس رهاوج ف لع
 5 هيلعْتا لم دهمان ديسل تعقتجا اهناو مهيأ اعيش تاولص_'ريلس ءرأنأ نم ةعانج تازيك“

 ةنيفسلا ُّق ةموك رت 1غ نس 5 1 دقو حجوأ نافوطلا الع كاذب

 ل م ع دس عع راس ص ب م تح يمص م صل م يس يي ب بسببي ساب سس

 ترقتساذ اهب ىووألا ىلا دجو ةدامطاا هنعضاف ام هك ضافو

 ةطيسلا قوف نيشبجلاب ناميلس هطاس تحت جرا فاسوراسو
 ةفشم ريغب سقلب شرع هل ابسو نفريغحا فوطلا دادترا لبقو

 ةنج ضورهل تداع هروث ليلرعو هودع ران مهاربا دمخاو

 ةيدع ريغ .هتءاد ثحيذ دقو قهاش لك نم رايطالا اعدالو

 تقش سلا يلع ًالاوها رهخلا نم تنقلت: ءاصع ىسوم هدي تنسو

 تقش ربو تفس ايد اهب ةبرضب ًاثويع ىرجا ريخ نس
 ةبدأب هيلا بوقعي هجو ىلع هصيق.ريشللا قبلا ذا فسويو
 تنك هيلا قوش اهب هيلع ِ هسدقم لبق تييعب آر

 ثدنب 0 تونا يميل ءامسلا ب 1 * .ةدئام ليئارسا. اك

 مراشو*؟ةنسفوتملا ضراقلانب رمق يلوم ريمشلا ريثكلا فرأعلا مهتمو



 لمدن

 0 يل 0 _ ىش ع حضو لهو قربا هكا نمو

 تغيص كنذاب تنثلا ام نذالا نع ع(ضاب رهاوظلا تالاعفلا رسو

 ةراف كلريح ىلعاقخ ممل انع  اهضيفم عيبا رارساب ءاجو

 يج فية صقما ل اعماو تازهتلامذهو يلاشاكلا قاز زلادبع بشل روكّذملا ابحراش لاق.
 عيا رارساب ءاجولاف 5 تريعجا مهيلعو لسو هيلع هلا لصد مهتاخ يف ةعومج ؛اهيبنالا

 ةلصاطا تاريتماراث ايش ين تالاعتنالا عيجرارسابءاج روك ذاتيا ىلا امضي
 نامز لع لا لجالاديلعا مضافا يذلا ملسو هيلع يلم دمتي مال امييلعءايبنالل

 ران الا يداب بم يثث ينزل امثرارسأ ميج مجتايالا ٍحاخناكأ الدنا دارخاو ةلاسر عاطقناوةراق

 هيلع لم هقالخاو هلاوحا ليصافت 5 ةروصوه نر قلا عيجذا م ييلاةبوسلملا تالاعفنالاو ||

 هقلخ ناكملسو هيلع ىلصمللا لوسر قلخن مت نحال فرتشاع تاكو
 يف قفل ادب دق مالسلاو ةالضلاهبلع هقالخاودلا وح ليصافت رهاظم ءايينالا عيمج نآر رقلا
 ىلاعت هللا ىلا يعاد يبلا كلذ ياناكو لسو هيلعمللا ىلصد رارسأ نم رس لسرمو ين لك ًةدوص

 هنعدلا ىبغر ضرافلا نبا يا لافاكمالسلاو ةالصلاهياعلوسرلا ةيعبتب رسلا كالذب هموق
 ” ةيعبلا لرع قع هيو هب اعاد ناك دفقوالا مهنمأ بو

 سو ةيأعهللا ىلع هقيعبت نع ةرداصة وعد قملا ىلا هموق يعاد ناكألا ءايبنالا نمدحاامو ينأ
 ليصافت نماولاناب مهموقىلا السراوناك مالسلاوةالصلا هيلع لوسرلا ةثعب لبق ءايبنالا نااكو

 .هيلء تعب اتم ىلع قملا ىلا قلل نوعا د مهنا ثيح نءدلبق ءايبنالاكه دعب هثما هاذع ناك هرارسا
 لو ملستو هيلعمملا ىلص هقالخاوهلاوحاو هرارنسأ ليص أف نم اولانامةطساوب مالسلاو ةالصلا

 ملسو هليعهّللا يلصهلبق نوثوغبع ءاينلالاو ملا دعبأ اوثعب مهنال'ايبنا اوه

 يحب نيدقلا .اوجحجو يليبس ىلا .اوعد ىساب :حورلا قلت لهاو
 ءايبئالاحورلا قتلت لغاسب دارملاو ذخالا ىتلذلا هنعدنلا ىخر رو لاا يلاشاكلا اهحراشلاق

 داوسالا نمد يش لكلع بلغامرسالاب و ديحوتلا قي راد ليبسلاب و لي ربج حورأابدارملاو
 هب , مالشثلا هيلع ىسيعايحا يذلا حلك سنالا كل ةهئنمراخعا ناكوةموقاعدهب يذلا ةيملالا
 نيركدملا ىلع بلغوا ةقدضو مالنا هيلعهتوبن ليل دراضو هاذه نانتالا نعهموقدب زبعاو لوما

 ءايبنالانا ينعي مقتسملانيدلاو يوقلا قي رطلا نعل امن ,روللاو ةجمللاب وبلغ يا اوه هلوثودل

 1 8 ديحوتلا نيسيملا قل اوعدو مالدا كافيلع لب بج نم حولا اقلت نيذلا
 ل 0 موةمصخاو

 سو هيلع هللا ىلص ىبنلاناس| طابا هتيئان نمهلوق#دنع هللا ير ضرافلا نب ارهاوججزم ع

 دالاس



 د لغوةي ١ آلا نيل 5 د رولا 0 ا

 قا بع فاضاودب نايثالاىلع و دقي إف تاز روع نمدباوتا مل 4 اوي ناب مدحت

 مالسلاو ةالصلاه يلع هلاسل ىلع لاق ملسو هيلع هللا ىلصةلاسرلا ردصن عةياكملا قي رطب

 يشعل 0 كرا درأو وأ يثرئادب رئاد يانعم قبس نع ”مباكو

 تقبسيفلا لوداع هللا ىلد يبا حور يانمب وءايبلالا نددحاو لكمبلكب دارا عيراشلا لاق

 هللا ىلع همدقتب حصول سو هيلعمللا ىل لص د ةوبل ةرث ,اديقرتادب ومالسلا مهراع« ايبنالاحاورا

 مالسلاو ة الهلا هياعدناسأ لعدن عدلا ىةرالوقب ءايبلالا ميج ىلعملسو هيلع

 يثوباب دهاش ىنمم هيف يلف ةروص مدآ نبا ت تنك كراو يناو

 ةروصلا ثيح نم هنباو هعرف تنك ناو ىنحملا ثييح نم هوباو م وآل صا هيفاو ينعي جيراشلالاق
 ةضعلأ همم جفت يذلافاضالا حورلاوه هاد .يويلسو ةيلعشلا ىلص لوسرلاةقيقح نال كلذو

 لاق مالسلا هيلع مذا فعن للصاب ملسو هيلع هنا لصءانمف نم ودحوري مدآيف

 تررت يلهتلا ربح غو تلات اهدشرب يلحتلا رج نع يسفنو

 يقروس جنفلاو ظوفحلا يحرل يرمم ادع فو ءايبلالا ىبزح دبملا يفو
 ةعرش "لك يعثوملا يعرشب تق ٠ يرهاظ فيلكُت نود يلاصن لبقو
 يقيشم عطاوم اودعب مل ”يطارصص ىلع ”فلوتب ارلاق ىلألاو مهف

 كنا مع رشي اكسو مساوقب اولاقنيدلاو عئارشلا اوعشوا نيذلا نو دبنلاو ينعي حراشلا لاق
 يشم *طو عضاو» وزواج مهنا لاخساو مب وقلا يجسبنمو يقتسملا يطارص ىلع نوُناق ءايلوالا
 م يفاصوأ عيد مسي تربظف صاخ مماو ن يعم فصوإ مهن«لك يف تز بيلاكلذو

 هيلع هللا يلع ي يبنلا لاو مججالو يريس : اوم نونو قولا يفاطارسلا لم يشل ا

 ءايلوالاو :ايبئالا ن:نيقحاللاو يريقباسلا ٍط مسقتملا لاكلا فاصوا تا ةرفشم ملسو

 ملسو هيلع ا لص نعاني ًاسدنعهللا يضر لاقاكهفرصت يفومديت حت تناك
 يئرسإب يلا رسيو ينمي | يف يلع نيقباسلا ةاءدلا "سي
 يدوبع يف لخاد الا داس اف احراخ ينع رمالا نيسي الو

 ندالا موقلا ديسدحا راصام هنال يف « اًجراخ ليكتلاوةوعدلارما ننظنال ياحراشلا لاف
 لاقاكدوهعلا فخ ا مودوهشلا لصاو دوجولا بطق فال يعابتايفو يتعاط يف لخد

 ةمْذِب دوبهع دعت و دوهيش نكيلو دوصجو دجوي مل يالواف



 | ةطبارو»» فعالا حورلاةروص هال سو هيلعم هيلعملا لص بالادوجو دج يرام ةاوراشلا_لاق 5

 هيلع هنا ىلص هحورو حيورلا ةفصدوهشلا ثرال هبالا نيفشاكسلا دوهش يمل اذكر داجيالا 1
 ذخا يذلاوهدنال لسو هيلع ها ىلص بالا ءافوو مذ عم دوبع عري ملاذ دحاورالا لصا سو ]

 هدبعب يفوادبع 582 السلاوةالصلا هيلع دعب وا ميل زال ادبملا يف" الواقاقيملاهيلع |

 لخا مم سوديلع هلا لص دبع نمدافتسم هدبعق انيلامهلع ذ دوخل ألا تاوذلا نميلرالا ا

 ملسو هيعمل ىلص هناسل ىلع هلوقب تييلا ينعم نم محام لصفيل لوقلا طسبيف ١
 ٌةديرع سأن لك يدارع عوطو هتايح يئايح .لرعالا يح الف ْ

 ىتلقم رظاسب الارظان الو ثردحم يضفلب الا لئاق الو |
 يتدشو يلزأب ال شطاب الو عما ”يعمسب الا ثصنم الو ١

 , ةقياحلا عيمج كرم يلا هه عيم# الو رظان الو يريغ قطان الو ا

 بيفلاو ةداهشلا نمملاو ا هللا ىلصد دوجو لوغث رع ريا سراشلا لاق ْ
 هنعهلأ يضردلوقب م السلاو ةالصلا هيلع هروهظ مومو توربجلاو ثوكلملاو ا

 تنير نسملاب هنع ىنعم ترهظ ةروص لك يف بكرتلا ماع يفو
 ةيكيف ةئيه يفال تروصضت يرهاظم هنت م ىنعم لك فو

 ةئدب يملا ىنءلأ يرع تيفخ . ةسارف فشك حورلا هارت اهو ظ

 لاجلا ينعم ةروص لكيفت رورو سيكل اعوعيذلاةداهشلاملاعيفو ياحرأشلا لاق ||
 لكيفا د وضقم ثرصةداهشلا نطاب وه يذلا بيغلالاعيفو نسحلاب هنعةروصلا ني ز يذلا ا

 يفو ةينامسجةراكيهال ةيودس»ةئيهيف تروصت ينا يرهاظم شتا! دوجولارهاوظ هربظت ل نعم |
 نع يتفاطلو ينقدببسب تيفخ بيغلا بييغو نطابلا نطاب وه يعدل توريإلو توكل

 فشك قي رطب حورلا اهازي يتلا تافصلاو ءامسالاةروص يف ركفلاهب تعي يذلا يركفلا ىنحلا |
 ةيحورلاو ةيلقملاو ةيسملا ةروصلا يف تروظ يدلا اناينعي ةفلكونرتريغنمةهادب وةسارفو ||
 ايةيرحم ايفاعما كردي يذلا لقعلا نع ةيحؤراروصلا يف تيفخنكل حورلاو لقعلاو محل أ

 مأ ةياكيهاروصلا كر دب يذلا سما نعةيلقعلا روصلا يف تيفخ ]

 ا
/ 

 75 ٠ ةبسىفوتل ا يعفاشلا مالسلا دبعن.نيدلازعهايعلا نا طا.مريبكلامامالاو مو

 اذهو(لوسرلا ليغفتيف ل وسلا ةيادب ( اسما هتلاسر يف هلوق#ل دنع هللا ىضر دره أوج نفل
 ًاقرعم هيلعانتم همالسو هيعمل ت اراص دمحشاديبدل ىلاعت هللالاق» ٠ةلدجلاو ةلمسلادعب اهصن
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 ضب 559 0 ا كلن "ضب نيا ضمان "يطع كي

 يفيناثلاو ةلضانملا لما يف دم لوألا غلا تجدد مهسقحل مكَرول ماك نمامبتم
 انيىلاعت هللا لضفدقو ةييفع تن جرد عير يظملا ركتتامركلرتاجردبةئانلا فيمفت
 الوم دلو ديسانام اودياع هلا |ىلص لاقف لكلا دا سهنا( (اهوأ )هوجو نم لسو هيلع هللا ىلص دمع

 ني رادلايفو بنما هئابر عش اذهوةينسلاو الخالاوةيلعلا تافصلاب فصتا» نمديساا ورك

 !| ىلع بتر. ةرخ الا ءازجن الف ةرخس ألا يفاءاو ةروك للا قالخلالا نمدب فصتا !لفايندلا فاما
 بئارلا فةرخآلا يف باشن تاغصلاو يقام ياي دلايف مول ففاذاف قالخالاو فاصوالا
 ع هب ردتعهتلزأ٠هتمأ فرعي 3 ا رنالو مدآدلو ديسانا ملسو هيلع ىلصىلاةامناو تاج دلاو

 0 عطقي نا لسو هيلعمشلا ىلص دارا بلاغلايف رانقفاهرك انا هسفن ب قادم رك د نم ناك الو لجو
 يدبي وملسو هيلع ىلصهلوق( هنمو)رخخالولاقفاًراختنا كلذ درك د هنا ةلوجلا نم هوتي نممثو
 الوةمايقلاع ريال تح هنود نف مذآ لسوء لإ لم هلوقأ اهنموزرخلالوةمايقلا موي دما ءاول

 بقادملاب عم .مققلاالا ليضفتلل ىنعمالو هريغو مذَأ يلعدتبت 7 وع ىلع دن صئاصخا هذهورف"

 هلالقني م ورخ ًاتامودبنذنممدقلام فرفش هنابمكسو هيلع لص هربخ اهلا نا(اهعنو) بن :ارملاو

 | ةعافشلا هدم بلطاذا مههمدحاو لكنال مريخ هنارهاللا لب كلذ لغم ءايبنالا نم ادحاربخإ
 أ ل هتئيطخ نرتقي مهتمدحاو لكم لع رلو يسفن ينمفنلاقو باصا يبلا هتئيطخ. ك3 فقومايف
 ' نال قاس سودا ىلص يلا قثالخعا تمفشتسااذاو اغلا كلذيفام» لجون

 هللا ىلص هليضفتو هعيصتق يعل ديا ذهو عنشملواوعفأ شوا لسو هيلعملا ! ىلع هناا هتمو)

 ةوعد يبأ : لك هللا لمجذا توعد هسفن ىلع دملسو هيلعلاا ىلص هراغيا (اهنمو) مل سو هيلع

 ١ 'هعمال ةعافش هتوعد ماسو هيلع هللا دوه ًايتخاواي الا يفتر عد لع نملك باق

 ع رس يأ مه إل رمصأىلاتهلوق يف لسوهيلع هلل لص هتايجب مسقا ىاعتثلا نا( اهنمول
 هيلعمتا ىلصدناي ب ناو اهمسقماددع اينعو هتايح فرش لعل دينا يجماسفالا أو نويمعي |

 | نا [امدو)هريغأ اذهتبنيإوةصالع ءاو ةماعلا ةكربلا نءاهيف ناكامل اهبمسقينأة نيدجل ملسو

 | يلا 5 أ ايلات ملسو هيلع يلصدفاصوا ىنساوهئامس بحايل نيف قو ىلاعتهل
 ايىلاعتدا لاقن هعاب يدون منع الكنأ لب ريغ تبثثإ ةعيصلا هذعو لوسرلأ هبا

 ؤ ٠.أن يف رى «كيلعتمعتو ذ يسن دال هه كِحْوََو تأ د
 1 الو ”باتيكحلا رح ب اي ٠ ضآل اي ةَنيلَخَ كاناعجات دواداي 0 .مالسيطم ا'سوناب



 بة اخ اة تي تت ت2 ةث عطفا

 مهبحاو هللا لايع قاطعا ثيدحلا يف ءاجدقو ةيترملا هللا ءايبنالا نمدحا مابزالو ةمايقلا: ١

 اما

 قالخالاو وةيلعلا فاصوالا نممهفدجيواملضناب ديبعدحااعداذاديسلا نادحا يوي | قي

 قالخال نم قلخبالو فاصوالا ىءفصوب رغشتال ىقلا مالعالا مهثامساب نب رخآلااعدو ةيئسلا

 مواعم اذ هورلملا همساب ءاعد نم هيلا برقاو هيلعزعا فاصوال او ءاجسالا لضفاب ماعد نم ةلذامنأ
 يتحمهارتحاو هميظعت يفةغلابم تال ذ ناك هفاصوأو هقالخ او هن امسأ لضفاب يعد نمنا فرعلاب

 تضقناو تءهرصن ىأ لك ةزب# "تأ (اوم وز يئامسا فرش هنافج اه دبعاييالا ينعدتتال)لئاقثا لاق

 (اهيمو) نيددلامويرملا ةيفاب مييظعلا آر ةلايقوراسو هيلعلل لص ني رخآلاو نيلوالا ديس ةزجشاو
 ١ كالذلثم ءاينالا نمت ملسو هيلع هلا لص يلا عفا نودحو يلع رجطا ياست

 هاما اريفتك ريغ تازهت + نمزاهتالا يفرهظاوما سو هلعمث ىلص از ريثم يفدجو هنا ( اهنمو)
 ءالادتم ردسي ام ”راحج الا سنج- نالرحتطا نم هروك ” نمةداعلا قرخ يف غب هنافدعب اص نيب نم

 ىف ١ رسما راجسفلا نم غلبا هعباضأ نيب ن نمكأملا راجفتاب سوهو لس ارب تناكت

 دعي نيعلا دروسو هيلع هلل لصد لوسرو اهرقم يف هنيعءاقب عمدكال ربا ىسيعنا(اهنمو)
 دعب اهيلارمعب !اررخلا الل اواهناايسدعب اهماشبلا اره دحا نيهجو نم رجم هيف دخن لعتلاسنا

 "| ذعرشك (ناعالاب رفكلا نم ل سوديلع هللا ىلص ما .انيذلا تاومالا نا( اهنمو)اهتممدقف
 بعكيملا نا(اهنمد)نادبالا# ايدو نا الا ةايح نيب ناثشو نادبال اةاينج ىسع مايحا نم
 ملسو هيلع هلل يلص هتماوا.لا وقاواملاوحاو هتما ل عار رجالا نم ءايبنالا لمين لكل

 اوفصتا ام ءاللاريخ اوناكاماو سأنلل تحرخأ ةما نيخ مها ىلاعتهئاربخ دقو ةنلا لهارطش

 «يالواقمالوةدابعالولاسالوةرعم نال الاواوالاولاوحالاد فرامل نمب
 :هب لمع نم رجا هلوالا هيلا اندو ملسو يمهل ىلص هل لوس لذا لجوزع للاى هب بزقتي

 مولا يلاهب لمن م رجناودرجبا هل ناك ىدعيلا اعد نم ملسو هيلع ىلصا هلوقل ةمايقلا مويىلا

 عفت امناةايبنالا.نمهريغو ةنجلا لها رطش عفندق ملسو هيلع فص ناكاذ ةافدلا يعل مهعفناهيلا
 هقمأ نم فراع نمافعفنلايف هدلزامردق ىلع بردا يف سو دلع ل هئازنم تناكرطشلا هزج
 ا ةلوالا هغما نمل اح يذ .:رمامو. هفراعمملا قا شم هثفرعمزح | لثم ملول ىصملوالا:

 ىلا عتق ىلا دي برقتيل اقم يذ نما دور ويطل ىلضصالاو ا ىلا اوعفم هلاح م هرجا لم

 ملمع نمامو هنلاسر غلو متلاقم ىلا اموهشم لوقا شال ذرجا لام ملسو هيلع هللا ىص هلوالا
 ' ؤفعوراصو زك ذو ف ورعمو ربو ”داوجو قتعوت كو ةالص نملجو عسا ىلا رقملا لاعالا

 هلفاع عرج لام ملموهيلع هللويسلدالافصو |



َ 
 هلل

 رج اعل ناك ةنسح ةئس نسوا ىده ىلا هتما نماعد نم ناب كلذ فعاضتإو هتبئرمو ملسو هيلع

 هيلع لو هال ملسو هيلع هنثا لص |نيبنا فءاضملا اذه نوكي م نولماعلا ددع ىلع كل ذب لمس نم

 هللا ىلص يبالا اهب طبغةطبغءاكب هارسالا ةليل ماللا هيلع ىموم با ذهلجالو بلا لسراو
 ضب همهوتاك ا فسح كبي 3 ةما نمل دب امرثكأ ةنجلاهتما نمل خدي ذا لسوديلع
 ةصاخ هموف ىلا ىن لك ل سرا لجوز عنا نا( اهو زهتبترم لثم نم هتافام لعاقسا ىباغاوة|بجلا

 انيبناوهعماىهغيمبت باوثايبالا نم يبنلكلف سنالاو نا ىل |سو ديلعها يل انيبن لسراو
 كذا هيلا ببسلاب ةراتوغالبالاةرشابعةراتديلا لسرإرم لكملا غيلبتلا باوث سو هيلعشا لص
 اريذن ةيرث لكيف ثعب ولهنأناقتلاهجو واية لك نرماتشعلانطشْولَو ل اقف هيلعملت | نام |
 ملكى لاعت هلا نا(اهو) هتب رق ل هال راذنارجاالا سو هيلع هللا ىلص هلا لوسرل لصحل ل |

 فو ىهتنملا ةردس قوف ملسو هيلع هللا ىلص اننينملكو سدقلايداولاب و روطلاب ىموم :

 موي تولوالااوايندلا لها نم نورخ الا نحن لاقل سو هيلع ىلص هنا(اهتمو) ىلعالا ماقل
 اقلطمددةرسلارك داك هنا(اهنمو) ةنجلا لذسدي نم لوا نو قئالخلا لبق يفق ةمايقلا

 عفاش لواو ربقلا دع قشتي نم لواو ةمايقلامويمدادلو ديسان | لاقف ةمايقلامويب هديق .دقف
 تح ةمايقلا موي مهلك قلطا هيلا بغرب هناربخا ملسو هيلعهثلا يلم هنا(اهنمو عفشم لوأو
 دهعلالا نوكت تا يغبنتال ةدجلا يفةلزامليسرلا ملسو هيلع ا يلص لاف هنا( اهنمو) جيماربا
 هللا ىلص هلا((اهنمو)ةءافشلا د ياء تلح ةليسولا يل لأس نقوهانا نوكأ نا وجراو هلأ دأبع نع
 رثوكلا اممو) هريغل كالذ تبغي مو باسحيريفب هلا نوعبش نجلا هعمأ نم لخسدي مل سو هيلع

 هللا ىلص هلوق( اهنمو) فقوملا يف هيطعأ يذلا ضوم او ةنجلا يف لسو هيلع ىلص هيطعا يذلا
 (اهنمو)لئاشفلاو بقانملاب نوقباسلا انامز نورخآلا يانوقباسلا نورخ الا نخ سوديلع ||

 فوفصك هتما فوفص تلعجو هلبقدحال لت مو مئانغلاهل تلحا لسوديلع هلا ىلصدنا
 هثبكر ع ولع لع لدن صئاصللا هذهوار ويط اهبارثوا دم ضرالاهل تلعجو ةكئاللا

 ماظعتساو ماع وش ىلعأ َكِإَو لاقف ملسو هيلعمنلا ىلص هقلخ ىلع ينثاىلاعتهنلا نا(اهنمو)
 هللا نا (اهنمو) ءايظعلا مظعا ماظعتساب نظلااهفةمظعلا يف هلاغياىلع لدي *ىشل ءاظملا

 نم مالكلا ينانلاو ةحاصلاايورلااهدح ا ةثالث ينو يحرلا عاوناب اسو ديلعمنلا ىلص هلك ىلاعت
 سوديلعدلا ىلص هباتك كرا (اهسو) سو هيلع لص لب ربج ممشلاقلاوةطساوديغ ||

 هتمأ نأ (اسهنمو) لصفملاب لضفو روبزلاو ليجنالاوةاروتلا هيلع تاقشاام ميج ىلع لش



 امك
 هي يي ب

 أأ| ع هلا نا (اهتمو) ثيدملا يف ءاجاك رجا رثكأ اومهلبق نم المع لقا ملسوديطعملا ىلص

 و كلم ابن نوكي نأ نيب هريخو ضرال اذونك جيئافم ملسو هيلعهللا ىلص هيلع ضرع لجو

 5 عيشاو مو عوجا | ”ديعايبت لب لاقف عضاوتنا هيلا راشافلي ربج راشتسافا ”ديعأميت

 تيك نا ملسو هيلدا لص راتخا دقف هللا تركش تعيشاذاوهللات وعد تعجاذأف
 دوييعملا لسا را هللا نا(!هتمو) ءالبلاو ةمسنلاو اخر لاو دشلا ىروط يقلب الوغشم
 مايبنالا م نم همدقت نم فالخي مييلعءاقباميلجاعي لو هتماد اصع لبماف نيللاعلل ةمحر

 ةراصو م هيلع هللا ىلص هقالخا اماود# مهوب اكحم لجوعاوي ذك اذ مناف

 : لرر» لقث امو قالخالا راك اقابهاجدناو سف سيم هئاو هئيلودركشو هحفصو

 1 نحو هثرشع ليمجو هن سمو هب رشمو هسيلمو هلك ًاميف هعضاوتوهل لبتو هعوضخو هعوشخ

 ||| هتمحرونينمأولاب هتناروهنلاسر*ابعاب همايقو هتريشع نايا ىلعدصرحو هتمال هحصنو ميوش

 ةموق ىذا نمهيقلامومتلك ءالعاو ملا نيد ةرضن يفهتدهاجتودتدشو نيرفاكلا لعدتظلفو
 يس دوجوم ابضعبو هللا باتك يفدوجومبقانملا هله ضعبف هتير غو هنطويف مريغو

 مل تن تناول أني مرام ىلاعتهلوق يفق ملسو هيلع ىلص هنيلاما# هتريسو هلئامش

 العم تريد اولا لوسد لحم ىلاعتلوق ين نينمؤلل هتجحرورافكلا يع سو هيلع هللا ىلص

 | نقل ىلاعتالوق قثدتما نامأ ىلع ]وديع هللا ىلص هصرحاماون#: مهيد مي داثْكلَل |لعارمأ
 ا مجد فاز نينيؤملاب ُ مكي عب رح معامل هيلع يقل نم لوس واج
 رصق وأو رول 1 معلولا ىلاعت هلوق يفف هتلاسر ايفو هيعمل لس هسسن

 ا ماكحلا ن «لودعلاةلزغمملسو يلع ىلص هثمأ لزنا ىلامت هللا نا( اهتمو) موللاهيلا هجوتل
 | ملسو هيلعهثا ىلص دمحةمارضحلاةلاسرلا غيلبت ممالادججودابعلا نيب معاذا هلا ثراف
 ا (اهنمو) ءايبنالا نم دحال تيثث مل ةصيصخلا هذهو مهتفلبأ مهلسر نأ سانلا لع نو دهشيف

 هباتك ظفح (اهنمو) لصاالو عرف يفةلال ض ىلع عمتجلالا ايم !..وهيلعهللا لص هتماةومع

 ]|| ةلكاوصقنب م ةلك هيف اودي زي نأ ىلع نورخن لاو نولوالا ع شجارلفملسو يلع ىلص
 نم لرأس هللا نا( اهنمو) ليجن الاوةاروتلايف ليدبتلا نم عقوام ىفخيالو كلذ نع اوزحمل

 ]| راثلا لك م نيبارقلا نوب رقي مهلبق نم ناكو ملسو هيلعدلا ىلص همما نمهلمت لبقتيل

 كابس أم ىلاعتهشا لاق كلذ لخاوًميضتفمدب اص يبصيف ليقتيملام عدتو اهنم لبقلام
 ثععي هلآ ( اهتمو)ةمحرلا ين انا ةادهمةحرانا ملسودلعدّللا ىلص لافنييلامل ميل
 || هتحاصف يف برعلا قافو اراصتخا ثيدملا هلرصتخاوملكلا عماوج لسوهيلءهللا ص

 : هل عسل تل ب يع عع 1 ل
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 السم طمع هسا تمام هامل نادم هس ةاسقلا تا اس

 ند ىلع هلضف كالذك رشإلا نم هل سروهئايبنا لعشادإففاكو هتغالبو |
 ا 5 ةنيرلا نإ ىلاعت هلوقل كالا ا نم لضفا شيلا لضافا نال هتكلالمو“ امسلال هان 5

 ذوخأمةقرلطا ةيربلانال ذي ربلاةلج نةكئالملاودي ير *م كيلو !تاطاّصلا اولمعَو

 اولبعو اويُمآ نيذلا فثرا هلوقيف ةكئالملا لخدتالوهدجواو هعرتخا يا قلل للا ينم

 نمآ نس ِق ةخالا فرعب صتغتظنللا|ذهن ال تاما صلااولم عواودم ادق مهنا عم تاحاصلا

 ابا ن م ةذوخأم ةيربلا ليقناف قالطالا دنع ماهفالاىلا ردابتملاو ههنا ليلدب رشبلا نم
 ل٠ باوجلاف ةيريلاريخ م كل داتا املا وا وثمن يللا نا ىل قهن أكف بارتلاوهو

 وهو مو يناثلا دب .رلاوهزمهبرعلا تكرتامةلمح نم دي ريلااودعدق ةذالا ةماناارهدحا نييجو
 اونمآ نيذلا تلضف دقاها دحا تناك ن فدا مالكن ين ءارقلا الكور مملابًرفامفان نارهظالا
 نأ تبث اذاو ىتلطا رئاس ىلع ىرخالا ءارقلا بحل شف دقفرشبلارئاس ىلع تاراصلا اوامعو
 المو اومن يذلا لضفا هم السو مهيلع هللا تاواصدايبنالاف ةككالا ان نم لضفا رشبلا لضافا
 هدمت لدن نيل مادا ءايبنالا 'هةءاهحرك ذدعب ىلاعت هلوةليلدب تاحلاصلا

 ًاقيشم ناك هاوس نيملاعلا نم ةكبالملا نال ةكئالملا نم لضفاو رشبلا لضفا مهنا ىلعتي آلا ||

 لنا لسد ىلصمللا لوسرو ةكتالملا نم لضففا ءايبنالا ناك آذاو ةمالغلاولملاءلا نم
 نيثبترب مهن ىلعاونيتجر دب ةكئالملا ن ٠ لضااراصفةكمالملا تاداسدأ اسدقت ءام بلال قم ا

 نيلس ملا ديسو ءايبنال تاغ لضف نمالا نيتجردلا كديت فرشو نيعبترلا كنيتر دق ءاهيال

 هنع هللا لأسأو نيف وا مشعبب لب املج نطفلا لاعلا يفت كي تاراشاو مامذهو نيملاعلا عج

 لراو ةنطابلاو ٌةرهاظلا هقالخا عيمجو هققي رطوهتنس يف هلوسر عابتالانقفوي نادم 9

 هللا انبحسو هيصودأا اود## هتلخريخ ىلع هناواصوم دحو هللدملاو هراصناوهب ازحا نمادلع#ي

 اهفورجم مالسلا دبع نب رعلاةلاسر تهتنا يظعلا يلعلاهابالا ةوذالو لوحالو ليك ولامعت

 هنعلا يب ذراا/5 ةنس يفاشلا ىوتملا يوونلا يحي نيدلا يعم مامالا مهنمو

 دوصقم ف عرش نيحا ذهو تاغالاو ءامع هال بيدهتدب ؛انك لث اوأيف هلوفال6هره او> ند 2و

 هللا ع نب دش ملسو هيلع هل ىلصوع دمتانيب ا دب اد تيم باهولاميرخلا مكاسب انيعتسم باش كلا ا

 ننس بلاغ نب ي ولن بعك نب ةرمنإ بالك نب يدق نب فانم دبع نإ مثاهنببلطملادبعنبا

 لرب دعم ب رازننيرضمن ب سايلا نبةكر دم نب ةمرخنإ ةنادك نبرضنلا نب كلام نإ رهف

 | مصيالو اللا لاق« ف الاتخا دشاهيف فايف مدآىلاءدعبامااو ةمالا عاجل انهىلاناندع



 0 ا ا

 ةزهبب ليقو لصو ةزحبم سايلاو دك رتو ةزمهلاب يرو فاقلا مخب يصقو«د.تعي «يشدبف

 * ميهاربأ ابا لسو امهياعللا ىلص لي ريجمانكو مماقلا وباةروهشملا يتلا ةينكو# عطق

 نسسملا نب ىلع مماقلا وبا ظفاحلامامالااهيفد رفا ةريغك ءاهما لسو يلع هلا لصد لوس راو
 قشعد خيرات يف ابابا هجرك اسعنب ابفورعملا يف ةشمدلا ىعئاشلا هللاد عنب هللا ةبهنبأ

 رشاطاو دمحاو دمت اهنم اهريغ يف اهيفاب و نيحيعصلا يفاهسضعب هاجةريغك ءامسا هيفكذ
 محالملا يبن ةياور ينو ةمحلالا ينو ةحا ىبو ءايبنالا ماو يحاملاو يف ْمةْلاو بقاعلاو

 ٍُط نب نيسملا نب دمحاركب وبا ظفاطاما ءالا لاقل دبعو مب وهطو غافلا ةب وتلا ىنو
 اًدهاش ايما اين الوسر كن ارق ايف لور ءهشاءامملاقف “اللا ضعب دازهلا هر يقيمبلا
 يداهوة مسنوةمحردإم جوا رك ةوأوحر تأ وروارينم اج ارسودن ذابملا ىلا اًيعادا" ريذنارشبم :

 سو هيلع ىلع هللا لوسر لاقلاق | عشا يفر سابعا نعو*ملسو هيأ | دنا ىلص

 نع يئمانليحا ينال ديحا تيما اودي -اةاروتلا يفودمحا ليجنالا يفو دع ثار هلا يف يع "ل

 مامالا فاق + زاجتاهماعءامسالا وبقالطاف تافص تاروكذملاه ذه ضعب و« منهج را

 ةيفوصلا ضعب لاق يذمرتلاحرسشيف يذوحالا هباتكيف يلا ماي لانيركبوب !يناقلا ظفاحلا

 هللا ءايسا اماني رعلا نربالاق#مسافلا ملسو هيلع هللا لص يبا الو مسا فلا لجوزعدن

 دورولا ةهج نمالأ اممحاإف سو هيلع هللا لص ىلا ءارساامأ اواريفريقح ددعلا|لبف لجورع

 ةحورشم ةلصفما اه ١ ركحا م ّ ايسانيشسو 3 ةعب !راازخ»ثيعوف ة هكدا اا ءاساإلا 5 ةفيصب ب رهاظلا ٌ

 بهو ثنب نع ملسو هيلعمكلا ىلص يبنلا ماو# ءايسامذه ءارو هلو , لاقُع داجاو يعوتساف

 هللا ىلع هللا لوسردلوو#« بلاغنب يذل نب بدك نب ةرمنب بالك يةرهل 1نب ف انم دبع با
 ةنس نيعب راب .هدعب ليفودمح وب | ماشا لافةنس ني الذب هدعب ليقو ليفلا ماع ممل سو هيلع ١

 جيحملاو قشمدخرات يفرك[سعنبا مساقلا وبا ظفاحلا هاور تريتس رشعب دعب ليقو
 نورخ اوطايخ بأ ةفيلخو يراخجلا خيش رذخلا 2ث ميهاربا لقثو ليقلاماع هنا روهشملا
 مويلا يقره له اناا لوالا عير رهش منيا( ىلعاوةفتاو# هيلععادجالا

 ملسو هيلع يلصيقوتو# ةروهشم لاوقاةعب راه هفرشع يفاقلاءارشاعلاما نماشلا مايفانلا
 ةرحملا نم ةرشع يدحأا ةنسلوالا عيب ر رمش نم تاخقلبل ةزشع يق ا نينثلا يو عض

 يفوتو## ءاعبرالاةلبل لوقو سهلا تلاز نيس ان الئلا مود نفدو قبساكريراتلا* ادتبااهنسو
 ممتا لوالاو نوثس ليقوة دس نوتسو سس“ ليقو ةدس نوتسو ثالث هلو مالسلاو:الصلاهبلع

 فور نمن ا تاياورلا _ثيب عمل او ءالعلا لافهيحصلا يف الثلا لاوقالا ت ءاج دقورهشأو

 هس د تر



| 

 | دلو لاقي هللاديعيلا املا خشوع دحا وبكل لاقجةنسنوتسوشالث جعل ىفد |
 لخدو نيثالا موي ةكملا رجاهونيبث الاموي «ىنونينثالا موي ملسو هيلعمللا ىلص يبنلا ا

 ةزارم لعضو هنافكأ يفملسو هيلع ىلص يبللا جرداالودمحأ وبا[ لاذ#«نيسيمعتلا ا

 اا ةداص مهواف د دحام ؤي ال جوف (جوف هيلع نواصي" الاسرإ سابلا لخد مث مراقلاريفش 9 ا

 ئ
 نا هي هلل يفد ىلعز عشب دخلا يفو»# "اا بمس مسيار

 525 يور نمو هو ةافولاو دوما يتنس دع نيتسوأسمخ ىور نمو روسكلا فهرب شعيل نيثس

 8 ةشاعو لعد رمت قرا يأ نسف ميلا اذكونوتسوشال الث ميهعلاو اه دعيج نيتسو

 جارورسم اودفت دلو مالسلاو ةالصلا هيلع هناابع مو*«نيثالا موي وتو نيدثالا موي ةديدملا

 يس كللذ تبث ةماع الو صيق 4 هيف سيل ضيب باوئاذ الث يف مل و هيلدا ىلص نفكو

 ُغ مع نآيب .ءلالخدلاج .رلا غرف الف سأ لارئاسم راصنالا نو هرج أ يملأ مممئاهونب , م سابعلاديلع

 سابعلا انبا متقو لضفلاو يلطو سابعلا هترفحيف لزنو مال لاوةالصلا هيلع نفد ءاسنلا
 ايامي ووددلاف نفدو مبعميلوخ نب سواودي ]نب ةماسا ناك لاقي ولاق#«نارقشو

 ملسو ةيل عدلا لص هربق لعجو بارتلا ولاه م« تانبل عستابنا لاقب نيالا مدل يف ملسو هيلع
 دمحإ وبا محلا لاق#عصيالومربقوف ةريخما لأ لاقي ولاق * ردم هيلع شروأحطسم
 ا ةيناثمال السلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرلو سو هيلا يصل لوسردلاو هلا دبع تام لاقي

 ]|| يقرتو لح وهو تام ليقو ناربش ليقوربشا ةعبس ليقورهشأ ةعسأ ليقوأر مش نورشعو
 بلظملا ديعه دج تامود# لمحو هو يفوت هنأ تدثيال دعس نبدمح هبناكو يدقاولا لاق ةنيدملاب

 هللا يلص هللا لوسر ما تتامو# بلاط يا ىلادب ىصوأو .-رينس تس ليفونيتس نا هلو
 هللا لص ثعب و ةدب دما وةكم نوب نأكم ءاوبالاب ثنامةعب را ىليقو نينس تس هو ملسو هيلع
 ةوبنلا دعب ة كبت ماقاو#مويونيعب را ليقو ةنسنيعب را نباوهو ةفاكس أنا الوسر لسوهيلع
 الب نيدس رشعأ ب ماقاف ةديدملا ىلار جاه ةرشع سمخ ليقوارشع ليفوقتس ةرشع ثالث

 ٌأدبو ماا لاق# لوالا عيبر رهش نع ٠ تاه ةرشع يتنثل نينثالا مويةنيدملامدقو فالخ

 *رفص رهش نماثيشب نيتليال ؛أعب رالأ موي ةئوع ”تيييف مالسلاوةاللا هيلعمما لوسرب عجرلا
 1 تنب ةمياح هنع شرا نامايأ ب 1 يلا ةالوم ةئلدملا مشب ةييوث ل وهيلءدإ لص هئمضر ا»6لصنالا

 ىلا باش مويلايف بشي ناك تاق هناا نع ىوروة يدعسلا ثراحلا نبهتادب عسب وذ يل

 ْ هللا هربطو بلاطوبا همم بلطملا دبع, دج هإفكلا ني ملسو هيلعهلا يلم أ كنو#رهشيف
 ا مرتك دهاشم نم |ديشم رضجيلو طا هرمع يف ملص ملظعي لف ةياهاجلا سند نملجوزع



 م يذلا نان رعا تزاموطقا رحتي رشامو طقازص تدبعام لاقل سو هيلءهما ىلض يبا | ىلض يبا
 قلخ لك هحضو بيع لكن مو ةيلغاجلا سن د نمم ارب ن ادب ىلاعتهّنا فطأ نما هو#ر فكه ياع
 يندثأ غلب 0 * هتراهطو+ةدصودتناما نماو دهاشاا نيمالاب هموق يف فرعي ناك ىتح ليج

 هثفصب :هفرعك بهار ريجمآرف يرصب غلب ىتحماشلا ىلا بلاط يبادمج عم جرخ ةنس ٌةرْشع

 نيملامل ةحح هللا هفعبي اذهنيملاملا بر لوسرا 1 هنيملاءلاديساذهلاقوهديب ذخاو ءاجخل ||

 الر ادجاس ترخ الا رج الوةرجش يمل ةبقعلان ,ملبقا نيحوتأ لاف كلذ تلع نبأ ن نقاولاق
 جرخ م هدرفدوويلا نم قوم دري تما بلاطأبا لأسوانبتك يف ءدجئاناو يب ولالا دهن
 | كرا لبق ال ةرات يفاهنعلا ىفر ةجيدخ مالغةر هدم عمماشلا ىلا يات سوينا لم
 ةنيدملا ىلا جرخ او ةجيدخ جوزت ةنس نورشعو اسم غاباإذ* ىرصب قوس غلب ىحاهجوزتي

 ا ءافلا مقب ةدابفا نب صاع ركب يلا ىلومو هنعمل يضر قي دصااركحب وبادعم جرخارجابم ٌذ

 |١ هللا ىلص هعفصيف 96 لصف 9 مالسادل ملسيالو هرفاكو هو يشل طقي رالانب ادعم دو

 الو قبمالا ضيبالا الو ريضقلاب الونئابلا لي وطلاب سيل مسوديلعنا ىلص ناك سو هيلع: |
 كراكو * ءاشي ةرعش ٍندرشع هسأار يف س د! ديفوتوطبسلا الوططقلا دما الو مدآلا

 ىلاتقو فو هينذا ينم ىلا تقو يفر هيك سس ىلارعشد| نييكحلا نييام ديعب مسا نسمح

 | ههجو يف سب داركلاو.س لا مف عباصالا ظيلغ يانينكل انش ةيعللا ثك هةينْذا ف صن
 ىلاردصلا :رمقيقرلارعشلا يشوةبرسماذ قاما ارجا|ميبادها لي وطنيديعلا حت داريودت
 د« زودسللا ببضلاو ةوقب ىشف ياببص يفطحش امك خلقل ىشم ذاب ضقلاكةرسلا
 هاوس مقلاعيلض ني دللا لهس ثوصلا نسحرمقلاههجون ا اررمقلاك يجو ال التي
 نكن مال بحونعدا :زلا لي وطرصلا يلاءاونيعاردلاو نيبكنأ ارعشا ردصلاو نطنبلا

 |: ررك ةوبتلاءاخ هيفتك نيب* بقعلا ممل ليلق يانيبقعلا سوهنم امهقش لي وط يا نينيعلا
 ريغ وهو هقال قنودْخمو ضرالا هل ىوطتاغ ًاكىثماذان ناكو#«ةماخحلا ةضييكو .ةلحملا ||[

 نك دمالاب لحتكي ودعي لل حرسي و*هلجري نآكوهقرف عدس .ًاررعش ل دسي ناكود#« ثراكم

 ةربلاو ضايبلا,صيمقلاهيلا بابثلا ب حا ناكود#مونلادد ءفارطا ةثالث نيغ لك دليل
 سبلو غسرلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صيق ؟ناكوةرجديفدورلا نم برضو

 يفو نيكلا ةقينط ةبج تقو يفو نيرفعانيب وث تقويفو ءادروارازاو ءارمحةلحتقو يف
 يأ رعش نم دوسأ اطرمت قو يفو يفك نيب اهفرط ىخراو*ادوسةماغتقو يفوءابق ثقو

 || ناكمي وساقلانيدبقث ثالث وهيل هللا لصد لصف لعلاو فلولا سيلو اسك | ءاك 1
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 يرسم سمسم

 00 وبدلا دعب
 ا سل 2 ع

 دلو هنال رهاطلاو بطلا يع مودللا دعو نيعتس نباوهو يفوتوةوبنلا لبقدلو نكي

 كراع نس ةديدملاب دلو مهارب| ثلاثلاو لوالا يختل اوهللا دبعريغرهاطلاو بيطلا ليقو

 || عبرا ملسو هيلع هلل لص دل ناكوهرشع ةيناثول ار مشرشعةعبسنباوهورشعةدساهبتامو
 ا ةلاه هماوابتلاخ نباوهو ست دبع نب ىزعلا دبعن, عبب رلا نب صاعلاوب|اهجوزت بني زتادب

 | امهجوزت موثاك ماو ةينرو + هلع هللا ىفربلاط ىلا نب ل عاهجوزت ةمحافود#«دلي وخل تدنب

 ردب موي ةرقر تياون#“ لإ رونلااذ يممساذ لوم دمع انيفوتو مرثلك مان ةيفر جوزت نافع نب ناؤع
 تانبلافةرجمللا نم عست ةنس ل ابعش يف موثلكمأ تيفوتو ةرحطلا نمنيشت ا ةئس ناضمر يف

 || مث ةيقر مث بني ز مثمساقلاهلدلو نءلواو «مسيحسصلاىلع ةثالث نودبلاو فالخالي عيرا
 نب دمحا ني ىلع شلل ذرك د موقلك ما نم نسا هنع هلا يضر ةماف نأ ءاجو»# ةمضافم موتلكمأ
 أ شرد مهاكو ةنيدملاب مهاربا اكممللا دبع مالسالا يف« ظفاحلادمتوبأ مرح نيديعس
 | ةحس هدعي تشاعاهناف ةمعانالاهلبقاوفوت مهلك * ةيطبقلا ةي رامنمهناف يهارباالاة جدخ
 ا ربكاوهو ثراحلا م دحارشعدحا راسو هيلع يلص همايعاو6 لصف قلع ررشال صال ىلعرهشأ
 | ةبمكلادبعو بهوبأو بلاطوباو سابعلاو ٌةؤمحو ريب لاو مثقو ىنكي ناكدب وِثلطملادبعدالوأ
 ]|| سابعلاوةزمح مهتم ملسا قاديفلاو رارضو ةدكص اس ميج ع ةحرتفم ةلمبم ءاحب لوو

 ,|| نسلا يف هنمبيرقسابعلا ع لسو هيلع ىلصهللا لوسر يضر هنالاًس ميرغصاةزمح نآكو
 || ثالثب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نماتسربكا ناكو بلطملا دبع بيادعب مزمز يلبناكو
 | تيفوت ماوملا نب ريبزلا ما يثرترجاهو تلسا ةيفص تس لسو هيلعدنا لص نامعو#نيدس
 تاس ابنا ليقةكتاعو همال ةزمح تا شو هدعهللا ىغر باطما نبرمع ةفالخ يف ةديدلاب

 : *ءاضيبلا يو ميكح مأوةهساو يوراوةر.و ةروهشم اهتصقور ب ةوزغاي ؤرتريتلايثو
 || ةييبح ماد ةصفحم ةشئاعم ةدوسع ةسجيدخ نهوا لسوديلءهلا ىلص هجاورا يف 6 لصف

 أ مو نيتعيفوت ةيدخدعب عسنلاءالؤبف ةينصوةي ريوجو ةنوم"و شحج تنب بني زوةلب“ ماو
 | ملسو هيلع ىلص نوقراف يقاللا اماوةشئاعريغاركب جورتالوا هريغة جيد خايحيف جوزتب
 أ ليتودي ز ثني ةناخي رودي رامات رسمدل ناكو*«نييففاالتخالا5 :راكل نهاتكر تف هتايح يف

 أ ةأرما ةرشع سخي سو هيلعمللاىلص يبلا جوزت اق ةدانق نعانيوردابثعا ٌمنوعهت تب

 هللا ىلع هيلاوم يفا!6لمف لم عست نع يفوت وةرشع ىدحا نيب مجوةرشع ثالث لخدف

 ' || ةدحوملا مهب ددجي نين اب وثو ةماساوبا ىبلكلا ل_حارشنب ةثراحنب دي زوهمملسو هيلع
 .|| نوعبو ريصقو عفي ورو ماذابو اًردب دهشعيلس همساو ةشكوباو ميلا ناكساو لادلاو
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 | حاب رونارقشو حاصو نودلاو ةزمملا حتفب ةسلاو ىلوباو ديبعةيفصوباوزمرهو ةركب وباو
 يناولا ةلاضفو ةثطوبأو كلذ ريغ لبقو ملساهمباو مفار وباو ىوب راسو دوساو 5 دحوملاب

 || يدارب لق يذلاوهو دوسا ير يعل ميلا نيملا سشفو ىلادلا ناكساو ميم ارسكب عدمو فارو
 ديزو ملسو هيلع هللا لص يبنلا لقن ىلع ناك ا مهستنب لوقونيناككلا ركب ة رك" د ىرقلا

 روباغو ناورمو نارك ذو نآربعو ناسيكو ناحبطو ةديبعو ديز نب راسي نبل اله دج
 || ةنيفسو ةدييعوباو رمحاهعساو بيسعوباو نيتحو ةريعتوباوماشهودقاووب و دقاوو يطبتتلا

 يف انبةريمتو ديعس والوب نيدب لوملاسو قباسو حلفاو نعاما لر؛ن ياو يسرافلا نالسو
 حتفي ىلس ءامالا نمو## هارجاوباو ةليثا وباونأ درود ليبنو عفانو لسا نبل دبعو ةريعض

 ةرضخو دنيعس نب ةلوكت ودي ز نب ةماسا مايو ءابلا تف ةكرب ةهدلا عفارمانيسلا

 ءالارهن ا ملعاو#سابعماو اهتخا شون ريشو دي رامو ةريعف ماوةئايرو ةعئاوىوضرو

 | يف مهنم لك براك لب ملسو هيلءتلا لص يبل دحاو تقو يف نيدوجوم اواوكيرل يلاوملا
 أنبا ءاهساو دنهو كلامزث'سنامهنن ملسو هيلع هللا ىلص هم دخ ينال ل صن عا هللاو تقو

 :ماق ذأ هيلع بحاص دوعسم نب هللا ديعناكو يلمح الا بمكب ةعيبرو نايملسالا ةثراح
 ينوجلا سماع نب ةبقع ناكو موقي ىتح هيعارذيف امبلجوامبطحساجاذاوامهايا هسبلا

 ركب يلا ىلوم دعسو نذؤرملا البو رافسالا يفهب دوقي ملسوهيلع هللا ىلص هتلذب بحاص

 أ حارس نب ريكبودتخا نبا لاقي و يشاجنلا يحانبا ةدحوملا ابلابر بفعل اقي ورمضوذو قيدصلا
 ةل“مالومرجاهمو يجرعالا فوعنبغ كير شنب غاسالاو يرافغلا رذ رباو ركب لاقي ويلا

 مساقلا وبا ظفاحلا م 5 لسوةياعملا لصدب اتكيت( لمنإل+ هنعمل يضر جمسلاوبأو

 آلا نيرو قيدصلا ركب وبا مومديناساب هلك كلذ ىورو نورش ءرةثالث مهنا قشم دي راتويف

 نبدمعجو نايفسيلانبةيواعمو تباث نبدي زو بدك نب يلاو ريبزأاو ىلع و ناتعو باطحلا

 أ سبق نب تباثو ديعس نبدلاخونساو صاعلا نيديعس نب ناباووقرالا لان مقرالاو ةلبسم
 'نيءالعلاو هب ردبعنبدي زنبهللا دبعوةرالا بها دبعو دلو لا نب دلاخو عيب رلا نب ةلظنحو
 ديز ةباعك مرثك /ناكوأولاقةنسحن؛ليبحرشمريغدازو لهل او ةبعش نب ةريغملاوةبتع
 يما نيورهع سوديلعما يلص لسراهلس ريفا6 لصف مننعللا يف :رقيواعمو تبأث نبا

 لزنو هينيع ىلع هعضوو ملسو هيلعدللا ىلصدللا لوسر بانك ذخاف ىشاجعلا ىلا يرمضأا

 || لسراو * همالسا ن سحو بلا طيبا نيرفعج هرهغح ن يح للام ضرالا ىلع سا هريرس نع

 | فاس نيعادعر ورا يطع ارحل ناتكب يللا ةغلخ نحدد هيلا لح



 اهتخاو ةيلع 1 دل 90 اس نأ يرام

 ىلا ص صاعلا نيورمع لسراو*ت باث نب نآس حل اسوي عشا لصد لوسراهيهوف ني ريش

 يوت ىح مدنع لزي لف مهيب ايف جحاوةقدصلانيب ةورك < كريب ايلخواطسافناعّيكم

 يندملا ىلعزب ةذوه ىلا ةمايلا ىلا يراءلاورمت نب طيلس لع راو لسو هيعمل لصد لوس ر

 *ماشلا شرا نم 'اقلبلا كلم يفاسخل رع يلا نب ثراحلا ىلا يدسالا بهو نب عاهت لسراو

 ىلا يمرمفملا نب ءالعلا لسراو* يريبلا ثراحلا ىلا ينورخملا ةيما يلا نيرجاهملا لسراو

 نب ذاعمويرعشالا ىمومابألسراو# مسار قدصفنيرجلا كلم يدبملا يواسنب رذنمل
 هازل لصن 6م هعقوسو مبكرام نبا لها ةماعملساف مالسالا ىلا نييعاد نبلاةاجحىلا لبج
 دعو دك ؟ ةروذخوباوةديدملاب عوتكمم !نباولالبنينذ لا نمةعب راملسو هيلءدشل ىلص

 ةرجسملادعب رمش عيرارقع ا سو هيلعهللا لص يبنلا نا نوحب جعل يف تي يثا06 لصف 94ابقب ظرقلا
 ملسو هيطمللاىلص هسفنب ارغو# ةرحمللا نمرشعة د :سأييف سانلا عدو يثلا عادولا ةمحالا سحيملو
 مريغو رشم يفاو قامت نيدمت ر ةياع نب ىنوم لوقوهو روهشل وها ذهةوزغنيرشعو أسم

 :تاقبطلا يف دعس نب دسم هللادبعوبأ لقد .رشعواعبس ليفويزاذماوريسلا ةسئانم
 نوسهتوا تح هأيارس ةوزغ نورشعو عب هس ةسفلب ملسوهي ادا يلد هتاوزغ نأ يلع قافتالا:

 لقد كئاودحأ اورد مسن يفالا لاقي واولاقاو عوفو بح لع ةيثرم ةدحاو5 دعاو اهددعو

 / تمن لاق نملرق فمر فلاب نيدحوتكم حتفو ربيخو قاطسملا ىنب وةلظي رق ينبو

 أ( هقالخا يقال ل ىف لعا هللا هريشنلا يب وةباغلا يفو ىرقلا هيسداوب لئاق ليقو ةونع 2
 اتا سانلا ن حا ناو *ناشمريف نوكي اهدرجأ ن أكو سانلا دوج لسودب دا ىلع ناك

 مدشاوهناب م ملعاو ميما اوةرشع مهخسحاو اقع بجر اوامر مهميطاوَمك مههيلاواقلشو
 رف لجورعمما تامرس تكهتنا اذابضذي امراه يقتنيالو هسفنا سقغيالو ةيشفم
 و رارقلا هئلاطنأكو حاشاو ضرعا ب ثغاذأ وقمر مش اي ىقح * يدب مال موقبالو بشأل

 طق نيش لئسامو ةفعفلا هحانج ضفخيو هلهاةجاح ىفقي ؟مضاوت سانلا رثكا راو

 يزتلاو ديعبلاو بيرقلاو اهردخ يفءارذعلا نم ءايحدشا ناكو ملح ناكو *اللاقف

 مكعب لك أي الو« كرت ال اودلكا هايعشا نأ ظف (ماعط باءامو# ءاوس ىلا يفهدنع فيعضلاو
 وهو ءايدلا هبحمي و#لسعلاو ءاواملا بين اكو حابم نم عنتمال رست علك اي اي وناوخ ىلعالو

 | ناكوماعطلارئاس ىلعدي رثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاء لضفو لاطاو ادالا تل اقو*نيطقيلا
 2 سس ا دس
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 دقوأب 5 ايندلاةعتما ع نماللقتم ناكود# فيل هوشح- مدأ نم هشأرف ارو م ني داطيلاولا هلهأو ١

 نملسو بلا لسا لوسرج رخ دنع ىغر ري رهربااقو»*عاردلا هلا ةاثلا بحا
 هتويب نمتسيي يفدقري ال نارهشلاورهشلا ين ١ اي ناكو+ م دعلل ينعي ريعش أ ازبخ نم معبشي موايندلا

 ' بوثلا عقري و لعنْلا فصخيو ةيدمللا ىلع ةفاكي و ةقدصلا لكابالو ةيدملا لكاي_”راكو*راث

 دعب ناكو#+ا دحارةتحيالو في رشوا ين دواريقنوا ىنغ نمءاعدنم بي وضي را ادوعيو

 هيدي ايسعاسرثك [يفوأ تاقوالا نمريغك يفو تاةرايف اكئاوأمب رتمةراتو ءاصخرقلاةرات
 ملكتي و ءانالا جراخ الق ءانالاب بارشلا يف سفدتي و نوقعلي و ثالشلا هعب اصاب لك اي ناك
 الوذجاحريغ يف لكتيالو مق" نم دبي نيب همالكو مهتلانالز هلك اديعي دم 4 عماوجي

 هفاخ همسفدزأو ةلغبلاوراجلاو ريعبلاوسرفلا بكرو*ىللاءتهلارك ذ يلعالا موقيالودعقي
 وه تدببنأكو اكو وبلا نمرحملا هنطب ىلع ب صعو هفلخ يشها ”دحا عدي الو رامح ىلعو ةقان ىلع

 كزاكو# اهيلع ةرخخألا اراتخاواه ذأ نال افاولك ضرالا ع نئازخ حيتافم ىلاعت هلا ءاطعا

 +باينالا فومدجاوأ تدب تح تاقوا يف كدضو مسدنلا كدت لجركفلاءادرك كااريغك ١
 ناكو#*هبلا رذتعملارذع لبقي ءاقحالا 3 وقيالو حزم ويم ركلاعب رلاهركي وبيطلا بيو

 اء صب رخام لير ع كيش ازمل وسوف اج دقاىلاعتيا هقصواك

 هتيئاعم تناكوزممل نأ نكس كتالص 3 زميل ع لصق ىلامتل اقوي يحد ”فؤرنيسسؤملاب 1

 ثحي :قفرلاب رم, و*+كللذوحنو ىلاعت هتاباتك تسيل طور شن طرتشي موق لاب امشي رمت
 .مدوهط يف نميتلا بحيو قالخالا مراكمو حفصلاووفملا يلعش حب فدعلا نع يب مدي و هيلع

 .عجطضاو ماناذأو *ىذانم نآكاموهثالخ ىرسبإ اهدي تناكودلكهئ أ 0 اج

 'ريضو ةنايصو ةلاماو هايحو لح ساجتهنساجت ناكو# ةلبقلا لبقتسم نيالا هبنح ىلع ميطض
 أ | ىوقتلاب هيف نوفطاعتي+ ءاسنلا هيف كلب ال يامرحلا هيفنإ اونالو تاوصالا هيف عف 0

 ىلع ةلدانوجرخيو بي رغلا نوظهييو جاتحما نورث وب وراغصلارحرب در ايكلارقوز ونوعضاوتب و

 | هاف نكب ١ مودباعصا دقنتي ومثزم ا هيأوي موق لك رك مركب ودب انصاف لأي ناكو# ريما

 ”ناآلاطفاثيشالووأ ًارمأ الو مدا بري لو خصل ووفعي ل !ب ةئيسْلاهع لاب يزجالو اشف هخلو

 | يفدترك دام لكل ئال دو+امثا نكي اماعرسباز انهناالا ني رمانيب ريخا هوا ليدس فكها
 | ميشلان ساعتو قالخالا لاك لَسو ةيلعتلا لض هكيلاعتوهناجس هل عجدقوةروهشم حبحصلا

 ننمدل علسمالو بتكيالو ًارقبال يناوهوزونلاوةاخنلا هيفاموني رخألاونيلدالا لعمال 7
 0 يالا هيلعدت ات داواصنيرخآ لو نيلوالا عيمج ىلعهراتخااونولاعلانما دع دحات اتوب ماسالا اورشبلا



 | الواجابيد تسساملاق دبع ىف 3 ةرشالاءنيسأ انعم يملا يف تي «نيدللاو وبل ةئاد

 لوستحتارنمبيطاطتة تار بدعثالو سوما عما ىلص هللا لوسي فك نم نيلااري رح

 هتلمف* يشل لاقالو فاطقيل لاقانف نوم شعم !وهيلعدللا ىلم هلال وسر تمدخدقلو هلل
 تارهاا تازب“ سو هيلع ىلا لورا رخو ذك تامنالا سناب يشلالو هتاعفإ

 هينايالت :مايلاةلالدلا اوةرهاظلاةرهتما نآرقلا اهنف#تارورشم يثوافولا غابت تارهاظتم مالعاو

 راصعالا عصنايف ؛افابازجع ازبعايذلاديح مكح نم ليز زات هفلخن مالو هيدي نيب نم لطابلا
 | ندول 0 2 ل لقرلاءتشالاق اا عيمبجياونامتساإ اولوهإقم5 روس اوت ابنا ماعاد

 مادقت اربيل ضعي !'مهفعناك ناوولشمب هب نونابأل نر هلآ اذهل ماو 38 نأ لرجل

 تازقلا اناوغاذم انموي ىلا مهتوادعت دشو مهتحاصتو مر كت عمايل سوديلعلا ىلع

 قاقشلاك ةلغما اهم .ركذا نككوةديازئمةددحتسو ا" دجةريثك|ممالادبا اهريصح نكميالف هريغ
 نينحو ماعطلا ميبستوب ءاعطلاو ءاماريثكتو موفياع هلأ يلص هعباصانيب نم ءاملاعبنورمتلا
 نيتدعابتلا نيترجتشلا عانجاو هيلاةرجشا !|يش.وةمومسملاعارذلا ب 5 ورحملا يلستو عذجلا ||

 يفتراصو تردن نادعب ناعتلانةداتقنيعمد ىلئاملازاشلا و ردرام كلل اهوعجرو

 مىصفو هقعاس نم ئربف در ن ناكو يلع ينيعيف هلفتو كلذ دعب فرعت نكن ملف اهناكمىلامدي

 نالف عرصماذهردب موي نيك رشلا راج رابخاو لاملايف ترف كيعزب هلاديعلجر
 ناد را نوزغي هقما نم ةفئاط ناب مرابخاو فل نب يلاهلتقب هرابحاو يمر سماودم ملف ا

 ناب واهب راغدو ضرالا قراشم نمدل ىوزامدت»ا يلع حتفي هناب وشالذك ناك مهن.مارح مأ

 ةرهز د منيلع تفي امدتما ىلع قاخي ناب و لجوزع هللا لييس يف هتما اهقفنت ىرسمككز ون

 نابو ىرسك ىرا اوسب روسي الام نب ةقارسناب وانل حتفت مورلاو سراف نئاز م.نايوايثدلا.
 || شيعي صاقو يلا نيدعس ناب و نيملسملا نم نيعمي ظعنيتتت نيب هب هللا ملصي يلع نب نسملا

 دوسالا ناب وةشيطلاب وهوا ذه كسري تام يثاجنلا ناب ونورخأ هب رمضي وماوقاهب عفشني تح ||
 هزجولا ضارعنيعالاراغص كرتلا ن ءتاقي نيملسملا ناب ونواب ودوم لعوب لتف يسنعلا

 دانجا ةث الث نودي نيملسملا يرابوقا ارعاو ماشلاو كاع حنت ن هيلا ناب وفونالا فلذ

 طاريقلا اهيفركلييثلا اًضيا رصم نوحشفي مههاب و قارعلاب ا ددجو نجلاب | دنجو ماشثلاب ادنج
 ناكبلا لهادادما يف كيلعمدقي ىرقلااسي واناب وامحروةمذ ممل نافاريخارلهاباوصوتساف ||

 سانلاناب و قمل ىلعهتما نم ةفئاط نابو رميلع ك كلذك مدقت مردردفالا هنمأ ىرإف صربدب

 نول سي نولازيال سانلانابوةرئا ءدعب نوفي راسنالا نايو نولقي رامنالاناب هنورثكي ||



 نب داعنأب وةايللاهب.لوطت تباثئيعفب در نابو ثيدحلا قلل امنا قاخا دهاولوةي ىتح أ
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 راف جرف هاب ولاتق مهنيب نوكيس هلأب ؛ ةقراقتس ةمالاءذهنابو ةيغاب /1ةيفلا هل قي رسساي

 تباثل لاقو#ةيلج ةعضاو ملسو هيلع هلا لصرك داك ابلكت مقوفا ذه هايش ا وزاجللا ضراي
 ىولب هبيصت ناثملل اقوةماعاب دهشتساوا ”ديمح شاعف اذيهش لتقثوا“ ديمح شيعت سق نبأ ا

 هءاجو#هسفن لتقفرادلا لها نم هئاو اديدش الاتفلئاقينيملسملا نم لجريف لاقوةديدش

 دادقملاوريبزلاويلمل لاقوئالاوربلا نعي انت تلج لاقت الاوربلا نعمل أس  دبعم نب ةصب و

 اهصاقع نم هتجرخا م مدت 7 ؟كافاه هوجو باتك بسم ةنيماخ كانه ناقخاخةضورول وبهذا

 نكعرسا دي نكلوطا هجاوزال ىلاقوداعف دوعيس هنارقلا ناطيشلا قرس نيحةريرهيبال لاقو

 هلا لماعدو + توق مالسالا يلعتنا مالس بلا دبعل لاقودسكل ذك ناكني نامل
 335 زوةنس ةئام قوف شاعكلل لك ناكف ءرمت لوطي وداود امرثكي ناب سالملسو هيلع[

 مودق لبق باني .رشعوت لام هبلصل اروك ذلاهدالوأ نم نفدوهنم الامرثك أ راصنالا نمدحا
 تتاولس هيلعدثلا ىلص ادو*هريغو يراخبلا يعم يفدب رصما ذهوهريغ ىو جارتلغا

 ةقارس يعاعدوج دنع ىغر رمعب هلا هزعاف لهجنيفاب واب اطمللا نب رعب مالسالا |هللازعي

 هل ًاسونامالاب اداتفهيفابئاوق تخاسو ضرالا + دلجيف هسرفدب تمطتراف كلام نبا

 ةليل فير امدو*ادربالوأ رح دين كي مل دربلاورا هن ءهللا بهذي نأ يلعااءدو+مل ءامدلا
 يفدملا هبقفي نأ سابع نبال هدو ع در يقحهدجي ملفا درب دال نا باوحالاربخيي ايدكس

 دسالاهلتقف هب الك نملك يل هلا طل ب نأ بمل يا نب ةبنع لعاعدو كلاذك كراك نيدلا

 لاثما باحر اف ةعزقءامسلايف نكي :لوراطملاطومتا كاذ ذدرل ان نيحرطملا لوزنب اعوو# ءاقرزلاب
 ذيب نودع اوجرخسو مفتراف اعدق هعفرب وعدا » ا استحي :رخالا ةعجللا ىل اورطمولابجلا
 تداوف تلف شا ذك اكناهتايل فاما كرابي ؛ ناريلسما هلأرالو ةحفط ينال امدو# سهل |
 بهذف ةبادحلاب هنعمل ىمرةربر هيلا مال اطدو#ءالمبلك ةعسل هدالوأن م ناكذ هللادبع

 رمتلا لوطب ةشاكعتخا نصحتني سيق مالاءدو*«تطسادقو لفت اهدجوفةرب رهوبأ
 ةضبقب نينح موي رافكلا يمرو# تيما اسغ بوبا يف يئاسنلاماور ترمام ترمة أرمالمنالف
 نم ةئام لعجرخم#اب ارت مهنيعا تاأالتماو يامن مهمزوف هوجولا تهاش لاقو باي نه

 ةناكا4لسفإلاوري مو ىظمو مهمساو ر ىلع بارثلا مضوف حور كمدباواهفيل هنورطظننب شي رق
 ءايلاب و فاكلا ناكساوةمل ملا نيسلا ستفب بكسلا كلم سرف لواف سارفأ سوديلعما ص

 يذلا وهو ةجنش !لاقيرتآ نة موفو يطا وغ سف لولوه وبلا واط الجحرغا ناكوة دحوم



 تي

 ةووخسب ادهش يذلا ارم ءالام نءمارتشايذلاو هوز لاقبر رخآس رفوقبسف هع وباس

 ماسك زازا سارفا ثالث وديان لص لوسر ناكدعس م لبس.اقو#«تباثدا

 ليفو ةلدبملا ءاما عفو مالا مهب ف يعلو ءارلا رسكو ةمهلا ءاظلامعفب برظلاو ني هازبو

 يلا نب ةعيب ر هل هادها فيعلاو سقوتملاهلدادهافزازل امافجنونلاب فيخثلا ليقوةمملاب
 'لواذحا درولا كل لاقي سرفل ناكو يما + اورمت نب ةورفهل» ادهابارغلاو هيلءدباثاف ءاربلا .

 لداد :اذيملسو هيلعللا يصل ناكو# عامي مدجو لجيل رع هبهوم [رمعل ههدوم يراد يق
 تثبهذو تربك ىتح سو هيلع هنأ ىلص هدعب تشاعورافسالا يف كري نيتلمملانيلادلا مهب

 لاقى ترقب اهنا قرط هند قش هدير اذ يفأني 0 درو عبأم هبتناموريمشلادىشعي ناكواهنانسا

 بدم قاناسويا نا ناكو#جيراولا هتفالخ يف هئعّللا يضر بلاط يل نب يلع ءاهيلع

 ةثالفلا ءامسالا هذه نا يجن يهاربا نب دمت نعادب وراذكم ءاوصقلاو ءاعدجلا ضيا لاقيو
 ةلدبللا نيعلا مغب ريثع هل لاقي راهحمل ن ناكو#« ثالث نه ليقو هريغ هلاتاذكو ةدحاوةفادأ

 ةمج يفريفعت ام كلذيف هطيلخت يلع اوقفتاوةمججلا نيغلاب ضايع يمناقلا ءركو ءافلاستفو

 فايسا ةعسو سأوقاةثالثوحامر اذن الثوةاش ةئامو قا نورشعت او يف هل ناكو# عادولا
 حدقو مماخو سرثو ناءردو دحامويأي ورلا* ف يأر ىذلاوهوردب مول هلفتراقفلا وذ ابنم

 تلاوحا ناوم اءاو *دوسأ ىورو ضيبأ ٠ ءاوأو ةرم نمةعب رع هأدوس ةيأرو بشخ ىف ظياغ

 هللا ىلص را نمنيملاعلا لعدضافا امودب هللا همرك امو هويسو ملسو هيلع هلا ىلصنلا لوسر
 بن ىلا ةراشالل عوضوملا باتكلا | ةعيقاوسالا اصقتسا ع نكييالوةرو دعريغ ل وفيلم ا

 فيرشت يدوصق»نالو هتكرت رتاس طابت :هئرك داهفوابب قلعتباموءامسالا نويع له
 هنةعلا لمحو نازل هياعدلا ىلص هلا لوسر لاوحا ضعب ريدصتب نانكلا
 لا ييملاو ملسنوهيلعهثا يلم ىفطملا لوسرلا لاوحاب ردص باتك فرشبال فيكو
 ُُ هللا ىلص ةمحرلا يباوةمالا يداه نيلسر لا ديسونيقنمل ماماو نييبدلا ءاخوجلاعلاةريخ
 : ل لص هل لوس صاح يف مف نيالا بر دحلارديدلاةر شوف دازولسو
 .اكتلا باتك لوا يف هنورك بانيه  ةداعو سوفت لصفا لهو هريغو ماك الا يف لسو هيلع
 هللوؤاصقتس اصقتسة ضورلا يفاهنعجدقواهريغ ن هرثكحاكتلا يف ملسو هيلء هنا ىلص هصئاصخ نال

 الأ كنان ىلاعتالا» اشاا ةرصتخاهدصاقم ىلا هيفريشاف ابطسب لمعجال بادكلا|ذهؤدجلا

 |١ ملسو هيلع هللا ىلصدب صدخا !ءلمالاؤل#برماةنبر ملول ىلص هصئاصخ انباعضا
 || ىلاعت هللا ىلا ةروب رقتملا برقتي اتاجودلاو زازلاةداي زبيفذكملاوا واقفا تابجا اولإزم:



 ,انع" ضعب نع نيمرطلا | ماما انالقتو يتلا يداه حرصا« مههلع ضرتفام ٠ ءادا ثم |
 || برعغلا ادهنف ثيدحبهيفاوسًا ساو ةجرد نيعبسب لقنلا باوث ىلعدي زي ضرفلا باوث نا

 اهنأ انباهع# ادع حرختأو *ةرواشملاو لاًةسلاودتلاو رثولاو ةيحض الا هنمو يبغا الص
 مييهعأا م دسيتلاريغرتولا نا انبات ادعم الاون ل قو ماسو هيلع هلا ىلص هيلع تاج أو
 صو هن اوهاذهو مالا قحيف سنا ملسو هيل لص هقح يف هيوجو عيت دجتلا نرا

 ةشاءنعملسم حرص يفوشأ هذ 05 دب تي لي ً َنمّوىلاعت :ّللا لاف#هللا هجر يفاشلل

 | نيد ءاشت هنو «فعفلا لع اوداز زو 7 رثك ناو ودعلا هترباصم بوجو هنمو* هيلع لديام

 ناك هنا انب هما دبع عتالاوأب وجوال امركت هيضقي ناك ليقو *افو فلخيل نيد هيلعو تام نم

 شرع شيعلانا كيب لوقي نا هبجت ميش ىأر اذا ملسو هيلء هللا ىلص هيلع بجي ليقو *ابجاو
 ١ لاقو.زايتخاوهت ةرافم نيب هئاسن نيت هيلع ب جوا دنا حاكنلا يف برشلا|ذه نمو»*ةرخمألا

 مركةرخألا رادلاو هنرتخأ :نهريخالف هب وجو حيلا وبقي بلل ذه ناك اب اهم ضم

 داس تزال ملاعت أ لاق نبعي ينص نسحب ىلع نط ةفاكم نيم دبلاو نويلءجوزتلا هيلع

 كركر ملسو هيلع هللا لما لوس ةنمل نوكنل عسي جاوز 7 يل 0066 2

 فلتخاوةي الا كهزوجأ تك اى َكَحاَو نأ كلانلاح ان ياىلاعتهللا لاقف نييلع جموذزألا

 در# ريغو' و فلدبتلا مرحاملاو مرحي هنا عمال اورايتخالا دعب نبفالط مرح له انبارهص|
 وهوال راك" هبادتجا يفرجللا نوكيل هيلع تامرحلا نمدب صتخاميفاذلا برس غلا قالطلا

 يعناشا نالوق 3 غوطشلاةقدص يفوةاكلا خا هدءو طل اورعشلا هن ماكل !اريغيفاهدحا نامسق

 ةهوركم تناكف شا .ركلاو ل هبلاو مولا لكاوأشكتم لكال اأو هيلع هرعش تناك ابها مسه
 1 ىتجاهعزاب نادتمال سبل اذإ هيلع مري ناكو تامريصانباهمصا ضعب لافو صال يف ةمرحير يغدل
 عشت انباعصا ضب لاقو هيي رحئادب اص دبع ييحصلاوّمو .كمناكل يقو لئاقي وودعلا ىقلي
 || عتمام ىلا نيبلا دمديلءمرجيناكو#فيعضاذهو همامتادم هنا عوطتيف عرش ناك ذاهن اذهب ىلع

 نم حابم ىلا اهريغواديوأ سأ ارب ءايالا شو نيعالا ةنئاج هيلع مرحوايئدلا ةرهز نم سانلاةب
 هيلعو تام نم ىلعالو ا يلديال ناكو لاما هب رعشز ورهظيامفالخ يلعاصوحنوا ب رضوا لتق.

 المباةالمإ هيلع مرحي نأك لهاتب جحا بفلدخاو هيلع ةالصلا يف هباحص ال نذأي ودإ هافوال نيد
 نمل سا حكت يايا شالو دع ومدن ديوي و هيلع ىلصي ناكف كلذ سل مث

 اكل هتموأم ركن قرافيال ناك مييضعب لاقودم رحتادب ايبا دنع عمرفيصلاو هحاكت تدرك
 أ ديعسوياوع رسب لاقدب ولم .وهيلعدللا ىلص هيلعأم .رجناكهناادبامجصادنع ممالاوةيباعكلا ||
 ثتيحمه ا آت تأ



1 

 أ يرحمو مار سبل يزورملا قحاوبا لاقو يزورملا دماحوبا يضاقلاو يرخطصالا | ا
 ةياعكلاب يرستلايف ح مالا نككةملسملا ةمالاحاكتو ةيباتكلاةءالاب يرستلا يف نابجولا أ

 رع تاكا اك نابرووجلا عطقفةيباعكلاةمالااو جرا ةلسلاةمالاحاكل يفور ١

 باعكلا اذهب ةقثال اهاراال تاعي رقتانهب اجصالا عرفو نيهحولا يطانملادرطود_لع أأ

 اهدح الناعوت هريغنود لسو هيلعمتلا ىلصهل سبي امو تاحابمل تافيفختلاثلانلا برضلا9 ' ١
 ١ ةي راج نمةمسقلا لبق ةميدغلا نمدراتخيام ءافطصاو موصلا يف لاصولا نفح اكنلاب ىاهتيال |

 | ةميقلاوأ «يفلا يف سجلنا سمخ هدمواي فص ابعجو ةيفصلاو نصلاراتخلا كاذل لاقي واهريغو ا
 دات مسمفلا مويابلخد ةعاسابيف لاتقلاةحاباو مارحا البكم لرخدو يفلا سا.خاةعب راو ا

 م نه ةداهش مش لبقي ومدلوو هسقنل دهشي و هدلووهفنل كيو فالخ هريغيفوهملعب يضقي :
 ا

 ا
 ضاقتنا يفانباحصا ضعب وك وامههيضم مونأاب هؤوضو ضقتنيالو هسفنل تاوالأ ىبحيو هأ ا

 ا ناهجو ةباتجلا عم دهسملا يف هنككم ةحابا فو ضاقتنالا رو مشملاو نهجوةأرملا لن هئوضو ا

 ماما ظافو حاببال مريغو لافقلا لاقو حابي صيشلتلا يف صاقلان ب سايعلا وبا لافانباعصال
 ديعس يبا نعةيطع ثيدحي ةحاب الل جتحي دفوةحابالا يف صيخلتلا بحاص هريغو نيمر 1 1

 لاق كريغو يريغ دج ذم يف ثكلا بتجي دحال لحيال يلعايملسو هيلع ىلص يبنلا لاق ١

 باع و روهجلا دنع فيعضة يطع ناب ثيدحلا اذه ىلع ضرتمي دقو نسح ثيدح يذمرتلا ا
 ارشلاو ماعطلا ذخاهل حيب اود« هنسح ىغتقا اهدفتعاهلعاو نسح هناب كح يذع هرالا نأ ا

 و امهحا م لعب : وامسييلا سو هيلع هللا ىلص هوه جاتحا !ذااسهيلا جاتحنا امبكلام نم ا

 نيينينيؤمل ًايىدلو لي :ًالاعت هلأ لاقإلسو هيلا لص هتبعم نايل لسو هيلا لصدل :

 ملعا هلاودل ةحابم تنك نووي صارخ مل تاحابلا هذه ظعم نا ماعاو *يسقتأ

 مسودبلع ها يصد ةدابزلا زاوج حس يصصلاوةوسف مست ةحابا هن حاكتلاب قاسم يلا يلا ]
 رصختب ال ليقو ثالنلايف هقالط راصحملاحصالاو ميصالا يلعةبملا ظفلب هحاكت داقمن | هنمو ا

 ١ هحاكن داقعنا هنمو»«هريغ ف الخي لوخ الاب الودقملاب ا يلة ظفلب ساكت دقعاذاو 0

 ابيزا ةيلخت أرماحاكت يف بغر اذاو عيجلا يف حيعصلا ىلع مارجالا لاحيفو دوهشالريئوالب |
 لاف ن و هئاماوهجاوزا نيب مسقلا بوجو يفو#تبطخهريغىلعمرجيوحيصلا ىلعةباجالا |

 باجتالا نب واهنم سياف بجي نورت آلا لاقو صئاصللا نم نوكيف بجيال يرخطصالا |
 حاكتلاكوه لع ملسو هيلعهلا لص هحاكُت ناوهو قف دنع لصا لعافرث ةاظنو لئاسملاهذهرثكأ |
 حكتبناط تا ليقاقادصايقدعلمجو جو اهجوزتو ةيفص قتعاد ي قتعاو يرستلاك م انقحويف 0



 ع”.

 ] اهقيعا ليقو هريغ فالخي كاذ صولا دص قعلا سفن لعج ليقو هريغ فال افولاهمزلف

 ءايشاعونلا !ذهيف باضصالا رك ذوو اذهودعبا مالو لاحلا ينال اربم الب اهجوؤتو ضوعالب

 دكماركلاو لئاضنلا نم سو هيلا لصد صخخا م عبارلا برضلااهتفذ دج ةريغك
 اهحصا هجوا ةايحلا يناهقراف نوثو دبا هريغىلع تامر م نونع فوت يت اللا هجاوزا نا هنمث

 ىلاعتهلوقل ةري رهيبلا نييلعوب لاق هب ون ارقلا ماكح ا يدنا دمحر يذاشلا صئوهو اهي رت

 اهقرافيةما قف رحت ابانلقاذاف طقفابب لخديلا مشل لاو لييفاثلاو ا اونو
 هتحن تيفوت نءءاوس نينماوملا تابءادجاوز انا هنمو# ناهجو لوخدلا دعب اهريغ واةأفوب

 هل ال نيفوقعم رحتو نوتعاطو نهمارثح| بوجوو نوحاكت ب رحت يف كلل ذواهنع يفوت نمو
 أ :نهتاهماو نهذابأ الونينمأللا ت اوخا نهتاب لاقي الف نه اوخاو نيتادب يرختو ةواحلاورظنلا

 | ادباحص | ضعب لاقو*نينمؤملا تالاخو لاوخا نهتاوخأو نهناوخا الو نيدمّوملا تادجودادجا
 هر يعئاشلا صنرهاظا ذهو نيئاوخاو نهةوش|رلعةلو ارخخا مساو نوتادب ىلعةوخالا| مسأ قلطي

 تابما_:ىه لبالا همت اني اصال ناهجرو هبف تانماللا تابمأ نك لهو#«ىفزملاريصتخم يف هللا
 لهال اراعخلا بهأملا ىلع هاني اهتعهللا ىف :رةشئاع_'نءلوقتااوهو تانم ملا نود نينماملا

 هلا لص يبنلا لاقي وانباعصا نم يوذبلا لاقولاجرلا ريع يف نلخ ديال ءاسنلا نا لوصالا
 ىلاعت هلوقل كلذ لاقيال هنانباصأ ضعبن رعى دحاولا لقنو تانم ياو نونم وبا لموديل ||

 يف موبايا هزاوج ىلع هع هللا يفر ي مكأشلا صنو لاقأ مك رووح 38 1 ا

 دواديلا ناسف سيحل ثيدملايفو هبلصدلو ماجر نمدحا سيل ةب الا نمو لاق ةمرملا
 اورتسال ال نا يف ليقو ةقفشلا يف ليقدللا رلا لمولانا اهنا لاقملسو راءمشا لص يبدلا نا هريغو
 تحضوا دقوهريغو هلككا ذيف ليفو اهريغو فراوعلار مام هيلا نوجاتحي ايعدلا رس نم

 لعجو ءاسنلا رئاس طدئاسن ليضفت هنمو* بذهملا حرش نم ةباطتسالا بانك يف هلك كلذ
 لضفاو +ةهفاشم نهريغ ف زوجيو باج ءارو نمالا ن طاؤس رخو نيفعض نوباقعو نوباوُث

 حاكتلاريغ يف هتمود# لضف اهني ادباعصا) سفلدخأو يلوتملا ديعسوبا لاق ةشئاعو ةجيدخ هجاو وأ:
 ريخب احيتأو مالا لضفا هثماو _رنيععا قئالخلاريخونييببلاماخمل امو هيلع ىلض هنا

 ا هباتك و عئارشلا ميم ةطئانو ةدي وم مثعي رشوةلالض ىلع عامتجالا ن هةموصعم ةثمأو نورقلا

 ءايبلالا رئاش تارجصسو هنافو دعب سادلا ىلعة وهو ليدبتلاو فيرا در ءظوف رجم“

 مئانغلا هل تلحاو !روهظو ادم ضرالاهل تاعجو رهش ةريسم بعرلاب رصنو تضرقنا
 هنع يشات ن ملواومذادلو ديسوهو ةفاكس انا ىلا لسراو دومحملا ماقلاو ةعافشلا ىلعاو ||



 م و سس

 عاوج ىلمعاوأع ضرالا

 ناالو تارحتللا ءارو نم هيدانيناالو هتوص قوفوثوص عفرين ادحال ل الو #همامأ نم ىري

 | كيلعمالسلادلوقب يلهملا هبطاخي ودا لوسراي هللا يناي لوقي لب دمتاب لوقي ةدعماب هيداني
 | بيزا ءاعداذا يلصملامزاي وهتالص تلطب هريغيموآب طاخولو هناكربومللا ةمحرو ينل ابها
 انمكح ناو !ًرهاطدرعشناكو امهب كربتي همدو لوب ناكو# هنالص لطبتالوةالصلا يفوهو
 ١] ًالولحة يدا تناكو# تال. غفل ارثاسو هلوب و همد ةراهط يفانب انج فل تخاو ةمالارعش ةساجنب
 يمن ونجلا ازوجيالو#روهشم ليصفت يلع ماياعر ةيده هل لت الفروم الا ةالو نم هريغ ف الخيل

 رهشالاو مالتحالازاوج يفاوفلتخاو نودجلا ف الخ ضرم هلال ءارغالا مهياعزوجيو ءاييبنالا

 رصعلا دعب اهياع باو رصعلا دعب اها ضقفروظلا دعب ناتمكر سود شام هتافو# هءانعما
 لاقو#*صاصتخالا اهريشأ وام بصح اهب اغتال نايجو ةموا دما ةمز الملا هذهب هصاصتخا يف

 يفدلغشوا ف الخ مساقل يب ىنكتلا زاويفو يتينكياودكتالو يمساباومسأ سو هيلع هلل ىلع
 يبسالا ةمايقا موي مطقنه ب سلو بيس ل كم وةيلعهئإلص لاقو#راكذالا باتكيفو ةضورلا
 عفتشي لبقو مهيلا بسأت ال ءايبنال ارئاس ماو ةمايقلا مويهيلا نوبسني هتمأناهأانعم ليق يبسنو
 رفك هقرضعبا :زوأ ناهتسا نموانب اعصا لاق# باسنالارئاسب عفتني الو هيلا باسئنالابرثشموي
 ملسو هيلع هللا ىلص هنا صئاصللا نمد يزورملالاغقلاو صاقلا نب لاق راظننزلا فو ءرلاق اذك
 || دقف مانا يف هآر نمنا هنمو»*اهريغالوة العلا هنع ظقسملالو يسولا ات ددعاين دلا نعذخ ذي

 قلعتب اهفمانملا يف هنميئارلا عيسياج لمعيال نكلو هنروعب لثقتال ناطيشلا نافاقحمآر
 ليقيال ريا نال ةي ورلا يف كشللال يثار طبض مدعل عرشلا يف رقتساامفلا> ناماكحالاب
 *«روبشملا ثيدحلل ءايبثالا مول لك أتال ضرالا نااهنمو#هفالخمئاتلاو فلكم طباش نمالا
 يكل دمسعتف مريغو نباتا لاق دا ىلع بذكر سبل ىلعاب ذك نا ضو هيلع هلا ىلصهلوقابخمو
 اهب رنكي ال رئابكلا رئاسكو رخال اورفك ب فنملا لهتسا ناف رئابكلا نم ملسو هيلع بص هيلع
 روهجلا مطقدب و لوالا باوصلاو كلل ذب رخكينيمرملا مامادلاو ينيوجلادمتوب ا نيشلا للاقو
 '”لضالا مقفل ولك« ماوس اميلعمانرك ذا انببن نكلورصتةيال برضلا اذهنا لعاو ملعا هلاو

 اظبخ صئاصخلا لئاسيف فالملاركّد نوققحلا لاقنيمرملا ماما لاقا مدح نيمالكب
 ؛(| نم !ديدحن الاف فالحل يرجي اهئاوهيلا ةجاحلا سقت زجان مكحب قلعتيال هلاف هيف ةدئئفال
 || هيف صنالامو صوصنلا ابيف عيت ةصاخعل ماكمجالاو امل لاجمال ةسيفالا نافديف مح تابثا



 ١ ناريخ نب لوب عنمييرمسملا اقول ل مالكا ةدئافريخ نم بيغلا ىلع ىلع مويش ديف فالحلاف ||
 . نم هيفال عب ييصلاوهو هب سأب الادب اهارئاس_لاقو لاق يفت ارماهنال صئاصخما يف مالكلا |

 نكي ديرو لوقرلوهبابحتاب لب تالذ زاوجي مزمل باوصلاو باس الا مالكا ذه لعل ةدايز |
 هن لمعف علا يف امباث صئاصخا ضعب لداج ىأ أر امب رهنال عاجا هنم عني نا اًديعب ||

 قيام اماو هذه نم لفعا ةدئاف ياوابيف ةكراشمالو فرعتلاهنايب بجوف يمأتلا لصاباذخا ||
 بردتلل هلثم يمدقتلا باوب اولختال !كدج ليقف مويلا هيف ةدئافالا#صئاصخلا ءانثايف ْ
 كاذ وشو ٌةدح ةئام كرت ضئارفلا يف نولوةياك هيلعوهام ىلع يلا 5 يةتو ةل دال ةفرعمو ١

 سو هيلع اي ! هلل لوسر ةججرت ةقعن لا نويعلا بت ن متل امرخأ ااذبف# قيفوتل 0 همابو ْ

 نييينلا نثاس عو همالسو هيلع تاواص نيرخآالاو نيلؤالا اريخنو لريماءلا بر ثييح 1

 ليكولا معنو هلا يسحو نيحاصلا ارئاسو لك آو أ

 ةتسفونملايفاشلا يفي ريدلا زب ,زملادبع خرشلايديسُماب فراعلامامالامهنمو |
 ىلاعتو هنا هللا لوقدعي بولقلا ةرابط هباعك يف هرك ذا ا هع ينرورهاوجز ف ق 1

 لئافناريماجاَريوونْذ ليش أل يعادي رشم َدهالا سن ةينأ امي |
 يصقتساال همسامشو هبفانمو هتازجع ** و ىصحت نأ نمرثك امل اسو هيلع هلا لص هلل لودر

 ا لواعتملا دي تمم ايدألا نياو. < هفصوبطيقت زا رثكاو غل لابق ا

 «هتبحح لعج لامن ا نافد«نافرملاراوناب داريمالاو بولقلا يشي و«نامالا يفديزيهركذمعن ||
 هللالاقدتعييي : ةدوصق» ةقعب وو دب لورقم هرك ذو دتعاطبةطونم دتعاطو هتيم 0 ا

 ف انوعب يامن كومباني نيد نإ لاقوتثأ يذق لوس 2 عطب ملام ١
 1 يم كاك ىلا لاقوث لأ م لد هةكنا رلاىلامت لاقو |

 فكي ردتا لوقيكي روجر هللا نأ ل اقف ليربج يفاثا مسوي لصدشلا لوسر اق |
 نامالا ماقتلعجسمانعن لاقي و يعم ثركذ ترك اذا لاق ملعا هلوسرو ملا تاقك رك تعفر |||
 'نمو يتتبثاكنبثا نمويفركذ كرك ف نفىرك ذنفاركذ كتلعج انعم لاقي و يعم كرك ذب |

 ' لا لوسر لاقو ةيب وبزلاب يف ةركذوالا ةلاسرلابدحا كرك قيال انعم لاقي ويقرعاف كرككأ
 ةيلع بشك شرعا قلخ الىلامت : هللا نا ىو رو#ب ين نها هتاخرو لوا ملسو هيلع هلل ىلص

 عضوم لكلعو شرعلا قاس ىلط ىأر ةجلا نممد :جرخاإلا روتلاب هللا لوسر دمتم الا لال
 كدلو ىلاعت هلال اقن ةلوهنمدمتا ذه براي لاقف ىلاعت هللا مابا ورقم دج مما ب يوك ةبلايف
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 نبل تمهشتول داب يدون دلاولا اذه محدرا دلو ذه ةمرحم براي لاقن كدقلخالمالوا يذلا
 ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوس ءر تازبعم نا ملعاو#كلانعفشل ضرالاو تاوعسلا لهأ يف دمحم |

 هتفراعم نع ءاحصفلا تزبع يذلا زيزعلا ن ارقلااذها رك ناههنو اور دفاهالعاو ةريدكم
 أ ديساصفو هلك ماقتلاوهقيلأتن سح هزاجما نمف هلغم_-ىن ءيشبناينالا نعم القعلاتسياو
 ١ ,زاجتا ن دو ران الو مظن هببشيال يذلاهب واساو هفرصصت نسح مزاعم نمو هثغالب و هزاجياو
 |١ يبلا نوك مم نيضاملا صصق ركذ هزاجعا نمو*ربخا < عقوف ةلبقتسملا تابيغمانعربخ ام
 كد نم هيفام كالذكو باتكلا لها الع ظلاخي مو بتكلا ارقي ايءاملسوهيلعها ىلص
 | ,لاجما_دا سو + كلذوجنو رانلاو ةنجلارك دوا هيفامو ةمايقلا ا ذوةكلالملاو يلعالات ,يكلملا
 مهتوادع ةدشو هنامز لهأ ةحاصف عم هتلباقم نع لوقعلا زو هتضراعم نع عاطالا عاطقلا

 هللالوسر ثان ؟ندو*لاب ىلءةضراعملا ممل رطخت مولازالاولاوهالا نم لاتقل يف اوفاذامو
 || ةقرفو لبجلا قوف ةقرف نوتقرف ىشناف كلا ذءولاسنيحةكبب رمقلا ىاقشناملسو هيلعمللا ىلص
 نمو مقلق او ةعاسلا تير أىلاعتدللا لزنا هيفو ثا ذكم بلك ق افلا لها ًاروهنود
 هلت عمجو قاربلا بكار ىصقالا دهسا ىلا مازملا دهم نم: دحاو ةليل يف هب ييرسا هناءهنايأ
 | هيطلسو ءايس لك مل تهتف ءايسلا ىلا س دقملا تيب نمهب جرع اماما مهي ئىلصو ميلك ءايبنالا
 لصو نا ىلا اهزواج ىهتنلا ةردس ىلا لصوو عبسلا تاومج ازواج ى>ةكمالملا نماهيف نم
 يفناكف ىوهغلا ماقم يف يقاو ينارلاو ةماركلا فقومفقوف مالفالا في رص هيف عمسي, امهم
 ىربكلادب ر تاي رم ىأزو ىلعالا يلعلا باطخ عمسفيفداوا نيسوق باق ماركألا برق
 ةلضفب ترشتناو نآرقلا ثا ذب دروةكمىلاةليل ةيقب يف عجرم سمن تاولصلا هيلع تضرفو
 يف هحكربب هل لة ريخكتو دعباص | نيب نمءاملا عبندناي ان مو#راث الا كلذ ىلع ترغاو رابخالا
 الص تن ءاجوةدب ملا قوس دنع ءاروزلاب اوناك مهنااهدحأ ةحي شب داحاب تيور ةريثكت اقوا
 * هعباصأنيب نم منيان تيأرذ سا لاق ل جر ةئائلثوحن هنم أ ضودفءانا يف هدي عضوفرصعلا
 هعم نمأوبلطأ ىلاقق هامانعم سيلو مسو ديل ءدّلا لص لوسر عم انك لاقدوعسم نبا ىورو
 | رياج ىر وو*ةعباصا نيب نم عنرفأملا لعج هيل هنلك مضومم ءافا يف بصق اج يثاف ءام لضف
 نيب تناكو كل هيلا اوكشف ملسو هيلعمللا ىلص ييبلاىلااوتان ةيييدحلا موي سأنلا شظعلاق
 ليق نويملا ل اشماكدمباص نيب نمروفي هللا لعجنةوكرلا يفددي عضوف ليل هامايهف ةركر ديدي
 يورو ةئايسمو اهلا ينمب ةئامق :رشت سم انك انافكل فلا ةئامان كول لاق نك رباط
 هاما نم البلف اودجوفاوسقلاو تعضوف ةدفجب رماف طاوب ةوزغيف اوشطع سانلا نأ ضيا رباج



 :| ىتساو تالثماوح ترادثساو ةنفجلا ثداف ٌعدعباص نيب قرفو اهيف هيديطسب واويف هبصف

 ب
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 ضبت شوكو: نيعفا مسوهيلعملا لص ىبلانا لبج نبذاعم ىو ر و#اوفتك !ىتح سانلا
 هلامءاملا_ثره قرخت اف !هيفوداعاو هيدي و دهجو هب لسغفار يسب اعيش ماو فرغف ءام نم هيب
 نا ةايح كب تلاطناذاعءايك شوب لاق مث ريثك هام انيعمايع ترجو قعاوصلا سك سح

 ىرجن هامديف سيل بيلق يف هتنانك نم هس سرغو+ كل ذك ناك انانج" مدق ادههام ىرث
 ينملسو هياعدنا ىلص يبلل لاق بئاطاب نا ىورو#ةيبي دما موي سانلا فتك (ىثح ريدك هام
 ةحرش“ ةريثك أل هيف ثي داداالاو ءاملا جرفت ضرالا همدقب برضف ءام ح١ سبل هداغسا ضعب
 لبي وطلا نا.نلا يقب و ريدكلا عبجلا ىنك ىتح ليمقلا ماعطلا يف ةكربلا هناي انمو#«اهسضعبانركذ
 || اهيلع اورصعو تئفقاهب رمافريمش نم صارقا مثدنعو .ةحلط ىلا ىلع ملسو هيلع ىلص لخد
 ةرشعل نذاواوحرخاوعبش ىتحاواكاف مل نذاف ةرشعل ن ذا لاق مل وقي ناهللا هاشام اقوه"

 مسطاف ريعش نماءاص قددلعا موي رباج عدصو»# الجر نيناثوحن و موقلا لك |ىتحشلا ذك
 هلهأو هب ماقئريعش نم قسو فصن الجر ىطعاو هنم ص قتيل ماعطلاوأومر خو لجر فلا هنم

 ركب ىلاو سو هيلع ها لص يبن يراصنالا بويا وبا عبصو هلاك تسألي وط اًناءزهفيضو
 نيثالثوعدي نا ملسو هيلع ىلص يبنلا هرما' هادو امهتبافك دق ماعطلا نم قيدصلا
 | لاقنيمست عدالاق اوكف ماعدف نيس عدالاف هوكرت ىتحاولك اف هاعدف راصنالا نم
 :|| هللا ىلص ىبتلا يلا لاق بددج نب ةرعم ىورو# الجر نونامو ةئا يماعط نملك ابويا وبا
 ا لها عيمج مطاو# موق دعب موقاهنم لكاي للاى ةودغ نم موقلا بقاعتف مل اهيف ةعصقب سو هيلع
 مياصالارثااممننأالا تعضوأك اهانكرتوانجرخودنعمللا ىفرةريرشوبأ لان ةفضئخةفصلا

 هنعاللا ىفر بلاطيلا نب لعن عىو رو#«هلاجب هركر تو اوجزخو نبل حدق نه مهلك ا قسو
 || ةعذجلا لكأي نموهم الجر نيعب را اوناكو بلطملا ديعيبب امد سو هيلع هللا لص يبنلا تما
 ماقسن سعباعد وع 37 واوعبش تح هنماولكأف ماعط نم أ دممهل عنصف قرفلا برشيد

 ىلص يدلنا سنا يو رو#ةعب راواةث الث يوري ءانا سملاو برشيل هن اكو هركرث يتحاوي رشف
 عفرا لاق مهاكاراك(ةثاالثو ماعطلا لعد راوشف هيام اءدومامط عنص ملسو هيلعفللا
 يف و هيلع هلأ ىلص ىلا نا ةريردوب ا ىورو*# تءفر نيحوارثك | ناك ت عضو نيح يرذأ الن

 2 هديب جرخاف دوزاايف رقلا نم يشمأ تلق + يش نم لهدل لاقةصختيف ناكو هراغسا ضعب

 | لخداو دهب تئجاملخ لاق مهلك اوعبش حن شيلا .اهنم لك أذ ةكربلاب اعدواهطسف ةضبق
 ةايحيف معطاودنملك ؟لزا لفة ديرهوبا ل اقهب تّجامم راك يع تضبقف هدم ضبأو مدي

 اي ا ع سعب يب يه م
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 ناثع لتقوقح مهنع لات هلايضر نائعورمع ركب يلاقف الخوملسو هيلع هلالسُلا لوسر ١
 اهنممبمعطانةريسي تارئاوعمجت هداوز أعم عرماف كلوبت ةوزغيف سانلا حاجب ينم ا

 مالكدناي نمر*«ةريثك ميا بالا ذه يقرابخالاو ثعضو نيح املاجب شو مدوازم |

 يئدجو و هيلدا ص ىلا نا امهنعملا هن هللا نوره نإ |يورو#* هتوعداهتبا 3

 زويل ءهئارمي لا لاقف لوقت ام لعد مشي نمدل لاقف مالسالا ىلا» اندفأيارعاهراغسأ ضعب

 هلياالا هلاال نإ دهشات لاقو هيدي نيب تداق ىتح ضرالا دؤت تابناف ةرجشلاءد مترج مشل اوه

 لأي ارعا نا يلمسالا ةدي دب ل رعو اهناكم ىلا عجرم ثا ارمث الث هنا لوسر كناو.
 ملسو يلعن ىلص هللا لوسر نا ةرجأ بث كالعل لق هل لاقف ةيآدي ؛ ريدا لسو ديل ها ىلص يبل

 5 هرما للا لوسراب كي لم السلا تلاقو هيدي نوب تفقو تح ابفورعر# تءاخ لاق كرعدي

 ًاتعمدجاف نيتقرفتم نيترجت اعد موديلا لصينلانا أرب اج ثي دح يقود ملاكم ىلا تءجرف

 بابلا اذه نمو# ةحص ةريثك ا ذهيف اضيار'بخالاوا .ناكم ىلاة دحاو لكت سجر فاه هرم

 ربنملا هل عنصالق ب طخيو عذجملا ديتسي ناك -وهلسنل سينا تذل نينح

 هاعدف هاك سانلا يكب تح هاكيدل سانلا مدسو ىقشاو عذجلا كلذ هل نحيط بطخو
 ةعضب ث يدا ذهى ردنا م ىلاداعف هرما ع همزتلاف ضرالا دخي م ءاحخ لس ةيلع هلا ىلص ىلا
 لذا سنا لاقرابخالا كل ذب ترهشادقو هل تاداملا ق طن هناي نمو ةباحصتلا رباك نمرشع

 انك دوعسم نبأ لاقو حيبستلا اه بم يهودي يف حبسف ةىصح نمافك مل اسوديلع هن يمينا
 بلاط يبا نب يىلءلافو هحيرسأ عمسأ .كنذةوملسو هيلع هللا لص ىبلا عم ماعطلا لكأت

 لبجالو ري هل بةتس امنا هيحاوأ ظ00 .ةلسو هيله ىلص يبا عمانك هنعهللا يفر
 هللا ىلص يبنلانا هنعاشا يم رمت نع يورام هناي 1 نمو**هللا لوسراي كيلعمالسل الاقرالا

 ال لاقو هيدي نيب هحرطف بضب ملس يب نم لجرد جداد زم زعل نكسر ا
 ميصق الكب لاقف نضاي ملسو هيلع هللا يلص ىبنلاهل لاق بضلا| له كب نم ؟ويىحكب نمذأ
 ةسيذلالاق ديعت نمىلاث ةمايقلا فاو نم نيز ايكليدعسو كيبل مبلكموقلاهعمسيتح

 لاقانا نمت لاق هباقعراتلا يفو هنمحر ةنجلا يفودؤيس رجلا يفوهناطلس ضرالا يفوهشرع ءامسلا

 #ىلارعالا ملسافشاب ذك . باخ دقو كةدص نم جلفا دق نييينلا اخو نيملاعلا بر لوسر

 ملسو هيلع ىلص ىبنلا ثعبكي هربخ اوايعار ملك بئذلا نااعري غوديعسوب أ وةريرهوب أ ىو رو

 ت”اقوودنع فقوذ اي ري ناكو سوا نب نابهال بئذلا مالكرووشملا نمو*م ساف ءاخل

 تقفدن ا ردكةعم عا ينطق هللا ثعيبج ايات رتوكمتغدنعففقا اوتناو كنمبجعلا
 ورم



 ل

 قريصتن يعشلااذهالاهني ؛ واني امو مهلانق نوران هياعص عاملها فرشأو ةنجلا باوبادل

 نبناوغصو نايفسأبا نا هنع ملاعت هما ىضر بهونبا ىو رو# ساو بهذ ىلاعتهلادونج 2

 بئذلا اممللاقت هتمايحمتف بئذلا فقوأ مزما ىب ءاقلا لخد ىقحايبظ ب باطيابثذ ادجوةيما

 د«رانلا ىلا هلوعدتوةن جلا ىلا وعدي ة ةنيدملاب ,مسوديلعلا ىلص هلا دبع نيدمتكلا ذ نم بجعا
 امل اليوط[امزو هوان عتسا نباص ملسو هيلعدللا لص ىبلا ىلا اك ًالج نار مشملا نمو

 دي نماوقلطا يلا ةيبللا مالكا انموب#ةباعصلا نيةماجماور هيف عفشنهرشاوداراربك ١
 كالذكو *هللا لوسر كلاود الاهل ال نا دهمشا لوقث يو تبهذفاهدالوا عضرتل دايصلا

 رثثةس هجوملسو هيلع ىلص يبلانا يدقاولا ىو رو*«ربيخ موي هياسا يالا مالك

 ناسليطكتيمهمدحاو لك صان ىشتافل يوذتع رس كولم ىلإ السرد حاو موي يف هباعنصا ن

 يئاو+ ؟رويب ةيدو مهلا تعبص نيحمل ةموعتلا ةامثلا مالكروهشملان ءوهمهلا شم نيل وقل

 يسن كيفما كراب تقدص اقف هللا لوسر لاقثفانا نمل لاق دلو موي عادولاة بح يف بصب

 :لوقي هربق يف مضو نيح سانا ١ هعمسف نفذ دوةماملاب لدقدق سيقنب تباث ناكو+ةباهلا كرأب 7

 تاماعلا يوذءازبا هتايآنمو *«ميحرلاربلا ناؤعديهشلا ارمعقيدصلاركب وب هللا لوسر دمع

 لسوهيلع اى اص يبنلا اهدرف هثد دجو ىلع ث جرف دحا مويهني ءعتبيصا ناهعنلانيةداتق نا ىور

 هي اهل لص هلا لوسر هيف لفف م مف ي يعجو يف ينباصا ة دا ةقوبأ لاقوت# تناك ام نسحأ تذامف

 نيتمكر ىلصي نأ لسو هيلث ىلص هرماف هرصب د .هل اسف ىمعا ءاناو# جافالو يلع بهذ افسو
 ىلاعت هللا درف لعفف يرمصب يلعدرت نا ةمحرلا ين دمحم كيلا هجوت اوكلل ًاسايفامبللا لوقيو

 لفتشلا ذكوجدتقو نماعربف دب دش ذمرهب ناكوربيخ موب هئعدللاىغر طن يعيف لفتو#هرمصب

 هلي تعلق ارفع نب ذوعم كل ذكو#ذاعم نيدعسب يف فيسةب رض يفو عوكلا نب ةليس حرج يف

 يف هئاددتباج ادنايأن موج تناك أك داعئاهيف لفتو ملسو هيعمل ىلص ينلاا,ةصلافردب موي
 ةزيغو ءاقشتسالا فه ؟ةاعددتاب | ا نءو*هدلودلوو هدلوو لجرلا هئاعد كرب قحل#ت ةلاعد نم

 - نيم ب تح

 ري

 سس سس تس يي تت ١

 بتك يفةريدكر ابخاديف درودقو ىصخي نأ نم مظعا بابلا اذ هو هيلءاعداميف هتوع دذوفنو

 همحر ضايع ل ضنلا يلا ماقال قطصملا قوقحفي رعت يف فشلا باتكو ون ةطوسبملاةءالا
 لها العمب رشبامو ليجنالاوةاروتلاكهّللابثك يه 55 _نمدروامدتابآ [نمو#ىلاعت هللا
 بانكرف رفظ نيا دبععججدفو ناجل فتاوهدب تفتهوناركلا دي تقطنامو هثعبم لف باتكلا

 هقالخا نسح نم زيزعلا هباتك يف ىلاعتهللا هفصوامهلئاضف نمو شيلا ريخج رشدلاريخمامم |[
 ماقملاو ةمايقلاموي ةعافشلاوةليسولا نم هلرخداو نساحملا نم هب هصخ امو مراكملا نم هب هالخامو



 6١؟

 يف كلذ دجت لمأتف كلل ذريغورثوكلاودو روملا ضوملاو دومجملا
 مالوم عاطا نا. باوثلاب زيشبلا و# يدتعاو ذم نم ىلعو د« يدغهاو هب نم نمل دهاشلا

 نء[نارينملا جارسلاو+ ةجعلل !ًراهظا هنذاب هما ىلا يعادلاو*هاوهرت ؟ناباقعلاب ريشتلاو ||[

 م ا ا

 || ةالصلاهيلع مد ؟نمز كءلسوديطعهللا ىلص هروث ل زيط»#«ةمختلاريصبافدر وبي هاضتساو هب
 لخا *هل :ايبنالا عي اقيم ذخاوهب لسوتف مدأهفرعركللاروشنم ةروصلا روتسم مالسلاو
 | هدجورس يف بوعي نزحم لجو نع يف« سي ردا لعهسرد ضعب يف حزن حونو مآ ةوفص

 1 ليلطا لد زاح #« ناهلس كلل «ىلع دي زي هسفن ىبغ ضعب *دوأد ءاكب هفوجيط يف *«بوياربص

 [| ةطساوورف* لجاو حشوا هئاهرب ناكف# يلمالا,توكنملا ىلع ةعفردا ازو يلكلا يموم ملكت لانو

 وبف * رطقلا يلعربإلاو *«ردبلا ىلع سمشلا ةدايز ءايبنالا لعدي زي#* رهدلا ةني زودقعلا
 مهديصق ثيب مهصف شقن مهتدالف ةطسأو بجببدكح نيعمبثيالو بطلق مردب وهردص 8

 | يفييسو عرلجلا هيلا نخ نك ًاوسلا هتبيهمظعتل هكرش+مبليل ل اله ماع رعت مهترئاد ةطقن
 ولاقت هانعم نود هتروص ىلا نوكرشاملا رظن لمجاو بدلا ملكتو لبخلا ل زازتو ىصحلا هاك

 تناق لقب هنعلوماب نك ام بيطاي رثدملااهماي لمزملا اهيا ايككؤجو نول ال مهتاهرث شفت

 هتاهربو :«روثاهروتقا# ريك ألا سائرلا نوبي ةكئالملا «اسور تلبفاف ءامسلا يآ عشرالا

 هئاساو *لكأ هنيدوا# لمح هتروصو#*ىلحا رك و« ىلعا هتردقو هل غفو*«ررظا هرسو#رهزأ

 ىلولا بيبحوه * دجا ةعساو د« دعوا دعثرو * ديعا هةمسج»«لمش هعس|وت#دي او مهرصت

 ملسو هبيغتو هلآ لو هيلعمشلا لع#ىلوانينمألاب وهو

 + ةئس ىفوتملا سانل اديس نب دم ن يدم مفلاوب اظفاحلا مامالا بنمو

 يزاذلا نوف يف رثالا نويع ةامدملا ىربكلا هتريص صيخل:ل6 هنعدتا يضر هرهاوج نأ الع
 نيمال ا ةريس صضنرشلت يف نويعلاروناهامم تاقرو يفاهرصتخا نيد يف ينو ريسلاو لئامشلاو

 هلادمت دعب يسرا نمح اهلا مسي هدعدلا يضر لاقا فورت هذه يو لسو هلع هللا يلص نومأْا
 هللا هفحتيا يذلا دمت هيب ىلع مالسلاوةالصلا او*«ىدملا بابشالا_ءو#ىدنلا باوباهتاف

 ير 7ص 35ج

 وهفار يشك زيزعلاهللا با

 أ اذهدمتاي هنيعريفب هدر دسحلا ةوقلاوضرم مظعنيدي رفلا نم لجر ىلعنرقلاا ذهل زنالول

 || ةيآتلع اهيفةليا نما ءامسلا لها ماما م وكشل ىلعالا توكلملا ىلا دمصاف ضرالا ماما

 ]| * ىفما هتعافشو * ىفثا هحناوحو # معا هايأدتو » مفرا هلك دتميجتلا م اوأعدو#«سصفأ

 1 أ الق#ىدملا لوط لعدن اويحا نيذلا بحصول اركىدتعا ن٠ يلعةبحو#«ىدقها نا ةجسح
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 يدصأقل ءاوسا عارشم+هباب يف اعتم#ريسلاو يزاخملا نودن يف «رثالا نويع ثمل يلاتكت عضو
 هلوأنت لهمنو *<هلقئود ذخأم برقامددم قاروالاءلهيف صططا ناتي ار «دبالطو ملا اذه

 ةريس صيخلت يف *نويعلارون هتيجسو# هركذت يصتنماو#هرصبأ يدتبلل ىروكيل «هلمحو
 انني رطريخ لكلا لهس كال أس هاياو# اهقيفوت دشن ها نمو لوقدف*«نوم أ !نيمالا

 فان دبع نب مشاه نب بلاطملا دبعنب هلا دبعنبدمتردال لسوء بلعالم يلا بسن رك
 3ع زخم نب ةنابكن يرضدلا نب كلام نيرهف نب بلاغ نب ذل نب بدكىبةرمنب بالكٌن؛يصق نبا
 ىلا ناندعدعاهف و هيلع قفتملاوها ذهنان دعنب دعمن؛ رازن نب رسغم نب سايلانب ةكردم نبأ

 نب بالك ن بةرهز نب ف انمدبعنب بهو تنب ةدْمألسو هيلع ىلص هماو ريثكف الخ مد

 ليفوهرشع يفاث لوقو هفلاث ليقو هيناث لق ليفلا ماعزم لوالأ عيب رروشيف نيدثالا مويدلو ةرم

 هنمتطقسو هتوص عه” تح ىرسكن وبا برطضا مالسلاوةالصلا هبلعدداليمتليلوكللذريغ
 *ةواس ري كضاغو ماع فلابكلذ ليئدمتلوسرافران تدخو ةفارشةرشع عبرا

 جرا نادعباناماوة كح 'موهردص قشاه دعو ةيلذهلا ثلا ثنب ةميلح هتعضراو

 ةكرب نيا مادتنفحو *«بحليلاةي راج ةيملسالا ةبب وثاضي اهتعضراو#هنمناطيشلاظح |

 ليقو لل وهو هوبا يفوتو*ةثراح نبدي زاهحو زوابقتعاربك الف هيبا نماهنرو ناكو ةيشدحلا
 عيرانبا وهو همأتنامو#* ار هش نو رشعو ة ينام هلودوبا ثام ليقو عبس ليقو نر هشدل
 ديعيفوتماياةرشعو نارهشونينس نام غلب الف بلطملا دبعم دج لفك وس ليقو نينس

 بلاطيلا همجمم جرح مايا ةرشعون ب ربمشو ةدس ةرشووتنثا خاب امو*« بلاطور | همحديلوف بلطملا
 ترلوسر اذهللاقو هديب ذخاؤمءاجن هتفصب هفرعل بهار اريج هر ىرصب غلبارلف مأشلا ىلا

 الواد جاسرخالا رجشالورح قرب ةيقملا نم ملبقا نيح كلا نيماعلل ةَمرُما هنعيب نيملاعلا
 هدرفدوريلا هناتقيل ءاشلا هب تءدق نثل بلاط يجلال لاقوانبتك يف مدجنلاناو يبدل الا نا دج

 اهجوزتب نا لبقاهةراجتيف ةجيدخ مالغةرسبم عمماشلاى ل ةيناث ةرء جرخ متم مهم هيلعاقوخ
 هذه لظ تي لزنام بهارلا لاقف بهار ةعموص نم ابرق ةرجت لظتحن لزن ماشلا مدفاإلف
 مو# الب 9ث اكلم ل زنرحلا دتشاو ةرجاحلا ناك اذا لوقي ةرمسي+ناكو يبنالا طق ةرجتلا

 ةرشعو ل ارهشو ةنس نوريشعو سم هرمو داي وغثنب ةجيدخ جو زث كل ذهرغس نم عجر
 هديب دوسالارجخلا مهو ةبعكلا ن اياب دش ةنس ني الثوم غلب امو« كل ذريغ لتو مايا
 انام لاقفأرقا اقف ءارحراغن لب ربجماتاوا ريل نو اًريشب هلا دقعشب موي و ةدس نيمب رأ غاباطم
 انام تاقن ًارقا لاقف يناسر م دهجلا ينم غلب ىحينطشف يل خاف ملسو هيل عملا ىل لاق ىراقإب
 ا ل يف ار ل يي اك ل ل



86 ُ : 
 ماقان بعشلا يف ةكم لها هريصاحت لوالا عيب درهش نمأث نيدثالا موب ركداميفةوبنلاًادبم

 كلذدعب وةيسنوعب راو مس هلوراصملا نم جرخو تبي لهاووهنيدس ثالقلا نودار وصح

 مايادث الثب بأاطيلادعب ةجي دخت نامو بلا طوب اهم تاماّسوي نيرشعو يدحاورهشاةيناغب
 ةنس نيسمخو ىدحا غاب اذو+ارطساف نيبيصت نجح هيلعم دقرهشاةثالثو ةنسنيسخخ غلبالو#

 ىلا هب جرعو بكر أ قاربلاب يف مس دقملاتيبلا ىلا ماقملاو مزمز نيب نم هب يرسار هما ةعسنو
 نيقالا 2 يفةديدملا ىلا ةكم نمرجاه ةنسنيسو أ الث غلبا موج ةالصلا تضرفو ءامسلا

 هللا ىلع يفوتو هاوس نينسرشعا يماقافنينثالا م وب ةنيدملا ل دو+لوالا عيب نم نواخ نال

 ىعسلل اني انك يفاثرسضح ام هنمانرك ذ لقنلا لها نيب ف الخ راوتلاءذهم ضعب يفو»+ سو هيلع

 ميسيفاهن» لتاقنيرشعوأهبس ليقو نرشعو انسة دما ذه يف هئاوزغ تناكو *رثالا نوي ١

 يجاوب نفيا لتاق م يقو فئاطلاو زينحوربيخو قلظصملا يب وذدظب رثىنب وقدنطاودحاوردب

 ةدحاو ذة ع جملا ضرف دعب مو هيلءهللاىلص جو« نيس نما و هثوعب تناكو»ةباغلاو ىرقلا

 ةفيلخلا يذب تابف بيطتو نهداو جرت نادعبا راهن عادولا ةمح يف جرخو*نينرمكالذ لبقو
 امهبمرحاف مت“ يفةريع لصو كرابملا يداولاا ذهيف لص لاقفيل ر نم تآقلولل ايان لاقو
 يشوأت الث لمرت مودقلل فاطوايلعلا ةيغثلا نم :ادك نمةركبد حالا موي ةكم لخدو#انراق
 ىلعأب ل زنو ةرمملا ىلا جملا خسفب ىدحلا قس نم رما غايك ار ىعسف افصل ىلا جرخ ماع را

 اهبثابو ءاشعلاو برغملاورصعلا ورهظلا| ميلف ىنمملا هجوتةي ورتلا موي ناك الف نوجمللا
 سهشلا تلاز ىتحا ممافاف ةرغل هقبق تب رضو ةفرعملاراس سمشلا تءاطاملذ ععبصلا اهبىلصو
 للهم و وعدي لذي اف فقولا ىلاحا ارم نيتماقاو ناذايرصعلاوررظلا مهم ىلصو ضادلا بطفت
 رعشملاب فقوثحبصلا صو اهب تاب و بورغلا دعب ةفلدزملا ىلا عفد م سمشلا تغا ازتحراكبو
 ماياةثالث يف وتايصح عب هإةبقعلا :رججومرأ ىنهىلاسمشلا عولط لبق فدع ”رفسأ تح مارلسا

 مفي ىلا يثاب أدبي عيس عبس (يشام ثالثلا تا ارجل ا اهنم موي لك يف يمري ناك قيرشألا

 تببلا ىلا ضاناو ىنم هلوزن موي رو ةيناثلاو ىلوال دنع ءاعدلا ليطي وةبقعلاة رج ىطسولاب

 رمعاو بصعملا ل زناشل املا مويلا يفر فن ينم ىلا عجرم قس ةساةياقسلا ىف عاعبسدب فاطف

 ةدمقلايف اهلكرمي رافورمءاماو ةنيدملا ىلا دجوتو عادوأل فاطم ليحرلاب رماعيجنتلا نم ةشئاع
 رشم نوألا ضيب | نيبكملا نيبا_مديعب ةعب ر ناكف96 مال لاو الصلا هيلع هتفص اماول

 ناكو# ملح امنا يلع هلوفىلاَقاَخ يل كب دم ارق ةنلاتلايف لاقفئراقب

 . ةءاضولارهاظٌةرعش كرارشع كيو هس ًاريف بيشلا غلي لو هيلذا ة حشر عش غادي ةرمجب 1

 نس ا



 هالعوامم ملكت ناوراقرلا هيلعف تع 'نا هلدتعم قلظ ا نسحردبلا بلر متلك هوجو أل الغي

 جزا نيبجلا عساو قطنلاواخ بي رقنم هالحاو هنسحاوديعب نمهاهباو سانلا لمجا ءاهبلا
 ص نيب نانسالا جلفم بدشامفلا عيلض نيد لمس نينرعلا ىننا نرقريغ يف نيبجاملا

 هيلع اقل ياعم ىلس ناسا موالكهلثم دعب الو هلبغرامل هفصاو لوقي ةوبنلا تاخ
 رشي يذلا رشاحلا اناو رفكلادب شاوي يذلا يحاملاناودمحااناودمانا مال لاوةالصلا
 جير .يفوةمحلا ينوةبودلايبلوينقلانوباور فو يدعب نالذ بناعلاناو يمديإلعسادلا

 نيماعلل ةحرو احراق ؤروأ ريغ ءاجارسوا ريذنوار يشب هبانك فهلا هامسو ةمحلملا ينولسم
 الل ددبعب كر يذأ ناس هلوقوفا دب هوارث دمو العز زاد نإ وهطودمجاوا" دهشو

 نييملأ يل كتان يف ف !لقوهلوق فانيسا دلو هللا دبع دايس وعدو 1 مام ل قهلوذو

 تافص ءايمالا هذه رثك اوكلذ ريغ ركدذ دقو 3 تأ 1 د هلوق ك كذمو

 0 تأر ارقلا هقاخ ناكت قفاه ير دئا تلوم لاوخاللا بعد الخا نمد#

 هلث بضخ هللا تاءرح كوتنت ناالاا م بضغإلو هسفنأ مقتنيالو ءاضرأ ىضري وهبضغل بضغب

 يف تييبالوال لاق يش لئكسام م دوجاومانصأو سءانلا عينت 5 ناكودحا هبضغل مقي 1 بضغاذاو

 نهى لادنم ًاربب ىحدلزام ىلا عجري ,1ليللا هءاجوم لخأي ن نمدجيلو لضف اف مردالوراني دهتيب
 رثاؤي ثريعشلاو رمسشلا نم ديا مرسلا نم طقفامادولها توق الامللا ءاناا ملح ايال هيلا جامي

 مهيلاو ةمذ مهافؤأوةجمل سانلا قدضصان أكو و*ماملا ءاضقنا لبق جاتحا اب ريحها توقنم

 ضااخاهردخ ءارذملا نم هايحدشا لب ءايحمدشاو سانلا لحاوةرنثع مهم "او ةكيرع
 هللا ىلص_"راكَو *«ةظحالملا هرظن لج ءايملا ىلا هرظن نم لوطا ضزالاىلاهرظن فرطلا
 ىغضي سانلامحراو دبعوارح واريقفوأ ي ينغنمهاطد نم بيجي ضاوت سانلارُثك ١ ملسو هيلع
 دهال هبال مارك !|مدشاو سانلافعأ نأ ناكو*اطة جر ئورت ىتح هعفربانوةربلل ءانألا

 ةهجدبءار نمهسيلجةبكر مدقتتءاتيكر ن نكت)و ناكملا قاضاذا مههاع عسوي و منتي ةيلجر
 نمأدبي هرمأل ا وردابث رما ناوهلوقلاوتصن أ لاقا ذاهب نوفحي» ءاقفرغل هبحا هطلاخ نموهباه

  تامنمؤ ماعد باغ نموهداع ضرع منيف مونع لسيف قفتيو هباصال لست ومالا ةيقل
 هيئأي تحميلا لطاقم هسفن يف جو نوكي نا تفوت ناكيمؤ#هاعدلا هغيتاوديف مجرتسأ
 لها موكيو فرشلا لهافلأتيو مهنانايضلق ًايودباصا نيتأسملا جيوب هلزلم ف
 فيعضلاو يوقلاو هبيلارذتعملا ةرذغم لبق وديلءوفجتألو دحأ عرب يوطيالو لضفلا

 يشم دعما عديل ةكئ الأ ينزل اولخ لوقي و هفلخ شما دحا غذيالو# ءأوس قالا يف هدنع
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 ديبعدلو همدخ نممدخجدب , رب يذلا ناكملا ىلا ينمدقت لاقى ناف هل كقححبك اروهو هعم |

 اهداوف نيتسرشع هتمدخ سلا لاق *«سمالو برشمالو لك انيق مهيلع عشت ريال ءاماو

 لاقالو طق فا يل لاقا مودل يتم دخبز 5 ؟[يل هيمدخ تااكالا همدخال اراسالورضح يف هيرصص

 رمافر ةسيفماللاونالصلاهيطناكواذكت !ءفالاءلمفا ل «ىشلالواذك تلعف مل هعلعف * ىشن
 لاقنارخيبلط "يلعرأ لاقواهخل يلع .رخ[لاقوايجب ذيلها لوسراب لجرلاةفةافحالصاب
 يتوفكت ملأ ؟لأ تلع دقلاقن كيفككن ف هلا لوسراب ولاقف بطحلا عج «يلصو اودي قاوم
 هل لم هيا نيب نيش هارب نأهدبعنم ركي ,لام لا نانا هزيم ناورك ا نكلو
 ضنا اذاوَر 3 ىلعالا موب الو ساجبال ملسو هيلع هلا ,ىلص ناكو#بطخلا عوج ملسو هيلع

 هساج بس ال هيمن هئاسشاج لك يطعي و كلا ذب رم أيوساجلا هب ىعقتا ثيح سلج موقرملا

 اجي ذلاموقي قحمالسلاوةالصلاهيلعمقرمل م دحا هيلا سلجاذاو هنمهيلعمرك !اًدحا نأ
 «سخصي ووفعي لبا ملغم ةثيسلا يرجي الو مركباجاد حاب اقيالو هلذ ا تسيفرم | لهعتس ناالا هيلا
 باهمالو هرقنلا ريق فرقحيالو مرئانج دهشي ومهسلاجي ونيك اسما بحي و ضي رملا دوعي ناكك
 د« ذكرت الاو هلك ا ارعشا ناطق (ماعط باء شاهنم مذيل ت تلقداوةمعلا لظعي كلل كلم
 يف تلو هليفهالار رشإ مهتسحا اوأمست سانلا ن نسحا ناكو#هفيضو ركب ود راج ظفخي ناكو

 محرةعيطق هيف نوكين !الااهرسيا راتخاالا نيرمانيب ريخامو هتمدبالايفواهلالمعريغ

 هفلغ فدري وراجلاولغبلاو سرفلا بكريوهبول, عقري و هلعن فصخي هدم سانلا دعبأ نوكيف
 ةريطلاو ,ركي و لافلا بحي ناكو *هئادر فرطب و اك ف رطب هسرف هجو حسك و هريغوأ دبع

 اذاو لاح لكل عش ملال اق هركيأمم ءاجاذاو نيملاعلا بر هت دجخلا لوقي بحي امد .اج اذاو
 هسواجراكأ و نيلطسما نماعلهجواناوواناقموادمتل+ يذلا هثدملا لاق هيدي نيب نم ماعطلا عفر
 ةئامدحاولا ساهل يف هلارفغتسيو ةبطخلارصقب وةالصلا ليطب وركذلارثكي و ةلبقلا لوقتسم

 ةثالثو سيملاو نيدثالا موصي ناكو#* اكبلا نم لجرملازب زاكر يلا هر دصل عمجسل ناكو#ةرم
 ةالصلا هياعناكو +« نابعشيف همايصرتكأو ةعججا موي رطفي ناكو*«ءاروشاعورهش لك يف مايا

 مركب امهمانميف يأراذاو طغيالو شفت ماناذاو حوال اًراظتنا دبلق مانيالو ءانيعمانت مالسلاو
 ظقيتسا اذاوك دابع ثعبت مويكباذع ينقبرلاق دمهيشم دخلا اذاوهل كي رشال اوه لاق

 ةيدملا لك ايوةقدصلالكأبال تر اكو *«روشللا هيلاوانتاماامدعبانايحا يذلا هث دجلا لاق |
 ىلاعت للا هاتآو عوجلا نمرحملا هنطب ىلع بصمي ناكو#لكأ اميف قناتي الاهيل فاك و ||
 5 مادالا ينلافو لاب زيطا لك أ اوذرخس . الاراتخاو أمامي ظضرالا نارا ا



 ؟ام

 تيزلا لك اي ناكو#ةاشلا نم عارذلاو ءابدلا بجي ناكوتج ىرابلا مهلو ج جاجا مل لاو |
 ريعشلازبخ لك أي و نيقملي و ثالثلا هعب اصاب لك اب ناكو* كر اببم ةرجش ع نمدنالدبنهديو
 أم روادعاق برشإ و لسملاوولخلا بحي ودب زلابرمشلاو بطرلاب ءافقلاو بط راب خيطبلا ورق راب
 ةمعطا نم لاقوأنبل برشوهاقساذا هنبإ نع نب اديب و ءانالل ايمن الث سفمشب وأنا برشي
 هيفانل كراب مهللا لقيلفأعب ب هاد اقس نو هنماٌريخ-انمتظإو هيفانل كل اراب مالا لقيلف (ماعط هللا
 ف ةوصلا ساي تاكو * نيللاريغ بارشلاو ماعطلا ناك يي :ر© يبث سي لاقو هنمان زو

 ةرمحابيف نيلادورب لرم ةريخلاهلا سابللا بحاو سبلم يف قئ اتب الو فوصخملا لعتنيو

 هينتسبلا مدجلا كل مهللاهدوقسا بوث سبل يف لوقي و صيمتلا هيلا بايثلا بحاو ضايب و
 سلام رو رضحلا بايقلا هب وهل غيصامرشو هرش نمشاب نوعاودل منصامريخو هريخ كأس
 مشعي ودارجلاة دربلا ةعبللا موي س ليو هيفعك نيب هيفرط دعي عهريغ هيلع سيل د>ارلا رازالا
 مركب و بيطلا بجي ورسي الاامجرو نيالا هرصنخ يف هللا لوسر دهمدش#ل ةضف نءائاخ سلي و
 ناكو *ةالصلا يف ينيع ةرقلعجو بيطلاو ءاسلاب تذل لءج هلا نا لوقي و ةبمركلا ةحئارلا

 ام رودمثالاب لحفكتي وروفاكلاو دوعلاب رخبتي ومدحوكملاواكسلاوةيلاغلاب بيطتي ||
 هتيلو هسأر نهد رثكيو ٌماصوهو لحتكأ امم رو لايشلا يف نيدثاونيملاب ثالث لستكا

 يف راظدي ودلك هنأش يفوهر روهط يف هلعنتو هاجرت يف ءرهتلا بجي وارتو لدتكي وابغ نهدي و

 ةربالاوكاوسلاو ضارقملاو طشملاو ٌةآرملاو ةلعكااو هرفسيف نهدلاةروراف هقرافتالو ٌةَآرملا
 حبصلا الص ددعومدروأ مايقلادبع هدب و موتلا لبق تاره ثالثة ليللايف كاتس وطيخلاو

 لاقف لمح ىلع ينامحا هللا لوسراي تلاقفةأ ارمأ هتداج اة حالا لوقيالو جزمي نأكو يجتحي ناكو

 اهلا ينقيطيال ت اق ةقانلادلو ىلعالا كلي محال لاف يف جةيطبال تلاف ةقانلادلو ىلع كلمحا
 كوعدي وهو ضيرم يلعب نادللالوسراب تلاقفت "انا هن هاجو ةفانلا داوالا لبجا لهو سانلا

 ا ينربخات لاق ركللاملاقفاهجو ز نيعتتتو تعجرف شاي هنيع يف يدلا كجوز لما لاقف

 تا هنيعيف فوالا دحا لهوا لاقفاض ايي كنيعيف نأ 0 وديلعمللا ىلصملال وسر

 ومع اياخديال ةنملانانالفأ ماا لاقنةنملا يناخدب ىا هلأ عداها لومسراي ىرخاهل

 0 نازوجم يشو.لخدتالاهنااهو ربخأ مالسلاوةالصلاهيلعلاقف ىبت يشرزأ إيلا
 26مالسلاوةالصلاهيلعهتاجور رك ذايجبارث 3 نوعا راكب أهان ج واش كرهت فأي
 ايقلطي نادارافندنعشب درك ايش اعثر ةعم هز تب ةدوس معا معلما يهودا وختلإا ةجئدخ

 ةشئاع# *كناجو زيف رشح نادي راامناولاجرلا يف يل ةجاحال تلاقو ةشئاعأ اهموي تبهوف
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 ١ بسوا مس نب يثو ثالشب ل قونيتنسب ةرجملا ل |بةذكماهجورت اه هنعمل ىر كب لاتحب

 نيسمحو ناك ةئس توتو ةخسةرشع نا تدب يثوا مم تامو عست تدب شو ةنيدملا يفاهب غب و ش٠

 هللا خر باطلا نيرمح تدب ةصقح مهلا دبعم اينكتاهريغأ“ ركبجوذاي لو كلذ ريغ ليقو

 ينوةماوقةماوصابماف ةصفح مجارت نادر مابهللا نأ لاقف لب ربج ل زافابقاط هنا يو رامهنع

 ابقدصاو ةشيخلأب ؛ شوا هع هللا ىف خر نايفس يلا تدبةلمرة نر ةبيبحتمأ جوزتو»* نيك ةمحر لاق ةرإخت

 تيفوتو صاعلان: ديعسنباخ لوقو نافعنب نامعابحاكت يلوو راثيدةياعب رايشاجنل ادن 8ع

 يشو نيشسو نيتنث اةنس تنامو اهنع دن :ا ذر ةيماييلا تنب دده ةلبس مأ جورتو#*نيعإ داو عبرا ة نس

 نيئرشعة مم ةنب :١دملاب يفوت اهنعشا يغر شخ تنب بني ذ ذجوزت و*ةئوعليقواثوم نهرقنأ

 يفي بساهنعهلا ةر ثراملاتنب ةيريوجن جو زثو» شعن ىلع لمح نم لواوةأفو نطو يثاو

 فويل هللا ىلص هللا لور تنافا مناكف سامثنب سفن: :تباثأ تعقوف قاطصملا ينبذوؤزغ

 كلذ نمريخوا ملسودي ادا ىلع هللا لوسرامل ل اقف ةحيل هةًارما تناكوابتباتك يف هنيعتست
 جوزتو*« نيمو تس ةدس ثيفوتوأهجوزتوأ مهىغقن تابقث كجوزتا اوك انككم دع يدافأ

 ابقتغافربيخ نءتيبمالسلاه يلعن رراهدل و نماههعهللا يه :رابطظخا ليبحث نب .ةيفض'

 دلاختلا>اهمعشا يفر ثراحلا تد ب ةنوج' جوزتو#«نيسم ةئس تيثوثو بقا دضأ مقتل فجسو

 تسةنس ليقو نوس#و ىدحأ ةيس تيفوثو جوزث نم رش 1 يقو سابعنب هللادبعوديلولا نبا

 جفزتو د« نوع ثأه يثاللا ةيدخ ريغ هال د نهنم تان نمزتسأ يعن كلذتبت ناف نيثسو

 نيرهشألا هدنعشبإا م وةرخحملا نمشالث ةنساهنعلا ىفز نيك١ املا ماةيرح تدببش]
 .ايادلا تراتخاةرييختتلا ةب تارت نيحاهروخو كاججشلا تدب ةمطاف جئازتو# تتادوثالثوا

 ةيحدذت خا فاء جّوزتو#«ايندلا ثرتخا ةيقشلاا لا لوةلقرعبل ميلا اا: كلذ دعب تناك اقرا ٍ

 ءايماوكب رشماكأ' 7ليقودل اههسنن تبهو يأ الكر يكح تنبىيق ؤلياذملا تن ةاوخو يلكلا

 رافغ نفةأرماو لوخسلا لبقاب ل وةيداكل وجل يدي لي تتبرع ,ةينولا نسكت ثنب
 اعلا عم اقف كيمدثاب ذرعا تلاقيلع ل خدة جوا هابط انااا ابن ارك
 لغدب نا لد 0 موتها :ودبلع تاخد نوح ابقلطنايبلك كدب ةيئاعو كالهاب ىلا

 مايو ههبا نت ًاردآ بطخواهنشرسسف تالاعتسا يناايقتو مينضعب :لاق ةيعييلا ةكيلسم ابد
 : رهان لها داس ذالسا هم لاقط شقا ديالا
 رك ولعبة بيرس او ةيقضالا لفات نصا  ذهتدتنا ولكل مد ةئامفع هكاشتل قا:

 لئفورماطلاو بن ءانلا تلو للا دبعو كي ناك دب زساقلا مشوا 61 نو ديلعشا لصد فالرإ
 لأ م



 تءانبلاو ًالافطا ماللسالا لف نونبلا تام ةمئافو موثلك ماوةيقرو بنب زورهاطلاويغ بيلا
 ةلبل نوعيس نياوهو ثاموةي رام نم مهاربأةنيدملابهلدلوو#ةجيدخ نم مهلكومالسالا نكردا
 رشا ةعبسددعب ترخ أتف ةمطافالا هنايحيفاوتام مهاكورهمش | ةيناع ليقو رهشأةعبس لوقو

 | فلخ مث يلع اهجوزت ةمامأو  ٌريغص تامايعهل تدلون عيب رلا نب صاعلا لا دنع بتب ز تناكو

 هل تدلوف ىلع دنعةمطاف تناكو ىبيدل تدلوف بلطملا دبع ؛ثراخلا نب لفون نب ةريغل |اهيلع

 | لبق ةيقر تتامموثلكماو بني زوةيقر تدل ووأريغص رم بهذفانسو انيسح و اح

 | باطاانب رمت موثلك ما جوزثو تنامو# ايلعدل تداوةرفعج نيهقلا دبع باي زجوزاو غولبلا
 , تناكق ةيقر اماو هللا دبعموخا ٌمدمتموخا تر ةعجنب فوعهدعب هيلع فلخو ادي زد تدلوف

 ِْ ردب موي متفلابا اريشب ةثراخ نبدي زءاجم ويت يفوتو هللا دبعدل تدلوف نافعنب فنراتعدتع

 ١ بمليلا نب ةبيتعديعملبق تناكو مست ةنس لن ابعشيف هدنعتنامو اهتخا مولكمأ جوزف |
 ا وباوسابعلاو ةزموريب لاو مققو ثراملا 9 مالسااوةالضلا ةيلعدتاعو هماعارك دع

 | رارضو ةريخملا هعماو لخمو ةيمكلا دبعو ىرعلا دبعدع"او بوب او فانمدبعهم“او بلاط ['
 || ةيفصو سابعلاوةز مهتم لسا ها ضيبلا يكح ماو :رب وةيفاو ىوراو ةكئاعو ةيفصو قاديغلاو
 | ياسة شكو باونابوثو ةماسا هنباو هقتعاو ةثراحنيدب زال سو هيلعدلا ىلص هيلاومركد 96 |

 هيبا نم هثرو ليقلاص همءاو نارقشو هقتعاو ةسيناورممع فلذا موي فوتو هقتعاوار دب دهش ١

 نويئرعلا هلتفويبونراسي و دقتغاو يون حاب رودقتعاو فوعنبنمحرلا دبه نم هاراشا ليقو |
 هل تدلوف هل ةالوم ىلت“ هخو واما ابني هال سابعا ل بيساو اروباو |

 || هقتعاو صاعلا نب ديعسملو» مفاروماشلاب تامةلا فلو هقنغاو ةبهمو هوب او ىلع بتك هلئاديبغ

 | هقتعاو ىلعنب ةذوههلءادها ينو: 5و 4 :رقلا يداوب لعق يباذجلا ةعافردل هيهو عدمو
 ماشهودتاووباو دقاوو سوق ا ةيدهنمرطبلاروب اون اهطو ديبعوراسإ نب لالب دجدي و

 هعقتعاذ ةلس مال ناكو ةنيفسو ديبعوب اورمحأ همسأو بيقعوب او نونحو هقتعاو * ولا نم ةرعمن وباو
 ,| همسا ناكو هتفرافام ىلع يصرتشت مل لاقفهنايح لطوهيلعمللا ىلص يبنلا مدخي ناد يلعتظرشو |

 ىسض# كالذ نمرثك ااودعدقوةنايلوباو يداحلا ةِْحْتاَو هقتعاو دنهوب او ناريم ليق وأَحاب ر

 ا ىوضرو ةرضخو دعس نب ةنوثنو ةنايروةي رامو هيا نداهثرو ةتلضاحةكرب ومئازمأ

 || .كربةميب روقثراحانباءامناو دنعو كلامي سنا 96 لسوديلعشلا لم رارحالا هم دخرإلا |
 1 ريبكو يشامنلا يا نيرو دعسو لالب و رحاغ نب ةبقعو دوعسم نبهللأ بو نويلبسالا مك

 | رذنمويذاعمزيدعس املس هيلغهنلا ىلصدسرحو ولي يزافقلارذوباوىئدللا حئادنش نبل
 يي ب يي ا م م ببال ببي ع بي صسسملا



 يلا نيدعسورشب كس :دابعو قدمو ريبزلاودحاب ةلس“ نيد معو سيقدب< نب ناوكذو

 سرا كرث سان م كمصعي“ هلا 13 ثلزناملو يرقلا يداوي لالب هدابتج بوباوب او صاقو

 وهو ةمحضص !همسأو يشاجدلاىلاةيمانب ورم يي كولملا لا لسوهيط هلا لسدلسررك ا

 ضرالا ىلع سأ اج دهرب رص نم ىل و هينيعىلع سو هيل ءهنل|ىص هل لوسر باتكعضوف ةيعلا

 يبكلا ةفيلخ نب ةيحدو# هيلع ملعف مست ةنسوفلسو يلعن لص يبا ةايحيف تاموإمساو

 لف مالسالاب مه ١ ملسو هيلعدللا يلص يبلا 5 ةوبأ ٠م لاوثودو رصيف ىلا كعمل

 سراف كلم سك يعهسلاةفاذحئيهللادب ,ءو**كسماف هكلم ىلع ميفاخت مورلا هقفاوت ||

 سفونملا ىلا ةعئلب يلا نب بطاحو «ق زعلك هكلسدثا قزم «مالسلا هيلع لاقف بانكلا قزق

 فلاو لدلد“ ابهشلاةلغبلاو ني ريشوفب رام لسو يطعم ىلص ينال ىدهاو مالسالا براقت

 ايلخوالسافن اع يككم يددلجلا ينبادبعو هرغيج ىلا صاعلا نب ورمعو»#نبرشعاباوثاورانيد
 ورم نطيل تو»ل ويلعن ىلص ىبلا يفوت نحل زي لف مهنيب مذ او ةقدصلا نيب وورحعنيب

 !«نسحلام ملسو هيلعهللا لص يبتلل ثعبو همرك اف ةمايلا بحاص لع نب ةذوهىلا يرماعلا
 ةذوه ليو ماسلا هيلع ىلافرمالا ضعب يل لعجاف هرعاشو يبوق بيطخ اناو لمجاو هيلاوعدت
 باتكلاب يمرذ ماشلاب اناا ايار فيي ن شرا الا يدسالا هوو عاب#
 * نإلا يف يريخلا ثراحلا ملا يوزخلا ةيمأ يلا نب رجابملاو*رصيق هعب هيلارئاسأتا لاقو
 ىلاهثعب ي يرمشالاىموموباو*ملسافيواسنباإ .رخيلا كال مر دملا ىلا يبرضحلا ني ءالعلاو
 ةالصأاهيلعدل بكيل« لاف ريغ نم وبك رامون ميا ةماعإساف لبجنيذاعسدعسو نهلا
 نب ساق نإ تباثوبعكع نييلاوقرالا نيش دبعو ةريبف نب رمأ نو ةعب رالا ءانلطع 96 مالسلاو

 ناكو» ةنسح نب ليبحرشوةيواعمو تباث نبدي زو مييرثا نبةلظنحو ديعس نبدأ اخو سامش

 هيدي نيب قانعالا نوب رضيدأ دق اوحلفالا يبا نب تب اث ني مصاعو ةملسم نبدموروب زلاو ىلع
 دوعسم نباو ةفي ذحو نال سودا دقل.اوريبزلا ورفعجو ةزمحو ىلعور مور كوبا هب احا نم ءابجفلا ود«

 صاقو ىلا نب دعسو ماو لا نيريب لاو ةعب رالا:انلطاةبلاب مل دوهشملا ةرشملاو»*لالبوراعو
 مهنعاللا ىشر حارملا نب ةديبعوباو دي ؤنيديعسو هلل اديبعنب ةدلطو فوعنب نمحرلا دبعو

 هياعناكو ب كسلا شو اهيف الخ ىلع ةرشعي مال سوديلع هثاوعصهباود ,رك 59/6 نيعبجا
 هاذها لازاو تباث نب ةي رخهب هل دهش يذلاوهوزجتراونيميلا قيلط الجسرغأ اكو دحا موي

 هادهادرولاو يما ذجلاةورفدإ ءادها برطلاو ءاريلا يلا نب ةعيبر هلمادهاف يحلو سقوقملادبلا ||

 ىلع حسف ثارمب ثالث هيلع قبسف نييلاراجت نمءارتشارخجلاو ةفيتتو حاورملاو يرادلا يهل



 ا ل جس يصر يد م يسم بدع جم هس ع دس سي بس سس ب سب سس ص سم م سس يب

 يو سقوتملا هلاما دها ينلا ل دادلا ثالف لاغبلا نيو»رحبالا تنااممالسلا هياء لاقودهجو |
 رامح هل ناكود#تلب |كالمدلاها دها ةيليال اوركب ىلا نم اهجهتا ةضفو مالسال يف تيكر ةلغب لوا 1

 ابلسراةباغلاب ةحتل نورششعمل تناكو#رقبلا 0 هاقيش ىندقا هنا لقني لفرعتلااماواروقعب مس |

 لزاذا هل جال ناكوابيأعرمج اهينلا نو ىوصقلاهل تناكو ليقع يفب معأ نع ةدابعئب كوس

 ٍِس و هياع هذ ىلص ل اق نيم ىلع ىشف تقنبس يتلا شو ءاعدجلاو ءابضعلا يش لبقواه ريغ حولا

 صتخيةاش هل ناكوجاهريغ ةقوبسملا ليقو هعضوال  ايئدلا نم ايش مفريال نا ها لعاقح نا
 فايساةعس يش »6و هيعمل لص هحالس ركذ# ضيا كيدوةفيغ دن اهنب برشب
 هبابذ يف مونلايفمالسلاوةالصلا هياعىارنييمسلاجاجحلا ينبأ ردب ئانغنم راقفلا وذ
 هلو فنحلاو راتبلاو ىملقلا عاقنبقينب نماهباصا ةثالثو دحا موي تناكف ةيزهاهواتوةلث

 لوا وهو بيشقلاو ةدابعزي دعسمايا هاطعابضعلاو هببا نم هثرو رثتأو بوسرلاو مذخلا |
 نيب لمحت ةزنعو# عاقتيق يب نمةثالثو ينثملاحامر ةعبراو# لسو هيلعهللا يلص ةب دق فيس

 *«قوشملا ىع بي ةقو# نوجرغلا مست ةرصخعو»عارذلا ردق نجحعو# نب ذيعلا يف هيدي
 *«بهذف باقعلا يلعهدب عضوفه) يدها با قع لاش يلد سرتو#«ةبعجو يسق ةعبرا ل ناكو

 ةضف هتشبقو ]سو هيلعدللا ىلص هللا لوسو فيس لصنناكهيعهللا ىضر كلام نب سنا لاق
 هدنع ناكل اقيو نينحو ردب موياهعسبل لوضفلا ثاذ ىعسأ + عردوةضفلا قا- كالذ نبا مو

 ةقطنمو غوبسلا هل لاقي رفغ.هل ناكو »* تولاجلثف موياهسل يتلامالس!اهيلعدوادعرد
 ضيا هولأوأ هل ناك ف رطلاوةشف يزيالاو ةضف نم قلح ثالث ايف روشلم مدا رم

 اًذازاوة ربحي وث لسودباعمللا ىلص يبنلا ارث 6 مالسلاو ةالصلا هيلعهئاثاو هباوثارك دول

 سالقو ضييا ءاسكو ةصرمو ةينع ةبجو يلو صصرخ اوي راع اصيقونيي راهص نيب وثوأيناو ||
 *كاوسو ضارقمو جام طش مو ارماهيفةعب ردل تناكوتم ةفحلثواعب را وأ ثالث ةئطال ارافص

 ند روثو رخ | حدقو عضاوم ثالث نم ةضفب ببضم دقو فيل هوشح مدان مش ارثملناكو ١

 حدقو ةرارح هيفدجواذادسأر ىلع عضوي د مكلاو ءانحلا هيف لمعت هبشنمبصخوةراو

 هصف ةففماخو#ةفيطقو ريرسو دمو رطقلاةاكز هب جراي عاصو ةعصقور فص نم لستشمو جاجز

 هل ىدجأو ؟ةضفب ىوامو ديدح نم ناك هنا ليقو لسو هيلعملا ىلص هللا لوس .ر دمع هشقتهنم
 اهيهوف باججسلا امللاقي دادوسةماعو دوسا ءامك هل ناكو* ام هسللف نيجداسنيفخ يشاجنلا

 نابوث هاو باصسلا يف يلءكاتا مسأز ىلعيفتو هيلع االبقم «اراذا لاق اهر يراك ايلع
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 مست حمس ك0 ا

 هرابن را خاوردصلا قشوابمظعا وغو ثأر كل سو هبلا لص هاز "نسف 9

 ١ اوضفشت مبيع جرفت هلق ىلع اودقاعت شي رن نم للا نأو رمثلا قاقشنأو سدقملا- تدبلا ن

مهمسوؤر ىلع ماق ىتح لبفاوهرو دص يف مهمافذأ تن طقسو مراسبا
 لاقو بارت نم ةضبف ضب ةق

 ال ا

 نم ناك امو#* راذلا يف توبكتملا سلو ىلاعتهللا مههزرف موقلا هوجو يف بارت نم ةضبقب
 7 رولغ ىلع حسءو» دل ضرالا يفهسرف ئاوق تخاسف ةرجشلا يف هعبت ذا كلام نب ةقارس

 ناىلعل هنوعدو*مالسالا هب. ا زعيشا رمت ةتوعوو# دبعمماةأشو ثردف لحما اهيلع زايإل

 درو# تالؤدعيدم لف هتعاس نميفومثدمرا وهوهيني ءيف لفتو دربلاو را هنعمللا بهذي

 سابع نب هلادبعلاعدوهيليع ندحإ تناكف هدخ ىلعتلاسنا دعب نامنلا نيثداتفنيع
 لوطب سنال امدو+قوبم ناكوا دعب نب اضراصفرب اج لل هجلاهدو»* نيدلا يف هقفللاو لب وأتلاب

 هبلع ىقستساو اقسو رشعةثالث لضفوم ءامرغىفواف رباج رث يفوداولاو لاملا ةرثكو رمثلا

 بطلا لكربةبتع ىلعاعدو# بامتسلا تباجناذ مل صم سا ئاعوبسااورطق مذلسلاو ةالصلا

 يلاءاعديذلا لإ ارعالا ربخويف ةلاسرلاب ةرب مثلا وأ تدهشو*ماشلا نم ءاقرزلاب دسالاهلكاف
 اهدهشتساف تابقاف اهاعد مث مة ةرهشلا هله مت لاقف لوقثام لغدفا غنم له لاقف مالسالا 1

 قاطني نااناسلا رماو اتعمدجاف نيترجش  رمادأ عينمىلا تعج الث لاق اكهنادل تدبمشم

 ىفقالف نعمتجاف ن مق#ش لرا سو هيلعدللا ىلصهّللا لوسر نك رمان طلوقيف تالغتملا

 تركذف ظقيتساف هيلع تماق تح ةرجخش ت ءاجو هيف نك املا ندعي نا نه هرءأي ناهرماهجنأخ

 عب يللايل رجس اورج اهيل سوو نذاف يلع 7نايفاهرتنذ ًاتسام :رحش يفق لاقفدل

 هيلا نحو شعبا نأ لبق لعزسي ناكذكبا رجح فرعال يفا لاقو هلا لوسراي كيلعمالسلا
 لبغلا ةرثكم ريعبلا هلاك شوا عسب ةاشثلا هتملعإو ماعطلا ثلا ذكو هفك فى ضلا حنبسو عذجلا
 نينداهشلاب ت تظفاتف دوعتو اهيدلو عضرأل لبملا نماهصاخي نا ةيبظلاهنلأ اسوفلعلاةلقو

 هثمأ نم ةفئاظ لا زبخاو ةعرصم م ندحادعي إف رذب موي نيكرشملا عراصن نغ ربخاو
 || ةديدش ىولب هبيصت نائل تاتو كال ذك ناكق مهنم ناحل تعب مارح مناور نوُزني
 | اذه يببا نا نسما يفلاقو«تناكق ةرثا يدعب نوقلتسوكلا راصنالل لاقو لتقو تناك
 وفو بال كحلا يسملا لتقب ربخاو نيلسملا نم نبه نينثف نيب هب لص هللا ناوديش

 ةماهلا موب لمقف اًديهش لتقلو ديم شبعت سوف نب:تباشل لافو«هأعق نمودادف ةلنل «اعدنفب
 تيلافو+ كاذك ناكفولبقلال ضزالا نأ لاقث تاماناةئلبف نيكرشملاب قلو لجرذتزاو



 ١ 20؟
 هيف ىلااهعفري نأ قطي لف تعطتسا ال لاقف عيطبتسا الل اقف كيج لك لامثب لك اب لجرل

 اهيلا ريشي لعل بيضقديبو ةقاعم ةمكلا اوح مانصالاو حفلا ماع ةكم لخدو كالذدعب

 كيب داوسو يئاطلا ةبوضغلا نب ن زامةصقو*طقاستت ينو لطابلا قهزو حلا ءاجلوقيد أ
 .ماعطلاو اوعبشف قدما ريعش عاص نم سانلا معطاوهتوبنب بضلا دهيشو*املاثماو براق
 | يف ايهنق م ةكررلاباملاعدف مطنلا لعداوزالا لضف عمو ليلق رث نممبمتطاو ناك امم رثكأ
 لمفف ةكحربلاب نويفيل غدا لافوه ديب نيفصدق تارغ'ةريره وب هانآو#« مهبتسم|ةفركسعلا
 هلو هنم لك ًانانكو هنا ليبس يفاقسو اذك واذكر ثلا كلذ نم تجر خاف ةريره وبال اق
 هنعمشأ ىضر ةريره وبا لاق دير ةعطقب ةفصلا لهال اعوو* نائعنامزيف عطقنا تح

 || هعمجلاهيحاون يف ريسيلاالا ةمصقلا يف سولو موقلا ماقن يجي وعدي لواطنا ثاءجل
 ىسنل يذلاوف هلل مسل لك لاقو همباصا ىلع ارعضوف ةمقأ راصف سو هيلع هللا لص هلا لوسر

 تناكوا ٌوضوت ةوموقلا برش حا جاصا نيب مما عنو * ثعبش ىتحاهم لك [تازامهديب

 نوعجا هيماوئضوتفاواثثلاقو هيفدعب اصا عضوف ؛ام هيف حدقب لاو ةئامعب راو افلاموقلا ةاج

 '( اوكشف شاطع مرقلاوا دحاو ىوريال “ام ىلع كوبت ةوزغيف دروو*«نيناثلا ىلا نيعبسلا نم هو
 هيلا كا الث اوناكوموقلا يوتراوءاملا راف هسرئفهثنادك نماعمم كلخافهيلا
 ا نيعملاب لعلا ءالارجسفتف هيف لغتف مركب ىلع فقو ىتح هبات ن 9 را يف ءاجنم هام ة ةحولم موك

 موقفك فيس نكلاو *؛بل شيف ماصلا ي يقبو ماصتخهسأر سف يصب ةليسمملاةأرماكت اف
 قددطاب ةيدكتز هز عواد كنعشكال ذدعب لري 1 راقيس» دي يف راصفيطح نمآل ذجهاطعاف ردب

 ترسكبادق عاريا لبد لطسمو#لبهايثك تراسنابير مف لول اهذخأب اي نانع

 ناؤيدابعمجي وا اهرصحي نا نم رثكأ سو هيلع هلل لصدنازجم مهرجانا كشيماجأ 300

 ريغ ليقو نيتسواث الث غلب دقو سو هيعمل ىلص يفوت 2 م هيلعتللا يلصهتافو وكذا

 رشعةعب رأض رمو لوالا عيب نم متاخةلا ةرشعىتدثال غلا دعشا نيحنينث الاوويكلذ 8
 ههجو حسم و هيفد د لخدي لعجش اء هيف حدقد دنعناكتوملا هرضحالو ءاعب رالا ةليأ نف دواموي

 هباعصا نشهدو هسجنتدكمالملا نا ليقوةربحدرجب سو توملا تا ركس ىلع ينعا مهللالوقيو ١١
 ركبجلاو سابعلا نمتسبثا مهيف نكي. طدعقاو نائعسرخاو [سودهيلعما لصةنافورم كاف 1

 كللذن اف هواسغا تا ذدعب اوعق“ م ووطم رهاط هنافدواسغتال ةرجما باب نماو عبس انلا نأ َء

 لكم ةكردو تاه لكن ماقلخوةب بسم لكن م ءازعهّللا يف نأ لاقف هازعورضطلااناو سلبا
 د حس سل تبع ع 2 م ملا

 ا تالذب ب ةمايلا لها مه“ *هزاد سهذو هرعش ىوتسأف ةس ًارلع سف عرفا يبسبتأ ارعادتتأو*#



 أ هبايث يق نوكي لههلسغ يفاونانخاو* باوثلا مرح نم باصال نافاوجرافداياواوقث هللا فتن |
 || كلذاول ءفواومجتناف هبايث يفهواسغاوه نم يرديال ل اق لاق مودلا مهيلعدللا عشوفاتعدر جيدا أ
 نب سوا ثرضحو هايلوهنارقشوةماسأو مثقو لضفلا هادلوو سابعلاو يلع هلاسغاولونيذلاو ا

 || نفكواتيمدايح تبطدق هللا لوسراي لاقف يش هنءجرخي ف يلم دضحتو راصتالا نميلوخ
 | هيلع ىلصوةطايخ ريغ نمفئافل لب ةماعالو صيقابيف سدل ةيلوخ# ضيب باوثاةثالث يف

 هل رفحو نأ ارقشابمىطغتي ناك ءارجةفيطق ربقلا يفدجحت شراو دحا مهما ملا دارفا نولسلا

 لجل اهدحا نارافح ةديدملاب ناكو جرضي مادحلبا اوفلتخاو تائبلعسن هياعقبطاودملاو

 يذلا ءاجش دامس لم ًالوامهنم ءاجنمنأ اوقفتاف ةديبع وبا وهو جرمشي رتمأو ةحلط وبا وهو
 ٍ مهنعلا يضرو ملسو هرلعهللا لص رمعو ركب وبا هعم نفدو شاع تيب يفكللذو هل دعلل ملا

 اة نس ىفرتملا يكل يردبملا جالا ني دمتطادبعوب ةمالعلامامالا مهنمو

 هنوك يف ةكملا/١ لئاق لاق ناف لصف لخدملا باعك ينهلرة96 هنعمنا نهر هرهاوج نف 9
 ا عيحصلا ىلع هنم نينثالا مومي و لوالا عيبر رهشل ميركلا ةدلوم ضخ مالسلاو ةالصلاهيلع

 || ردقلا ةليل هيفو نآرقلا هيفل زنا يذلا ناشمر روش يف نكيإلو ءالعلا رثك ادنع روهشملاو
 || تاوعسلا قلخ موي ةمرملا الهلا لءجيفلا مرملا روشالايف الوةدي دع لئاضفب صتخاو

 ةعبرا نم (باوجلاف)اهتليل يفالو ةمججلا موييف الو نابعش نهفصتلاةليل يفالو ضرالاو
 أ يفو كلريدثالا موي رجتشلا قلخ ىلاعتها نا نش يدا يف دروأم ( لوالا هجرلا ) هجوا
 || مدآونب اهبى ختي ىتلا تاريطاودكاوفلاو قازرالاو تاوقالا قاخن أ وهو يلظع هيبنتشللذ |
 ادع مرطاوخاهب نكسنو مهسوفل اهببيطتواهعي قرا مرو دص حرشنتو نووادنإو نودي د:

 هنا يكللا ةكح نم ةداعلاهب ترجام يلع مهتابح قيام لصق م ممونت نانثممال اهتيذر
 ريخلا نمدجو ا ١ببسإ نيعةرق مويلا اذهيف رهشلا اذهيف لسو هياء هللاىلص هدوجو ىلاعتو

 ٌءالصلا هيلعروهلخ نا (ينانلاهجرلا )همالسو هياعهّنأ تاولص هئمال ةلماشلا ةكربلاو يملا
 ا نا ذا غيبر ةظنل قاقتشا ىلا ةبسنلاب هيلا نطفت نا ةرهاظو ءاشأ هيف عيب ر رهشيف مالسلاو

 أ ةالصلاهيلعديلا راشا لصادل لّوافتلاو مال لاو ةالصلا هيلع هتمال هتراش انسح الؤافت هيف |
 بيصن هما نم ناسا لكل هللا محر ية هلا نمحرلا دبع وبا مامالا عييشلا لاقدقو#«مالسلاو
 يف اعضرالا ىنئنتهبف عيبرلا لصنا كاذك ناك !ذاواهريغ يفك ذكو صاخشالا يف اذه

 | حالصو مهشياعبو مهتايحو دابعلا ما اوقاهبىتلادقازراوىللاعتو هناخين# ىلوملا معن نماوتطأب
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 || دنع رظانلا جيتبيف اهيف ةردقألا ثاوقالاو تابنلا عاوناو ىونلاو با قلفنيف مهاوحأ

 ةادتباي راشعسالا ىلا ةميظع ةراشا كلذ ينوابهيبز مودقب لاح ناساب هرشيتواهتيأور
 || هناكديلا رظنت م ايالا هذهيفاثاعسب تلخداذا كنا يرتالا ىلاغتو. هناخبس ىلوملا عن

 ْ شرالا كانك كارلو ةرخدملا قازرالا نم كلامي هارب لاح ناسل نأ تك رز دول
 ]| ب مالسلاو ةالصلاهيلعم رلرش# امضيا كل ذك هلاح ناسلب كثدجيدنأك اهراونجيعبا اذا
 ىلاعتو هناهضىلوملانم ةرهاظةراشا كلذو هضعب ركذمدقلام تاراشالا نمهيف مب رهش
 أ نينمؤلل ىرشب و نيملاعللة حر دناو لسودبل شا ىلع ع ركلايبلا اذه ردق يظعب هي وعتلاىلا

 : ايندلا ديس مهنع باذعلا ريخ ريخ تب نيرفاكلاةيامحو نيدلا يف فواخلاو كلاما نمو ةيامحو

 || نوكي ال فيكو*ميبف تلو ميريل هللا نك هوىلاعتهلوقل لسو هيلا لص هلجال
 ]| هرمال لاقتمالا د :ءرثكي اهنا ىلاعتو هئاخيبس لو معت ر ارداو عابالا يفملكر ياو كلذ
 ا هيلعدتا ىرثالا#هدونجو نيمللا ودملا ةفلاخمو همالسو مهيلعدلا ك تاولص هئايبنا ننس عابتاو

 | هلهيف رارقلا عم دودجو سيلب | نيعللا ردقيْل دوجولا له لا هجورخ نوح مالسلاو ةالصلا
 ةكربب مهنم ضرالا تاغ ة مبا سلا ضرال ىلا اولزن ناىلا ةثلاشلا يفالو ةيناثلا يفالو ضرالا
 نيعللا اذهنمضرالا واخ ىلاكاياو ىلاءتدلاانحر رظناف#*اهيفرل سو هيلع هل ىلص هدوجو

 ً موفق ىلا ةياكلاب مييفن نمدييقتلا ثترياف نوديقي مهنا ناضمر ربش يفدرو دوه دونجو

 هب ر دنعمالسلاوةالصلا هلع دنمارك لعقلاد ةميظعةراشا اذهيفوةعباسلا ضرالا

 مهنلنأ كش ثالف#هعيجيف نيطايشلاديقن ناضمرروشنا لبق ناف# هعبت نم وهب ءانتعالاو

 ناضيرر م شيف ثديبقل نم مظعا مالسلاو ةالصلا هياعودلوم موي يفىفسلا ةعباسلا ضرالا ىلا
 هللاومبفي ن“ميفيلل هيفد دوت 2 ودعلا نم ضرالا تا يذلا تقولاةيزم روبظ هيفذا هلك"
 هيل تيا دابع ىلع ىلاعت هللا ةدم ١ معا نمو قازرالا ر ارداو تاكربلاتعقوف قفوملا
 دعابتا انقزريو هنه كلذ ةكربانقرعي ناىلاعت هللا ل ًاسا يقتسملاهطارصوملا مهمالسلاو ةالصلا

 مالسلاوةالصلا هيلعهنعي رشيفام ( انلادجرلا )يأ ًاءاوس برال هاضفب ةرخأو أين دوائي د
 رحالو ترم درب هيف سيلذأ اهتسحاو لوصفلا لدعا عيبرلا لصف نا ىرتالا لاملا هبش نع

 ضارغالاو لاعلا نيملاس هلصفو ل دتعم هلك لب قراخ لوط هراهتودليل يف سيلو قلقم
 جلصتو ماوقديف شعتنت سانلا لب في رظأ نامز يف مهنادبا يف سانلاابعقوتي يتلا ضراو ءلاو

 فتربح ثابنلا كرديامةوقلادادعا نم هيفابكر دب نادبالا نال مرودص عرشلتو مهتجزما

 ١ رصقلاو لولا يفدلا دنعا نم مدقل ام مايصلل ثرامموومايقلل بليل بوطبف أوقخ اهءذادجورخ



 امال اهمال سو هيلع تاراصا مساج جلا ةحمدلا ةعب هيرشلاب لاحلا ه هب بشكل ذيف ناكف دربلاو رملاو | ٍ

 هناي لوقيث يح ذبنأ ارقلا وطن دقوادأيق ناكنم هيلع تناك ين !!لالغالاورسالا !عقرن»

 ٍةاَروتلا يش 0 وم لود يأ ؟ ف ل ينل اوس نوع ب دل ىلا لو

 يلم و رتابيألا بالو نعم ةايثيورفو نامل 4 58 اليفإلاَو
 5 دقدتلأ ) ميارلاهجرلا ) من تناكيلا لكامل 1 مهّرمص أ 1 ع عشب و ثنايا ا

 اهبفرشأي 00 امالاو ةنهزالا هب فرشتتمالسلاو ةاللصلا هيلع هناي امتودناعجس يكحلا
 ام ىلعةيزملاو ىملفملا ةليضنلامالسلاو ةالصلا هيلع هرشابي يذلا ناككلاو نامزلل لصحي لب

 هللا ىلصدلو واف كلذ ريغواييفلاعالا ةداي زلجال كلذ نم ىنتتسا امالا هسج نم هاوس
 هلالج جك يكل لمجللهب فرشنب هنا ثويهرهاظ ناكلاهركذ مدقتملا تاقوالايف لسو هيلع
 مدقلدقو ؛ 70 5و هب ىلاعتو هنا“ هتيابع ميظعر هلغيل .لاهريغيف ملسو هيلعمتا لصد دلوم

 مو هيلعشا ىلع لاقف نيدثالا مويموص نعدل اسس يدلالئاسا مالسلاوالصلا هيلع وقيفام

 هيفثدلاو مويكلاذنيا الا موي دلوقبم سو هيلعمللا يلص حرص نااملو هيف ثدلو مويكللذ

 «يلسو هيلع ىلص هيف ريغ يذلا رمشلا كاذك و لئاغفلا ن«نينثالاموي هب ضتخاامكلإذب

 _لاقدتوهاباءاادعاالااٌع ةيشىلاعتهفل لأسي راس ديعا,فداصي ل ةءاسف ةعملا هوي ناكناف
 دعباهلا ىلع ءالعلا مظع» ىلاعت هلا همحر يثوطرطلاب روهشملا يربغلاركحب وبا مامالا

 جيرمملا يف ل سمدأو ردباتكيف لاقي دج شكل ذا همر ىرقو سهل بورغ ملام ظظ00
 ٍَّ معلا نيبام ةمملا تاءاس نم ةعاسرخ يف ةعبجلا موي نورصعلا دعب قلخ مدان ا هب ذك
 اههسفنل دارت الرادلا ناذا باططاب دارملاوهو رادلا نكأسوه مالسلا هيلع مذ ترال ليللا

 ةلبقلا لبقتست ةعمجا موي نمرصملا تاصاذا انعم يفر ةمطاف تناكدفو لافاهنك اسل لب
 يفيفةرركل | ةعاسلا نا لوقثو س.شلا برغت يتحد حا ملكتالو ءاعدلاوركذلا ىلع ل قلو
 مدا هيف دجو ينلاةعاسلا كالت تناك اذافإسو هيلعدلل لمابيبا نعشالذرث ؤنو تقولا كلذ
 فداص ن منا كشالف يأ» .اطعاالا :شاهيفىلاعتهلا لاسب | دبع|بفداصيال مالسلا هليع
 هيعسمبج دق لاا ميفىلاعتشا لأسي وهودوجولا ىلا مالسلاوت الصلا هيعاييف :رظ يتلاثعابلا
 ديلعمدأ قاخرع ةعمجا موي يف ةعاسلا كت هبلاعت هللا لضف يذلا ىنملا تاذاهدار ؟ رفظو

 ةالصااديلعلاق سو هيلع شال منيرخ مسالاو نيلوالاديس| يفدلو يتلا ةعابسلاب كللاب اق ماليبلا
 *يهتنا يئاول تبن هنودنءو مد امالسلاو ةالصلا هيلع لاقورفالو مدآدلو ديانا مالملاو
 0 ديلا هلإف ءاكيماوداكديخ نيالا: ويو ةعاسلا موقت هيفو مد ًاطبها هيف ةدبخلا موي نارخسأهجوو



 ل 2 ل سما سم اسما حاسس ا حجج

 هب ضتغوهام كلذريغوةبططاو ةمماةالصب ةعمجا موب صخ دق لئاق_لانناف دعشنملا 8

 ةتما نعر.الا هيف فقخي ةمركلاهسفن يق هصخيام مالسلاوةالصلا هيلعدنا نم مدقثام باوجلاف
 نيعملا مويلاا فه يف دوجنولا ىلا هجرخا نال. ىل اعتو هناحجسم ىلوملا نال لمت ةدايز هيف موفاكي الف
 ةياندب بس هثما نعفيفقلاب سو هيلعمتا لص هييبل مارك | لمعة داي زهيفةمالا فاكيمل
 هيلع وفنيلاعلل ةمحر الإ ”كاسزأم3ليزاتلا يف ىلاعتو هنا هلل لاق يفءدوجو

 * مدقلاكفيلكللا مدع كلذ ةلج نم وص وصخ هثمال وايوم.عنيملاعلا ةمحر مالسلاو ةالصلا

 هلا ناهظفل ف هامدل تالالدلا باتك يف ىلامتهّلا همحر ىلقصلا نمحل ا هبعوب  مامالا لان دقو
 نيربنلا عل سو هيلع ىلص يبن نم هيلع مرك الو ةمالا هذه نمديلا بح ًاقاخ ىتانج) لجوزع
 هل لص ديون قلت لاعتو ةارابتلا ثاكلذو نيرادخلا ءأ هارالاونيقيدصلامهدعب

 هيلغمدآ قلخ م دسد قي وهلا هي هشرع ماما دوم يف هلعججو ماع ىفاب مق اخى ةملسوهيلع

 مالسلا هيلءمد ارون نممالسلا ملغ نييبتلاروأ قلخو سو هيلع ىلصدمتروت نم مالسلا
 ةميظع ةايلج ءايغاىلا ةلرودصلا ءافش باتك يف عيبرلا وباب يطا هيةنلاراشا دقوجما
 ىلاعتو هناجيسرماةرهطملا ةكرابل رابلالسو هيلع لص هتاذ قاخ يكملا ءاشا هنا يوراماونف
 اهروواه اهبو ضرالا بلق يشيتلاةئيطلاب هيث اب ناو رضرالا لا ازاي نا مالسلا هيلع لي ريج
 عضومن م ةضبق ضبقو ىلمالا قير ةكم المو سو درفلا ةكمال مو السلا هيلفلي بج طيفلاق
 راهئانمع مهميفتسمغوريتستلا» ءام تنجتف ةرينمءاضيب شو سو هيلعهللا ىلصها لوسر ربق

 شرعلا لوح ةكئالللاييتفاط قحميظع عاعشو روثاهلو * اضييلاةرذلاكّتراص ىتح ةنجلا
 ادم قلطلا عيجوتكلال الا تفرغ اولابطلايفو ضرالاو تاومسلايفو يم ركل لوحو
 يف مشو مالسلا هيلعمد «ًاملا قاخالفمالسلا هيلع [فرعت نإلبقهطضفو سو هيلع لص

 مد !لاقفريطلا شيشنك اشيشن هربظيفمْدأ عمسف | وهيل هللا ىلصلا لوسير ةضبق هرهظ |
 هجرخا يذلا أي بالام ةمالسلاوةالصلا هيلءدمجروث سييست اذه لاق شيشنلا|ذهام براي ١

 هتذهادق براي مد [لاقف ةرهاطلاماحرالا يفالا هءدوتالويفاغيمو يدرعب همن كربظ نم

 دمج روث تر اكف ءاسنلا نم تاتصحملاو لاجرلا نمي .روطملا قالا هعدولالو كفا وكل دعب
 هروث ىلا _لثورظنب اًثوفص هفلخ فقل ةككالملا ثناكو مذ اررظيفأل التي ملسو هيلع ص
 لابامبريالاق كلذ آي رالف ن وريال تاهت هللا نامج نواوقيو لضم عملا ص

 ءايينالا متاخر ونيملا ثور ظني مد "يأ ىلاعتو ناجي ليلا لاقتاقونص يناخ نوفق هال وه
 هعبصأب ار يشم ةيلع صوب نماف ايات هاراتدئرا بريا لاقف كرب نم هجرخا يذلا
 1 ا
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 ةبس ري ناكف 4 رج يقرودأ ١ كاثذ لعب فريده الو ةكالم ا ينابقت يق يدقم يفرونلا

 همامانقإ كت الملا تناكو كو هبا يفر دهلاكوأ ابكت نارود يف سمشلاةرئادك 5 ةرئادمد أ اةرغ

 مالسلا هيلع مد اناث نوري لنا سقساادب رشا ناسرس نولوقي ورونلا كلذ ىلا نوزظني اةرفص

 | لارظني مد [ناكت هتبابس يقرونلا كلذ هللا لمجم هارا عضوم يفرونلاا ذه لهجا براي لاق
 هباحصارون يقبمعن يلاقف يربلخ يف «ىشروتلا اذه نميرقب لهبراي لاقمداناثرونلا كلذ
 ناثعروأو رصتبلايفرهعر وأو ىلعسو | يفركب يبارون لءجخ يعباص | ةيبقب يف هلعجا بر يالاقف
 راصالف ةنلا يف ماداعمدآعباصايف يذاع ةراونال كان تناك مايمالا يف لغرونورصدملا يف

 دمحرو هلأ قلخام لراناكفيأ هيو هأهريظ ىلا هعباصأ د نءراوثالا تلقتنا ضرال ايف ةفيلخ

 ىلع لاعت هل همسقف لجو زعل يدين نيبدجسإ!و ددرك ر رنا كلذ لبان ملم 5 هيلعشا يلم

 رجا مل للاسف حوللا ثلادلا نوبلقلا يفانلا نمو شرعلا لوالا ءزجلا نم يتم ازجاةعبرا
 يحب كوجيللا يطرلقلا ي رغما مولا قلاخاناام لاق بكا انيرايلاقيتكأو
 هيد لامتدلا يدب نيب ددرأب عيارلا "و | لبتاودب ىلا ءثوهناحب سدا رماامرغ ْ 1

 ةيساهنكماو ة ةفرعملا ىفانلا نمو لقعلا لوالا ءزجلا نم قلففءارجأ ةعب راها همسسقن لجوزع
 وحمل .لعج عبارلا هزإاو :اصبالا رونورمتلاو س.شلاروأ ثلاقلا هز لبا نمودابعلا براق
 هللا لص دمر ون نع هشرعلا رون هيفروتلا كلذزكم ساقءالسلا هيلع مذاق اخ تحج شرا
 روثو ملسو هيلع ىلص هرول نم وللا ارواومل اسوديلعمللا ىلص د. مترو نم ملقلا رونو لسو هيلع

 سب لاروزوةفوملا وو هيلا لصدروف نم لقملا رونو مل سو هيل هللا لص رون نمراهغلا
 هدارا ن فراشك مما اذه يفدرود_فقو#*»ا سو هيلعهللا لص هرون نمراصب الا رونورمتل ا رونو
 هلازص يبن مالسلا هيلع مد 1لاف نمل ذه لجالو# عي راايبال هافشلا باعكيق هيلع فقيلف
 هبعمللا ىفرذر «رهلا نعيذبرإلا يور دقو# يثروض نبأأي ويانعبأبا ايلقتامبف انو ةيلع

 رهمشنأك نئلف#دسجلاو حو لا بيبمداولاق وبيلا كل تيجو تم هّمألوسراي تاق لاق

 ىلطمكحرما لك ق رغب اهمف بتر او فورعم ار وهشملااه .ردق مظعور دقلاةليلب صتخا ناضمر
 ينداهلا وهو تادارعلا يشا يثردقلاةليلا هيف سبل لرش فلا ةدابعل دعياهمايق نأو عج ايلا
 مويد عيبر رهمشو مالسلاو ةالصلا هيلءهرابخاب انأ لصحملك كلذ لعف ىلاعت هللا ليبس

 تاقوالا ةيايغفو مالسلاوةالصلا هيلع هروهظب هلك الذ لضف ادلع ك كل ذك هعايلونيمثالا
 ١ ١ يرئااونركلا ةرثاد بطق سو هيلع هللا ىلِص وأ مالسلاو ةالصلا هيلع ةيعوداتم يحل

 يسم ميسم

 ل اذه لعجا برمد ,لاقفةالصلابف هلا لوسردمتدملالا هلاالب ؛ميصالاب ةراشالا كلذ نمو
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 اب

 ١ لرمردقلا ةلياب هما تصخ يذلاو هتكرإب تافوالات تاضف يذلاو هلجال درجولا لذ

 هنعالا هر باطلا نب.رمشنيدم“ ل اريمأ ةرظانم نمدروا مهل يسب ننام ديب ؛يدلاودلجا

 /لاقث ةنيدملا نمديخ ةكملئاقلا تن! هل لوقي ثيحدعتنا يف ر ساب عنبه ادبم
 هللا ريف لوفاال هنعلا يضر نينماملاريمأ لاقف هتيباهيفو هنمأ بهللا مرح يضدنع هللا غر

 || هلزقاولو ىسيع نب دممللاق قتنملانمو تارم ثالثدرخ الا لئاقلا نا اًديش هعيب يفالو
 وعزا ةكم ىلغ ةددمل ليش داقتغال ة ندم عك« ليضنت لع هب دالدي ري هبرسغل كاذب
 لها نمرهشأل رهظا لوالاهجولا ضراالا ىرخالا يلعايهادحأ ليضفت يف ذخالا كرت ىري

 نابهنعهلا ىفر باطما نيرم نينموملاريمأ نم يرصت اذبف ريككنوؤكللذ يف ةبايصصلا |
 يقئاثلا نا دبعرسات .ايبال سنا نيأامأطومدنسم بان نمودج ةكم نم لضفأةنيدملا |

 قر اتمنا لافلسو هيلعدثلا لصللا وسر ْن !اهعمشا يضر رةشئاءىلاودادساب يرهوملا

 ملكت ت لاق نمحرلا يعتني ةرمعرملا هدادساب هتمول 'ارقلاب ةئيدملا تةتفاووفيسلاب'
 كلا اقوي دخ نوفابم اقف ةني دمار كلي واهرك 5 يف بيطاوةكم هك فريدا لعاموي تاورم
 ملسو 00 :مواهز رديف تبنطا انكم تركذاذهاي

 و ثيدملا|| ذه مومع ءالعلا ضعب صصخ دق هنا عمدا نو لعباوناكوأ ملريخ ةنب نيدملاو لوقب

 ملسو هيلع ىلصدلوقد دري اذهو راهلاةكربو قزرلا ةرثك يف ةكم نم ريشا هنا لاق ههمشأ |
 وقاهئاو ال ىندموةمايقلا ع رباذيهشوااعيفش هل تنك الادحلاهتدشوابثاو "ال لعربصيال
 ةيلعءلوت لمح ناديعبف ىلعلا ثيح نمو ىلاعت هناداشنأ هنايبيق ًايساملعتدشا اوعوبلا

 هذارم ىلاعت هللا نعنيبملاو .عرشملامالسلاوةالصلا هيلعوهذارالاةر كك ىلعمالسلاوذالصلا
 ةنيدللاو ثيدحلا موحع صصخنأ نكي فيكو صخالاو ىلعالاو هب رددع ل ضفالاوهامو
 هللا 'اش نادناي ل ًايسامومدقل !ا«ىلعاتيمو يحلو هيل اءدللا لص يبنلاب تصتخخاو تاتش ثادق

 ركذو جاوعصلا ب ةكلاديف عج يذلا هباتك يفىلام: هللادحر ثءز : :رمامالا لقت دقو#«ىلأعت

 || ناديعسن بى نعدظفلا ذ هاممالسلاو ةالصلا لضا ابنك أس قعةنيدملا لشن بابه |
 0 ب لاقل يف لجر علطاف ةعيدملاب رفح رهقوكلاجناكملسو هيلع ل ىلسمما لوسر

 امااذهدرا ميلا لجرلا لاقت تلئام شي لسوديلع هلل مهلا لوس راق نماوملا متم
 ىلعامهللا يبس يف لدقلا لغم الزل سويا املا لوس لاقل لييسوف لمقلا درا

 ”امىلاكاياوىلاعت هللا انمحر رظنافدرحتنا ثالث اهتماهب يربق نوكي نا يلا ب حا ةعقب ضرالا
 هللا ىلص هلولحي ةديدملا نا كلذو ةديبلارارسالاو ةملا دئاوفلا_".سشي دخلا الهيل ىوتحا
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 لوقباءمالسلاوةالصلا هيلع هنا ىرتالا ىململاةيصاخلا هذهامل 0 مب ا
 عض ريخ كالذزا دءوبغف تقام سي ماللاو ةالصلا هيلع هلوقب نءارا عيش سكب لئاقلا !
 هلل بسيف لتقلا تدراا نا لجرلا لاق نيح هب اوجيمال رااوت السلا دياعشا دكا ا هلل |!
 تسهل ليبسفا لئقلايف ءاجدتو مهاليبسيف لتقلا لئمالو مال لاوة الصلا هيلعلاقق |
 دي ناو 3 ارش أليس يناوادق يزل نيستا 3 ىلا عت هلوق لغم «مراعتو ها لئاضفلا |! 1

 1 بيق لت اقايفا تددومالسلاوةال لاه ٍاعهلوقكأل نمو ؛ الان ركنوف زال ميم د

 ةالصلاهياعهنا م مةروهش ره ةددعت٠ ةريثك لئاضفو لتقافايح ا ثلتقافايحا مش ل دئاف هنا ْ

 لئاضفلا نم هيفا ل لاعت هللا لبس يف لعقلإ لع هريغلو ةيركلا هسفنلابيف نذدلا لسضفمالسلاو أ
 اهفوج سل نادعب فيكفاه :روظ ىلعمال 0 سلاوةالصلاةيلعوهوا ذه ىف ءلقعلا ةيصوصخلاو ا

 دوا | نمو *اهردقر دقيالو كل ذةل يففرصت نا نكي ؟الفنيعاةرتنمم قخاام سنت متالف ؤ
 نما دبعابااي جورخعا تدرايفات تااقف ةنتفلايف هتتاامهنعدناا ىفررك“ متدرب قادم ,ءلةالوم نأ ِ

 هما لص هللا لوسر تمم” يلاف عاكل يدعقا ارمعنب هللا دبع ال لاقق :ىامزلا انياعدعشا

 لاقدا ةمايقلا مويا د يبشوااعِي اعل تكلا دح اد !ئارأل طري ميال لوي و هيلع
 بسكحجلارذعتو ةدشلاو عوط اوهاهؤاوألو ثدحلا نا «كشوهرانيدنب ,ىسعلا يجابلا
 هتريغم مظعنواهنكاسب د شي املك اهبدي رينا لمدحي وءاوأللااهبدي زي نأ لمتيودشلاو

 نأ تاجردلا ةدايز يفةعافش نوةنسلالهأ نمريغك دبع نيعسأ لع ةعانشأا ميش هلوقو

 هل ديبشهنا هبدي زي نأ لمتجي ١ ديهشوا هلوقو ةصاخرانلا نم جورفلا يف ةءافشو ةنجلا لخد
 كشال هنافر ز رلل ًطابح1 ورجال يف اضف هتدا مشل نأ كلذ ىفتقي ورجال هيف يذلا ماقلاب
 هللا ىلص يب هلا ةداهشن لالا هتانسحة|جيف اب اثدجويودل تبغي ابر ءاقتلاو ةنيدملا يفمانكسن أ
 موي ءالؤد لعد بشانادحا يلتق يف سوديلعْا لص لوق كلذكور جالا يفةداي زملسوهيلع
 ىبللا دعب ةيقاب اهم ءاقبلاو ةنيدملا ناطيتسا ةيضفن ا يضتقي ثيدحلاا ذهو+ هاو ةمايقلا
 ةذاصلا ةياعدج نأ ل ىلع ىلاعتهلوقن *مئاصلا يف ءاجام بيرق ىنمملا|ذهو هالسو هيلع ىلص

 وهو ىلاعتو هناجسول ناك اذاودب يزجلاناو يف نافموملا الا لمد أنبا لمع لكمالسلاو

 هيلع ةلوام نال كلذ نم هبش هريس نحنامفو لوقملاهب طيحتالو هردقر دقي الف هيلع ىزاجملا |||

 ةمواعم ءايحالل هتكربف نف ديل نموا هيف نفد نم عيجج هتكري تءسعدلبلا فمالسلاوةالصلا
 ثلف ةعبدملاب توي نأ عاطتسا ن«مالسلاوةال. هلا هيلعالوق ىلا ىرثالا تاومالل كاذك و[:
 وادب حرصو هنيباباهتليضق ف مال سلاوةالصلا هيلءرفعتكي رايب تامل عفشايئافاهم ||



 ش

 ل مم
 ىيفشقب كاذودا الث اهنماهب يربق نوكي نا يل بحا ةعقب ضرال ا لعام لاف يح ثري دحلا 1

 ايلجات اهامح لقئاواهعاصو اهدميفانل كاب و انلاهسجو دشا وا ةكماتبكةئيدملا انيلا'
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 ” هيل هنااا الث كلل ذهرارككرس ضعبمىلا كاياو ىلاعتهلاانمحر رظن !نابلك ةديدملا يف مومعلا
 1ذهف انالث هرركرطخو_فاب هلاّرما يقلي نا دارااذاةوركلا هتداعن مناك مالسلاوةالصلا
 د« هميم لئاشفلا_"رمدب ىلاعت هللا هصخ امواهب راقامو ةنيدملاب ءامثعالا لعسضاو ليلد
 هيلع هلاح نع ًاًيكأس زيزعلا هباتك يف لوقي لجو زع هنا ذاجهميظعلاةلماشلا تاكربلاو
 مالسلاو ةالصلاهيلعباضقياف كيوب هيجل وهن !ىَوبل وطني امقمالسلاو ةالصلا
 اهنمر#ماقملا اذه ىلا لصت ةعقب ياودلب ىأف ىلاعتو هناجسدب روج نم وذ امنادمظعيو

 ةاللصلا هيلعدلوق نمامهمالكل خادنو ةنوعملا يف ىغاقلاو هيف بي زقتلاو نايبلا بحاص  كذام
 لثم ثأي مولاجدلا الونوعاطلا ابلخدي الاهنوسرخي ةكئالمةديدملا باقثا لعمال سلاو
 أ كلذر دي لو نول اوئاكول مل ريخةديذللاوم السلاو ةالصلا ةيلع هلوقاهنمو*ةكم يف كللذ
 لثم أيوا هبط مضدي واهتبخيقنت ريكلأك ةديدملا مال.سلاوةالصلا هيلع دلوف تمون« ةكس يف
 كوغدا انأو كك كاعد يهاربا نآمبللا مالسلاوةالصلا هيلعدلوق اهعضواو#ةكم يف كللذ
 اعد ملفا لسو هيلع ىلص بلا ءاعدو هممهلثموتكل هاربا كاءدام لثبب ةديدلل
 ببحميللا مالسلاوةالصلا هيلع هلوفاخمو#يعادلا لضف ردف ىلع ءاعدلا لضفناليهاربا

 فلسلا دنع رقتسا اماهيمؤ+ ىلعالا ىلع نودالا هيلا ببي ناهبر ل أسب نأ زوجي الو ةفحجلاب
 نم ريخةكملئاقلا تناا هبطاخي نم يلعاًركدم دنعدلا يضر رمت لاق تح مهنعهللا يضر
 اهتعةيغر دحاةنيدملا نم جرخيال مالسلاو ةالضلا هيلعدلوناممومدق!دقو ثالث ةييدملا
 ١ بزي نواوقي ىرقلا لك أتي رقب تما مالسلاوةالصلا هيلع هلوقابتمو#هنماريخ ناش دب الا
 ىرقلا لك اناسو هيلع دما ص هلوقل ىنعم الو دب دحلا ثبحريكلا يفتي كس ادلا ىننت ةفيدملا شو
 ذر ايلنامالانامالسلاو ةالصلاهيلعدلوقاهنمو+اهريغ يلعاهمداي زواهيلعارلضف نامجرالا
 دجويال يتلا عاقتبلا عيج ىلماب ل ضفل كل ذب هاي هصيصخواهرجىلاةيلا زرأت اكةددملاىلا

 لضفا هتيرتقرشبلا ريخ وهو اهم قولخم سو هيلعهلا ل هلا لوسر نالوا مذ ينعما اذه
 ةيصعموايثذاه ريغب ماقملاو ةبرفوةءاطاهبمأقملا نوك بجوي|هملا ةرجمللا لضف ن الو برألا
 بحانامالسلاوةالصلاهيلغ معنا الف#اهبمالكىهتنا عاقيلا رئاس لعابلضف ىلعلا »كللذو

 طف :يئدإ معي مالسلاوةالصلا هيلع هنأ ذا اهيف نقدي نا بحا ةعقبلاهذههب ر ىلا عاقبلا

 ا اوجمالسلاوةالصلا هيلع هلوقمدقل دقو لجنو زعدب ردلضفام بسحب لب ةم ركلا هسفنل هلضفي
 1 ا حجرا
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 ا . ىرباجات نهتع لاىضر نولع اهنعطا يفر هرةشئاع ايضفت يفدعمنأكأ نيحهئاسنلا

 مالسلاوت الصلا هيلءناكماهشارف يفالا ن .مادحا شارفيفيلا حويل هنا هلوقي مالسلا ةالصلا
 هللا مهر ةتيدملاع ءالع يهذمو+ فاكميينثلا اذهوىلاعت هللا لضفام بس ءايشالا لشفي

 دجسم يق ةالصلا نم لضفا سو هيلع هللا ىلص هديت يفد ةالصلاناوةكم لضفا اهنا ىلاعت
 ةالصلا_*راق ىصقالا ذجسملا ىلا فلالابدجاسملا نءاهريغ لضفتاهناوفلالأ نودب ةكم
 || مامالا لاقةسيدملا ءاذع لوقب و*«فورع» روهشم ء وهو هيف درأولا ثي دن الص ةبايسمخي هيف

 «اهسفن يف ةلضافرملاعت هاا فرش كم تناكذلاةكمد ٠ لضفا ةثيدملا نا ىلاعتمثلا هحرشللام

 هيلع ىبلا سمت عاطماهناةليضفلا نماهب نكوةريغكلا صوصنلا ةكم ليضفت يف ءاجدقو
 ىلا يلدا وانيسوق باقىلاهدب يرسضا 0 ىلاعتهلن ىجواو «ىناهيفومالسلاو ةالصلا

 فن هلبةنم ومالسلاوةالصلاهيل عب يمظعلا ةليضفلا ل تلصغ هب تصتخأ ام كاذ ريغ

 مالسلاو ةالصلا هيامديبل لعجن ا كل اة كح ترج 5 امالسلاوةالصلامهيلعهايبنالا
 هللا ىلص يتلا ماقا واف مدت كه بال فتوامردت واعي ودب فرشتت اهلك ءايشالا ناواعوبتم

 ْ ناكف ةكحو فرشت هنامهوعي دق ناكل هب رى ااهنم لةتنا ىتحاهب هرما ربظو كب ملسو هيلع
 دوفوو ةضورو دجت“*و مرحوم دحورإبب ىل اعتدّلا هصخيل ةنيدللا ىلا مال سااوةالصلاهيلعدلاةثئأ

 ْ الامالسالا تب ال يذلا ضرفلا5 دعاق ىلع راج اذهومالسلاو:الصلاهيلعديلا ريسن

 موةينادع رايد مشلا لعدحارصتقا وافدا لوسرادمم ناوشا الا هلاال نإ ةداهش

 رارقالا عمالا ديحوتلا مصب ف نامياالو مالسا هل جمب :1ةلاسرلاب مالسلاوةالصلا هيلعهل رقي
 ىلاعتو هئاح ب سهيلاةبوسألا عضاوملا نم لجو زعهللا لعج اقالاسرلاب مالسلاوةالصلا هيلعدل
 ثلا ىلا قافألا لكم ريست دوفولاف اهتلباقمملسود يلع هل ىلصهيببل لعج كلذباهلضفو

 تبلاىلاعتو هناحس لعج نر االو م السلاوةاالصلا هيلعدترأي لملا ريس كلذكو قيتعلا

 ةليضف هل مارخلا دحسملا لعج ناالىهلباقي مرح ملسو هيلع هللا ىلص هيببل لعج مرح قيتعلا
 تلا الو روجالا فيعضت يف كل ذك مالسلاوةالصلا هيلع هيبن دجسم لعج هيف ةالصلايف

 ا | ىلم هين كل غج ةئجلا لخدهسمالل دهشاذاوةمايقلا موي هسمالل دهشي دوسالا رجحلا ناك"

 ا همر باهولا دبعدم وبا يضاقلا لاق#ةنجلا ضاير نمةضور هتلباةم يف ملسو هيلع

 |( ايلضن ىلع لدي ناب ناكفاهتيقب يلعهل ضفل اهيف مضوملا كلذ ضخ هنا معدقو دل ةنوعملا ب باتكيف

 ساير نم ةضور بجوياهيف لمعلا وا. ةنْ ايفا هسفنب يف لهم دقت دقو ىهتنا لوا اهأوس ىلع
 -هيلعلا ىلصاللا لوصر لاق لاق*ادردلا يبا ثي دع نم رازبلا جوخادق لئاق لاف نافد# ةنجلا
 نطل 7 0 صوم



 0 ل ا ١ ممم

 ا نجا كلذكةللذ ناكاذاودب رغبومالسلاوةالصلاةيلعةماطمنيبامإ اهللاو دارا ةئيذلاو |

 قو ”ةالص فلا يدجسم يودالضفلاةئام هريغ ىلعمأز ارا دجسملا يقةالصلا لضف ملشو ||

 | سراف نانداختا نسةنينلاةرطاظلا تازبجيلاو تايآلا روبظ نم مالسلاوةالضلاةيلعءنلؤم
 0 0 ب محصل

 معا

 هيلعمنا يلص هلا لوضر نغيتوري شن دحل اذه لعئالو لاقت الص ة ايس نم دقملاث يب نوييس

 باوملاف نس هدانساوداتسالا اذهبةجرلا اذه نمالا ظفللا اًكهبهوجؤلا نمدخو نم ملسو

 يحصل ثي دملا هضراعناوةنيدملا لها لمعي خأو ةناةبغذمةدءاقرملاعت هنا دهر اكتامنا
 كلذ بجوا رمالالا ثيدحلاب لاما نوكرتيالو نال كلذيف ةدبدملا ءالعلوقمدقتدقو
 هجري ثيدطعا نا عم عامجإلاك دمع هنال ىوفاذناا همر كلا مدتع لمعلا ناكف مدع

 عرش دف لئاق لاق ناف* ميجرا لمعلا ىلا عوجرلافكل ذك كلذ ناك ا ذاوةعيصلا طرتشا نم

 يساوفاتخادق ءالعلا نأ باوجلاق ةنيدملا مرح يف كلذ عرتشي ودكم مرخ يف ديصلايق ءارجلا

 هيلعدلا باوجلاف ءاوجلا دعب ياخأا لوقلا ىلعو قرف الف *ازإ ا بوجوب لوالا لوقلا ىلعف كلذ

 دق لمثلا فيلكا نالدل م منلكيإ وت اجوذلا عفر نمدب لة الازتالملا

 ةيلعوهتع غرف كلذ ئمتملاب ومن نازسقلا ىلا عرما لوُؤيف كرت 7 يفرك[ وا مهضعب مث قب
 س ممالسلاو ةالصلا هيلع هنا رئالا يضقتلا ننمهفنبنم مقياهمالدلاو ةالضلا
 ةفشو ةمعاتش ةكرابسخ ىلانيسملتا در ىتخفتنأ نع فن يقتقلا يفلجو رغدبرل ان

 فال جحلا ضرف ءادال ةكمي لا ريشت دوفولاف لئاق لاق نافخ مهب ولا يفهلاةسؤاهعهرو

 هيف اماَّدبا رظني مالسلاوةالصلا هيلعدنا نم مدقلام باوجلافمالسلاوةالصلا هيلع هترليز
 يود يلاةراخالابانعكم متع عطري 00 ةيف نآك َ هيلاع د شريف هثمال لضفالا
 .رحي ال نأ ىلاعتةللا ل سن هنما نط هنفي ةمي ركلاهسفن صخي املك يقمالسلاو ةالضلا
 0 7 اننودنةيلع رذاقلاو كلذ يلوا هنيادعلوهثوهيزر لع ركلا ينلا اذهثاكرب و
 :يش وأ ناكم اماقم ل كت لدأل أَنِ ماكل يَ رحال زيزملاهباتك ف لجو زغهلوق 1 د
 ةليضفلايق لذألا تاكناولوالا نمل ضفا وقمالسلاوةالصلا هيلع هيفريقا «ايشالا نم
 مالسلاو ةالصلا ةيلعدلاغ نا باتزي الو كةشيالوهلةياهنالام ىلاكل ىضشنملا ثديي
 تلقاه غم ظطاوةلبفاع ىلغا نوكي مانل اوماتلعا ؤهذاابتاو هتاماقم ىلعادب ر ىلا ةلاقتنا دنع

 ا مالصلا .ةيلعفير غم سم عظوم ةئيدملافجال..لاوةالاصلا هيل هقرمشم سم عضومثكت تناك

 || ةكحب نب امزدأي نامالا مالسلاو ةالْصلا دلع لاق عملا اذئوماقاو لحايهشو مؤللاو

 روش يف مقوامو ةريدكلا ضوصالا نم ناشَمَر رهش لأ ( 3 درؤامكلدب يغا هطلت



 ض ال | ىلامد ودجو سلب |لوزند مهبل قارتسا نم نيطاي.ثلا عنمو ىرسك ناويا تاقثناو

 ةالصلا هيلعمدوجرل هتايضفيف ينيك أل مدقثا* يشوقيإ ولدنا ىلع هركومدقتلام ىلعةعباسلا
 عدو نومي مه ركححتس يم الردع ىلاعتودن امج”دلوق ثالذديؤيو هيف مالسلاو

 لينحنب دا مامالالاقاذه قملس وديلعدللا ىلصهنايجلاهتوهناحتبس مسقاف كنايحلفل ممل

 وبلا اذهب مرق اال ىلامثىاقو»*لسوديل ءدقإ ص ىبتلابالا قوام نيبلا دقعتتال ها دمحر
 يناوسرملا مث وبايديس ناكو »دك الا ىنهجال نيرسفملا ضعب لاف دكا لهب ل َتْنَأَو

 ةدئافلاوال ةلظنلا يلع ل دي يتلا ة دئافلا تمءدعاذا ديك أحال ال نرككاملا لوي لاعت هلا همحر
 بروف ها

 هبمسقي جدلا |ذطرطخياوردق ياءانسمِلبأ ممم يك ال ىلاعت لوق نإ كل ذوةدوجوم

 ةيآلا ىم٠يفشاه حر ليلجلا خيشلا هركذ يذلا ىنملا اذه رسسملا كاياو هللااهمحر رظناف
 ابليشفت ىلع صومدلا ترئاضتدق ةكموتتافتا ةكمةيركلا ةي الا يف دلبلاب دارملا ناذاةيركلا
 ةالصلا هيلعهدوجو مماهيمسقيال كلذ عمو يمظعلاةايضفلا نمةبانللا هليبةكم تناك اؤاف
 هيلعدللا ىلع وه لباوعمبك اوكلا ربظنال سمشلاك مالسلاو ةالصلاهيلعدناذا اهيفمالسلاو

 نم لوقىلاىرث الامالسلاوةالصلا لضفاهيلع هرون «اببنم ناوكألا تيك يذلا سو
 لوقي ثيحةليمجا .هتافص ضعبب هحدم

 ال التي هروأ كرم اهرونو * اند دق دمحا يسركلاو شرعلا ىلا
 ا تدهش ناو هريغدي زاوبال ما دماللاوةالصلا هيلعدماقم عطوف كلذك# كلذنأك اذاو
 نيب و لضاف وها« نيب لضفلا لعب هباشامو ىنمملا| هبو# مدقثام ىلع ىمظملاةليضفلابةلدالا
 زهفهيرثعي املك نمماسلا ردبلا نم أوض رثكأسعّشلا ”الثمتلق اذاكناف لضفا رهام
 .ءايضةداي زسمشلا .يركلءايضلا ضعبيف ردبلااهكراشدق سعنلا نأ ذات مالك
 هريغ ىلعف ردبلا ىلع تلضفا ذاوةدايزلا كالتب ردبلا ىلع سهلا يضف تربظف كلذف اعض
 ينلا ةنيدملاف كل ذك كلذ ناك اذاو مرجلاو ءايضلاوف هنودام ىلع لضفي ردبلاو ىلوا باب نم
 مركأ مالسلاوة الصلاه يلعدب تصخدقيبلا ايمو مالسلاوةالصلا هيلعدماقم عضوم يف
 لجال اهبمسقي ل اهردق يظع عمةكميزا يرتالااهيف مالسلاوةالصلا هيلع هدوجوب اهروغ نه
 هريغ هاضفي فيك اًنيموابح ه.ماقاوديف لجاعضوم لضفتن ا نكي فيكفاهيشلاذ ذاداولح
 ةالصلا هيلع زيزعلا بانج عيفر مارتحالا يف قرفالذا ةليضفلادوجو يف نوب رهاظ ركذام لكو
 ملسو ميلا ىلص يبلا لئافف نم لاقدنا ءاإلعلا ضعبل تي اردقو#هتوموهتايح نييمال.لاو
 هدم م يو تا
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 | ؟اندنع كتمرحو كهاج مظعل كب مسقي كيسذلا تنافكلل رطخلاو ردفلااهاو هبلحتناو



 هاو

 يوسف ةمايقلا موي اعرفه تنك نيم ,رلا دحاب تام نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقىملا كاياو
 كنذ لع مالسلاو ةالضلا هيلع رصتقي ل ُ مهل ةعافشلا يامهتيب مالسلاو ةالصلا هيلع

 نءمالسلاوةالصلا هيلعلاقف ةعاطعسالاب كل ذةلواهت ىلع ضحورك ذاب ند : دملا ضصخ يتح

 كلذ يف دوهجلا لذب يف ةءاطشسال واهب تام نأ عفش ةشا يئافارب تييلف ةديدملاب تونا عاطغسا
 هيلع هلون ىلا ىرتالااهزيبق ىلع لبل يلدا ةندلادارفابمالسلاوةالصلاهيلعذتيانعتداي و
 !.هيلكدتاميو هتايحمالسلا اوةالمسلاديلعل بفك ريخ تاروت ريخ قايحماللاوةالصلا
 اهرغ و ابطسوو لوا هتمال مالسلاوةالصلا هيلع هتكرب وهعفن ىدعتيف ةليضفلا يفنييس
 نيرخآلاو نيلوالا ديس وهوال فيك ام نيتل الأ يف همفت مومح لعمالسلاو ةالصلا هيلع صنف

 نالَدْلومَوِلاَوَو لاعت اقف هنماب ومالسلاوةالصلا هيلع هبملاهتو هناحببس مسقاث لاق
 ناك مالسلاو : ةالصلاهياعدناؤا هدالواهثماومالسلاوةالصلا هيلع وهىنمملا ةقيقحيف دلاولا

 نم هيفاوناك ام مهتمالسو ميعنلا تادجيف دوام او ةيدمرسلاةايحلاب مييلعماعنالا بيس
 رهاظا هو حتت متادلاولا ةباب ملأت افا لاق هنا مالسلاوتال لا ياعمنعدرودقو ظملا ر طخلا
 مالسلاو ةالصلاديلعدقخ "هنا ١ الجاز أ ًاقمهسق انينيدسؤمل ابلذأ لب د ىلاعتل اق

 َ هسفن مدقف لوعت نه كسفنب ًادبامالسلاوةالصلاة يلع لاقدبدلالا قوقح نم م |
 قحناقحدل ضراعت ذا كلذ ينممو نمئم لكس فن لعدباتك يف همدفدق لجو زعهثاومريغ

 ملسو هيلع لص ىبلا قحام بجواو هيلءامدكم "ناسي ءهارم يلا قحو هسفقل

 يفرمالا كلم ًاناذاو تادكسلاو تاكرملا عبتت يف كا ذك م لوالا قمل عبق هسفن قح لحجم

 نيعجا قلطا رئاسو تاومالااوءابالا نمرظعا كلمالسلاو ةالصلاهيلعدعفن ثدجودهاشلا
 اياطخلاو بوئذلاو لالضلا راجبيفاقي رغد دجو هنا مالسلاو ةالصلاهيلعورما ةقيقح نأ ذأ

 ايالبلا لوف يلكتلا زادىلا كجارخال اًبيساناكف سحلا يف كادجواامهناكيوبا رما

 لجو رع هللا ءاشنا ةثيشملا يف كل ذدعب يتب و رابلا ب قمتسا اهيف ءرملاهعقوي ب اذ لواف نقملاو ١
 هللا ٍكذقتاعابنا كرو ملسو يلع ىلص هتكريبف لضفابافعءاش ثم او كراو لدعلاب ذأ لدغ

 مهنيابف ' نوك نأ لجو زعدشاتل اميناف يريغشالل دعب عفردةوالا نفد ين نمام .لاقدلا زاقدلا |

 ١ .ةياغوكايشم لغىشم نموك ءانباو كءاب [ذقتاو ك ذقناف ىل اعتودناحسبس ىلوملا يضل ةبجوملا

 || ىلاعتثاانمحر رظلاعميبف أَ هيمراعيلا هل ١ نك مو لجو زعدلوق كل ذو ةمايقلا مويىلا ا

 ]|| باقك سي دقتلاو هي زننلا عم يفادنلاو برقلا يف هب ر نمر أكو *«ىغملا * ىطو نمدييسو

 |/| ىلعت هللا همر يفاجرملا دمتيلا ليلجلا خيبشلا يديس مالكى عملا عجرن م« ىفدا وا نيسوق

 2 سا



 ل يب | 20
 أ هرادقم عيفرو هردق ميظملهبنتف هيكل ةفاطال امكتحاسب لزنوكلب لح ناكدقامم كلا
 (| هتفص يف ىلاعتو هئاحبسمللا ىلاقملسو هيلءهّلا ىلص كيلع هدوجو هنأ..>ا ميظعو هبردنع

 قايح مالسلاو ةالصلا هيلعدلوف ىلا يرتالا ”ميحَر فات نينو ع رعب رح
 وا هآرنم نا ىرت الا ادج نيب هتايح يف ملسو هيلع هناا ىلصوريفت ها ريخيئاعو كك ريغ

 عرفو مالسلاو ةالصلاهيلع هثيور ةيزم ةليضفيفاًدب ا هريغ هقوفيال نموه وهو هكردا
 ضرعت هثمالايعانالفمالسلاوةالصلا هيلغهتوماماو» كلذ ريغو هيلع ركلا رظنلاكاذ

 اف سيمو نينثالكيف بزاقالاو تابمالاو*ابالا يعش ذكو ملسؤ ةيلعهللا ىلص هيلع
 رفغتسا كلذ ريغ نمناك امو هبخاصلاءدودب رساتدحلاعالا نم ملم هيلعمللا ىلص هكر
 فالغيشليلا تراسخالاو كب فطلتلا يفةداي ز ملسو هيلع هللا لصهنماذعو هبحاصل |

 | ةيلعهتمرحب مهللا+كلل ذريغ يلع نور دقي الوالا سيل نونزحي وا نورسي مهماف تابمالاودابآالا |
 انعام اوزيانلاقرعتالو ارماودب يلع تنم يتلا ةمعتلاءذه ردقاتفرع كا ددع مالسلاوةالصلا
 ام لاعالا يتةداب زديفدجتلل رهشلاا كهف لئاق لاق ناف#نيُمأ هيلع رداقلاوكلذيلوكنا
 ةليضفلاا ل تلصح ةنمزالا كلت نا باوجلاف+ ةلضافلا مايالاوي ايللاوروهشلا نم هريغيفدجن

 لامغالا يف ءاج نم روبظب في رشنلا هل لمح رهشلا اذهواهيف ةلضافلا لاغالاةدايزب ||
 اذه سو هيلع هللا يلض ةبنسإ و هيدي ىلع تاقوألا كلتلةليضقلا اهيتلصحييتلا تاريخعاو

 لجو رعهللا هفضو ام مالسلاو ةالصلا هيلعةنا وهو ناثدجوو+ هيف باتري ال نيب رعاظدجو
 ناكف ميحد ٌفظَر نيتمؤتل أب ملسو ةيلع هلا لص هشنص يف لوقيث رح زيزعلا هباتك يف
 هلعق هيلا ليبسلا دجوو كلذ يلع ردقامبم هتما نع فيققلا بلل مسوهيلعملا لص دب د
 لمح ةدايز هثمافلكي ملهيف مالسلاوةالصلا ةيلعءروبظب ضفخا رهشلا اذه ناكنا الف

 يف موصلا مييلعمرحدق قافالا لهانا وهو ثلاث هجوو# هيلعةيبذتلاب كأذ ىلا راشأ لب هيف

 [ةماركا اهلك ميلاقالا لهال ةفايتغلا ثعقوف ىلاعت هلا فيض جاحلا ناالا كلذامو قب رشنلاءايا
 ١ ىلاق دقون هيلع همالسو هللا ثاولض هيلي ىلطكلذ عرش نم هيف ربظ يذلا نمزلاب فيكذمل

 الزانيلضالوافم“امتناالواف لسو هيلع هلا لص يبنلا بطاخي منعها ىضر ةباعنصلا ضعب
 تادابعلا نمداتغملا لغقداي لا مدخوأبلاذةقاثثلا لارعالا فيلكت مدعناكقانب زتييباتحجم

 | ةعيلسو ةيلعذللا ضد ذوجو ةفايض يفةيقدلو يذلا رهشلا يفسو ةيلع هللا ىلص نما نال

 || ىلاعت هللا فايضارع نيذلاجاجخلل ةمازك قافالا لها ىلع قي رشتلامايأموص مير ناك الو
 | ثالث ةفايشلاوهمالسوام يللا تاولض نيعارما جركلا دلو ليل ادي لطكلذ نأكو

 ا م بو
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 دوجولا يفمالسلاو ةالصلادبلعهيف ربظعيستللا رهشلا وهنالا عيب ر ريش ناكر ياعم وها 11
 مل فيكتلا مدعيف مهبةمح :ردتماءالسلاوةالصلاه يلع كرتنكلدلك_مشلا ةفاينشلا تناك
 ةمرا ْن اشو قيس 0 1 اول و نيملاعال ة همر هنازل رطفلا و مهلع موصلا مري

 قفا املا و بغي نم ميفيل 50 مدقل دقو ةييدملاب كيعأا ءاخ زج بوجو مدغملا فىرتالاةعسوتلا

 دوك للا لخدملا هباتك ينهن ءدْللا بفر هلوق 9 انضيا جاملا نبا مامالا رهاوج ن نموإل
 0 هللا ىلص ىنلالاوحا ن نمد ىشركذب همت نا ىغبتي ودب رملا باد ىلعمال الكلا رم يف

 ةرصت يف مال.لاوةالصلاهيلءهءابتا ينديرال "لس ىلوكلاوحاو هراث ارك ذب اكربت
 0 هبات كيف ىل امتلأ ذ ةمحر يح ايلاو ,كذامكلل جن هنار اشاو هئايكسو هاك رخو

 ا بيارأ رابحالا سكويا دنيا جال نيا رنا كلام لاف# نيدبأملا ناسو نيخلاصلا

 . 1 نيبسلاثيأ ورث ةمايقاامويل اوعمجسانلا ن اك مانل 1يف ثي اريئا 4 حاصلا دخا لاقف امهم

 د
 الودودسج قارغش نمامإل هو ةيلغفللا ىلص يبدلا تيبازو' لافروندون نيعابتالو نارونتاروأ

 هبشدجت اذامرظناو هلا قئا بمكه لاقث ناروث ناروث مهله عانتاثيارونارؤئاهيفوالا هشار
 * تركذ !؟للزاملا هللا باعك يف هنا هديب ىسفن يدللاو بمك لاقفاهتي ًارايكر ثامنا لاقف
 يباب حب وهو لوقي سو هيلع ىلص يبنلا# ة او دعب عم“ هنعفلا فر باطما نيريع نادنمو

 مهعستل اريدم تذفعااو رثك لف هيلع سانلا ب تا ليسا ماو ثنا
 يباب مهتقراف نيح كياءنيبملاب , ىلوا كلةماف نكسف هيلع كادي تاعج كقارفا علوا ن 0

 ىلاعت_كاقف هثعاط كتعاط عج ناكب ردنع كن ءايضف نم دال لوسي و تا

 ناهددنعكتليضفن «غلبالقل هَل لوسرأب ياوتنا بج اءأطأ اقل لوس ا مطب م

 رهو نمو كتم "انيمي نان !وىلاعت لاقث مطوانيف كرك و١ ار[ كذعب
 .نأددنع :كقلينفف ع نم علب دقأ هلا لوسرأ يما وتلا لاب "رحنا سعى سوم عشا رب و

 هللا ايعظا انثيلاي نولوقي نوب ذعيابقابطا نيب 2 كوعاطا وكي نا فرذدوي ناسقلا لغا
 نجفتارخ 31 اطعانارععنب ىموم ناك نأ هللا لوسراي ي مأو ثنا ىباب# لوسرلا انمطاو

 .يئاذ تن يلا ب« كيلعهلا ىلع هاخلاهعم عب .نيحكمباإ ل يجعاب كاذاشر بحال اهنم
 نحناب كاذاف ربشاهعاوزو ينثاع ودق ردا اظعادؤاد نب نابلس ناك ى ثا هللا لوعزاي

 هللا لص حا طبالابكيليل نم عيبصلا تيلضُ ةغباسلا ءاهسلا ىلا هيلم تب رهنيم قاريلا نم

 لاا ولا ءايحا لامتلا» اأظعا يرمنب ىسيع ناك ث هللا لوسداب يماو ثنا يفاب#كيلع
 1 : .تنايلاب ا« ةمومسمإيلاف ىناك نال تلاقف ةمرجسم نو كدلك ن يح ةمومسملا ةأهشملا نم يتجعاب



ْ 1 

 1 ا و لل عع

 2 أذ ابيب 1

 تيان كتيعاب رش هر كر كيهجورمداو 3 ةرطودقلفا كك نعانكملا عابس ترعورلو ١
 | دق هللا لوسرأب يماو تنايلاب *نوملاءيال مهناف يموقلرفغا مبللا تلقفاريخالا لوق كرا
 | ردكلا كب نم ادق هرم لوطو هتسربكيفاح ون عب بتمام كرمعرصقو كدس ثا دحا يف كعبتا

 ا 7 اثلاج امكلل ارنكألا سلات موال ل يناوتنايلاب «ليلقلا عمن المو
 يرو فوصلا سبل وانتاك ”ةامشلل' وفك لك اذ مرلوانيلا تدكلام كلا ةرفكلا كمت
 يدك مو * كيلعشا لم كاش اوت كءباصا تقعلو ضرالاب كماعط تعضووراملا
 ا الو فوصخلا لعتني وفوصلا سلب وديك ىلح ىبنلا ناكىلاعتدثا مح ر يربطلل اريسفتلا

 || هللا يلص 2ث راكو «فوص ةبجت ةرمو ةرح دربةرمو لع ةرع هدجوام سيلي سيلم نم فني
 || نملواونالايف هيلعنل مسو هيلع يلص ناكو#اهيف ًافوتيوةيثيسلالاعتلا س ي اسود ل
 ةرمح هيف نعأ ادور يثو ةربملا هيلا سابللا بحا لسو هيلع لص ناكوناثعا د دحاوادقعدع

 || اذا بويل ىلص ناكو*صييمتلا هيلا سا ببللا بحا سو هيلع هلا لص ناكون«ضايي و

 | ريخشلا سا هين سبام دجللا كلمبللا لوقي وءادرواصيقوا ناك ةمايعبم“اب هاممأب وث دجتسا
 || رمل بالا بحي 1 عدت ىلص ناكو *هل عنصامرشو هرش نم كب ذوعاو دل عنص امريخو

 سالدحاولارازالا سلا روديف ةيلهيفددحو فوصل »اسكس 0 سو هيلع ىلص نآكو 0
 تحت سنالقلا سباي ل 5 هيلع هللا ىلص ناكومجهيف يلي وهيفت كن هيفرطدقعي وهريغديلع

 اهرو يرملا ف ناذآلاتاذسنالقلا سدلي واهنود مايعلا سن لي و تالا نوداهمسبلب ومئاهلا 1

 الجار ءادرالوةمايعالوةوسنلفالب ىشمامب رواهيلا ىلصو هيدي نيب ةرثس اها عجو هتوسنلق عزل

 تريب هتماع فرط لدسي و مدعي لس هيلع ىلص ناكو ةنبدملا ىصقا يف ثلا ذكى ةرملادرعي
 اهنرط لدسو ةماعب ملسو هيلع ذا صل لوسنر يف ما هناهدعها ىضر يلع نعو*هيفنك
 ةعملاموي سلي مسدس امنا نيكر شل نيسان زجاح ةمايعلا نا لاقو قتتكشيب
 ا هئالوسر دمج هشقن هنمدصف ةضن نإ .ائاخ سيل اسوي !ءدّللا ىلص ناكو# مدعيو رمحالا درب

 هيلع ىلصناكو * هفكن طب يلب امدسف م ورسي الا يفدسل مرو نيالا هرصنخيف
 بس يق ذل لعح ىلاعت هلا نالوقب سو هيل هلا لص ناكو*ةم ركلا ةحئارلاوركي وبيطلا بجي

 كسملاب وةيلاغلاب بيطني ملسو هيلع هلال ناكو# ةالصلا يفينيعةرقو بيرطلاو ءاسنلاايندلا

 ا هدرا رخ رخبتب وهقرافم يف هصيي واكل را يقح

 أس ع م ع م



 0 | هللا ىلع ناكو + م ماصوهو لحن تك ارو ىرسيلايف 1 اونا فانا ِ
 ا ١ نهدراكي م لوديلع هللا يلصناكو «رعشلا تبني رسل لع ل
 ١ اب روك نلف رظني .ملسو هيلدا ىلص ناكو بخ لج آي اسو هيلع لص ناكوخ هحيملو هسأر

 نهدلاةرو راقدقر اةتال اسود عدا ! لص ناكوم هنج ىوسو ةشئاعقر خافةركديف »الا يفرط ا

 ! | هله فصخي ودبايث طيف ةربالاو طورطاو كلاوسلاو ضارقلاوطشملاوت ارم اوتلككلاومرغس يف
 1 ل امس ملسوهيلعشا ىل لص ناكوتع

 0 0 07 ىلا لبق تار . ثالأ ليلا كاوسأب هاذ

 1 2 ايتلاقتذأر م ءاجوتطريكصرلاطوصوريخت ضتلا ثامر 0

 0 لما ل اقف ضي رم يجو ز كرا هللا لوسراب تلاقن ةارماهق ءاجوج ةفانلا دلو ىلحشالم ا لاق
 ا تلاقثكالاملاقنامييلارا اظدتلاهحو زيبعتفتوتأر ل١ تءجرف ضاييب هيلي عي يذلا كجوز

 ١ هيلع يقوالا دحا لهوكميو لاقاضايب كينيعينأ لسوديلعما لصدشا لوسين ريخأ

 ا الذ لانا نالفملاي لاقف ةدإلاينلخدي نادل عدا هلل لوسرايتل لاقف ىرخا هتءاجو# شاي
 ا نازوجع يشوابلخدت الاهتااهوربخا ملسو يللا لص لاقف 5 ىوذأرلا تل اوذزوجعاماخدي
 | انعدم ىضرةشثاءتل اقوي اابنرعا راكب انهانا عت كاتت دات اعلن ١لوقي ىلاعتهثا
 ١ لاقو يننك برض ٌمينةبسف هدقبأس ىف راكأل قب سول لما لوم تقام
 ا | هللاىلص ناكو ورعاز دعب الر رب ارو نم قوما ماسلا ينم“ اجوج كلشي له

 | لاقىتح ملسو هيلعمملا لصد لوسر هتاف رعينأ اك امو هينيع لعمدي عضوف هب هيج 0

 0 يلدت ذا لوش واسود ء هلأ لص هللا لوسرتهرهظ جس لمحل ديملا اذه يرتشي ن

 ا هللا لوسر ىأرو1# د ساك تس كب ر دنع ككل ملسوديلعملا لص اقف هللا لوسر 5

 ا موقلامامأ, اما ملسوهيلعللا لص لوس رم دقثأ قب 0 ةيبص عميس سودب 'ءدّللا لص

 | لمخ هذخا تح هكحاشإ مص هيلعمشا يل مدا لوسرو انهو انبهأب راعرفب نيسللا قفظو
 ١ ةشئاعيلعل خدي ملسو هيلع يلم ثراكوجهسأ ارقوف ىرخالاوهنقذ تهب دب ىدحأ

 | هذه ام اهتبعلب بعلت شو موراحل لاقوابيلا نهريسف نقرفت هنيأراذافاهددعنبعلب يراوجلاو
 كل لا ام لاقف# دعاو هتردشباف بابلا ب بلاطو ك كيفن افاد نب نايلس لوخ تلاقف ةشن كاعاي



 ننقل

 | عفرف رخأتامو ينذ ن٠ مدقت !ميلرفغي نا هلأ عدادللا لوسراي يماو تنايلاب تلاقف ءاريمحاي |
 | رداغتال ةدطاب وةرهاظةرفغ ءركب يلا تنب ةشئاملرثغا مبالا لاقف هيطبا ضايب ى دور تح هيدي |

 (! يذلاو يا تلاقف ةشئاعاي تحرفا لسو هيلع ىلص لاق مثاالو ةئيطخاه دعب بسكتالوأبنذ
 |( ليبلاب يتمال يق الصل هاو يتمانيب نما ريكلعصصخام قحاب ينشعب يذلاوأما لاقف قلاب كشعب
 ] ىلعنونمؤيةكتالملاو موعدا اناوةمأيقلا موإ ىلا تاوه نمو يقب نمد مهنم ىضم نب راهلاو

 مي اب

 هتعضرا يتلاهرثلخ هت ءاجو ةمارك هل "ا در طسي و هفيض مركي جلا لاو ةالصلا هيلع ناكود# يئاعد
 سأنلا رثكآ مسوهيلعملا ىلص ناكو* هيلع اهسلحاو ماب ابحرملاقومءادر اهطسبفاموي
 هلال مجريغ يف تفودل ىفجال ةركفلا اد نازحالا لصاوتم ناكمنا عمار شب مهتسحاو است
 محرةعيطق هيف نكي ناالااعرسياراتخاالا نيئيشنيب ريخامو هن. هتهلوأ هالو ل دبال ايوا

 هلهأ همته يف مدخي ودب وث عقردو هل فصخي سو هيلع هللا ىلص ناكو + هدم سأنلا دعبأ نوكيف

 هصرف هجو حيسكو هريغوأ هدبع هنلذ فدري ورا اوةلخبلاو سرالا بك ريو نوعم معلا عطقي و

 نم أصعلا ىلع كوتلا لاقواصعلا ىلع اكوتي سو هيلعملااص ناكر * هئادر فرطب وأ هك فرطب
 هللا لص قعو*+اهاعردقوالا يبن نما«لاقو متخلا ملسو هيلع هّللاىلص ىعرو#ءايبنالا قالخ

 3 م ١

 هسأر قلجرمأي وهلها نمدولوملا نع ةقيقعلا عديال ناكو ةوبنلا هن ءاجام دعب هسفن نع سو هيلع
 ةريطلامركيو لافلا بجي لسو هيلدا لص نأكو«ةضف هرعش ةئزي هنع قدصتي ناو عباسلا موي

 هءاجاذا ملسو هيلع هللا ىلص ناكو+ لكوتلاب هبهذ هللا نككو هسفن يف دجي نمالانمام لوقي و
 ماعطلا عقراذأو لاح لكل عير هلل دججلا لاق هركيامد ء'جاذاونوملاعلا بردقدجلا لاقي ميام |

 اريثك ادهن دما هيث وردنيملسمآ جوانا اواناقسوأ ةمعطأ ي داادملا لاق هيلي نم

 ين يصح ج

 وأدديب راتسأو هتوص ضخ سطع ذاو*أنب رهنعىنغتسالو عدوم ريغ يقأكر ابم ط

 سلهملا يفسأجاذأو ةلبقلا لبقت م هسواجرثك أل سوه .لع هللا ىلص ناكو#هللا دحودب وثب
 رفغتسي وةيططارصقي هةالصلا ليطي وركذلارْثكَي سو هيلع هللا ىلص ناكو## هيدبي ىبتحا
 يتأي شرتوي عرلا نم موقي م لبللا لوا ماني ملسو هيلع هللا ىلص ناكو «ةرم ةئام دحاولا سلحلا يف
 * ةالصلاىلا جرخوأ شوتالاو ءاملا هيلء ضافاابدج ناك َنافاَمئاق بنو ناذالا مع“ !ذاق هشارف |
 لص هلا لوسر تور. ةثئامتلاقا دعاق يصاب رواتاق همعبس يف يلصي ملسو هيلطمتلا لص ناكو |

 زي زاكي زا هفومل عمسب سو هيلع ىلص نك *اسل اجت الصراك 1 ناك ىتحّرسو هيلعللا

 مايا ةثالثو سييغللو نيدثالاموصي لسو هيلعهلا ىلص ناكو+ ةالصلا يفوهو ءاككبلا نم لجرما
 | ملسو هيلع هللا ىلص ناكو+نابعش يف همايصرك اوةعمجلا مويرطفي القو ءاروشاعوروش لك نم
 1 را ص ل مجج

 ..يتعا
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 ا
 ب 0 -هطظهق©شألا5995--3

 ا اذا: سو يلعن ىلص ناكو لم يطغ طفيالو خت انذار يحول ران هبلق مادي الو هانيع مانت

 ةدج تحن ىبب | هك مضوبءهيضم زنا ذاوه) كي رمشال يبرذاوه لاق عوربامهمانميف يأب

 توما كعماب هلا لوقي ل لمدأك «* كل دابعشمبت يشب ذءينقب هر لاقو نميإلا
 ملسو يلع ىلص ناكو*«روشنلا + يلاوانئاما اء دعبانايحا يذلا !هللدج لاق ظقيتسا | ذاوايحاو

 أ الو هنايل نرتيودبع لقعتل اًمالث ةلكلا ديعي وديلا ساج نم ظني ىح همالكث يبي ملكتاذا ||
 هيلعدلا يلج ناكو#اريصقنالو ةلوضنال ةةلصف ملكلا عم اري ملكتي وةجاحريغ يفملكتي
 يلص ناكود# دوزت مل نمرابخالاب كيث 0 ب و مهمشعب لول لدم ناكدرعشلا نم“ يشب لبكي سس و

 امو ةيقبةريغ نم ذجاونودبت تدع بتم ىث نم كهمامب روع سلا كت ل لج سو هيلءديلأ

 ال لسو يلع هلل ىلص ناكو *هكرت هيتشإ ل ناوملك اهتشاناطقاما ملط ل سو هيل هلا ىلص باد
 لكاايالو اهيل قاكيوةيدملا لكأي ملسو هيلدا لص نكو يناوخ لعالو ًاًمكتم لك أي
 انيلدجو ناوهلكا اري دجو ناودلك 'رقدجو نا دجوام لكي لك اميف فنًاتبالوةقدصلا

 هللا لوسر جرخ ةريرهوبا لاق#«ملسو هيلع هللا لست ام,تحاققرمازبخ لك ايمو دب عك" ا
 ناربيشلاو ربمشلا دم لأ ا عيت أب ناكوريعشلازبخ نم عيشي وايثدلا نم ملسوديلع هلأ لص
 هتطب ىلاطبصعي مل سو هيأعملا ا ىلص ناكوت# ءاماورقلا مهتوق ناكورانهتويي نمثيب يف دقوت ال
 لكاو# ةرخآ يا راخخ وباب نادل شرال نأ ازخ يت اقم هاتآدقوا له عوجلا نمرجملا
 *جاجدلا ل لسو ديلعمشا اص لك او*«لكلا ما دال معن_بلاقو لعاب يملا سويلم الما
 لمدبعمل ىلسلاقو+ةاشلا نءعارذلا هببعيو دلك ايو ءابدلا بجي لسو هياعهننا لص ناكو
 ةر بع“ هلافدب اودهداو ثيل اواك ماسو هيلع هللا يل لاقو * «ريلظلا ممل ملل بع بيطا نا

 سو هيلعدما يلص ناكو#*مامطلا نم يقب اينو للاب جيمي لسو ةيلع للا .ىلص ناك و# ةكر اببم
 مدااذهلاقورمدلاب ريعئلازبخ م او ةيلعمللا ىلصلكاو#«نبقمأب د ثالالا هعباصاب لك أي
 هللا لص ناكو#دب للاب رمدلاو بطلاب ءاققلاو بلع هرااب خيطبلا سو هيلع ىف لص ل كاوا ذه

 ساعتي واما برشامب رواد عاق برشإ مسوديلسما ىلص ناكوت«لسعلاو ءاواملا بحي لسوديلع
 3 ملدوهيطمتا لص برشو :*هنبج نع نو دبامقسي نا داراوةلضف دعم تلضفاذ اوما
 ميللا لقيلفأت ل هاما ةسومو هنماريخانقزرا وديفانل كداب يللا لقيلفاماعط هلا هممطإ م لاقو
 ريغبارشلاو ماعلبلا ناكم يزجي' يش *سإإ سو هيلءهللا لص لاقوعمسمان دزوهيفانل كر ا

 ناك ىلاعت هلا هفصو كمي لذع قلخرلع مالسلاوةالصلا هيلو ناكوهللا همحر ي جابلاداز هانبللا

 ةمسصعوا اتبقر 5 .ا الاترمأ طقدذي سهل سانلافعاو سانلا ل دءاو سانلا اجا



 سدو لضفناف ”مردالورانبد : هدانع تيب ال سا ا ضان مرع تاذنوكتولاهحاكن |

 ةماطتوقالا هللءاتآام لأي ال هيلا جاتخي ندديطعي ىحهلزاممملا وأي ليللا هاج وديطعي
 نيف أي ال ىلاعتدثا لبسي كللذرئاس عضي ورمتلاو ريعشلا نهدجيامرسإا نمطقف
 ال ءايح ساأيلا دشا ماعلا ءاضقن لبث جاشجي ىَح هنم رث ويف هماع ثوق لعدوعي عداطعاالا

 هعباتستونإل ةعرج اهنا وأو ةيدهلا لبقي و رخلأو دبل ةوعد بي دحادجو يف هرصب تدشي
 ةمدق_؟رطاب هلي دشمهي رلبضذي وهسفنل بضغيال هاوعد ثيح امبعيتيف نيكسملاو ةمالا

 رمان فد ىشدل رويال يعريغ نم مهغلباو ربكر يغ ند مهتكسأ اواهضاوت سائلا دشازئالادهشي
 فرشلا لها فلأتي ومببقالخا يف ل ضفلا لها مركي د نيك اسملا لك اذي وءارقفلا سلاجي ايئدلا

 ةرذ» لقي دحا لعوفجمال مهنم لضفأ وه نم ىلع هرثثري ناريغ نم هر ىوذ لصي مه ربلاب
 اذهوعدي كلا اكلم باهيالوهتنامزو هرقفل اديك _مرقيال هباهصا نينا سوما جرخب رذتعملا

 ياودو ةماتلا ةسايسلاو ةاضافلاةريسلادل ىلاعتما عجدقأي وتسم ءاعورل اعتدنا ىلا اذهو :١

 قرطلاو قالخالا نسامت عيجمللا هماعف يراههتلاو لهلادالبيف ًاننبتكبالوأ ارقيال

 يف صالطار ةطبفلاو ةرخآلاةيسزوفلاو ةاجنلاديفامو نرخ الاو نيلوالارابخأو دينا
 اخ . ملسو هيلع لم يبلاةرجت > ديع ثنك لاق يبنعلاركذ وهلا همر يجابلا لاق#ايثدلا
 يه ًااوملظذ !مهل وو لوب ىلاعت هللا تع“ لا لوسركايطب_السلا لاقل عا

 ىسفت تملاظ دقو[ حاب اودَجَوَلل وسكر انمهل راقت و20 اورفشتسال كؤاَح
 لوف مالا ًاشناغيب رملاكبامفشتسم ينذ نمر فشتسم كتتجو

 مالو عاقلا_نيييطنمباطق < همظعا ضرالابتنقدن مريخ اي
 6 كار درج فايملاديك + هيكاس تناربقل دادنلا يسن

 ىنعاي بيلا ةفوونلايف لودي ها سدا لوسسر تب 1 ارف يانيع يتبل ف يبتعلا لاق فرصناع

 لاق هنعدا ىف :رفريره يلا نع يذمرتلا باتك نمو*هلر ةغدق هللا نا هرشيفيفار ءالا قملا
 نوم لمعي نه لعإ نم لمعيف تالككلا هذه نعل خأب و نم سو هي اعلا يلصءللا لوسر لاق

 شرأو سانلادبعا نكت مراهملا نتا لاقث اس دعف يدبب ذخ أف هنأ لوسراياناةريرهوبا لاق
 نكت كسفنل ب تام سانا بحأوانمؤ نكت كراجمم ان محو سانا ىنغأ نكتشل هلل مسقاج
 لاقدهنعشا ىغررماعنبةب 3ع نع نموا“ ب باقلا تيق كا ةرثك ناف كلا رثكي الر لم

 هنمو# كتميطخ لعشاو ك و كنيدشلعسيو كاسل كيلعشمأ الاقدام امثال ورايت



 نقلا

 01 سل ب ا

 يتنسزم ي دعب نم سانلا دسفأ ام نوح :نيدذلا لات كتمارمءأ ,رذلإ مو هللا لوسيا ليقيقما ||

 يفاشلا ىلع يليجلا عر رلادبع خب يشلاةيفوصلا رباك دحاققحلا مأ مالا مهتمو

 ةيللالا تالا لماكلا ناسنالا هيباتك يف ىنملا
 ملعا لماكلا ناسنالا هباتك نمنيتسلا بابلايف هلوقؤلهنعهللا ىغر هرهاوج نفل 7
 بابلا اذهل رشدرخآىلاهلوأنم باتكلا عيمحلب باتكلا !ذه باوباةدمبابلااذهنا
 ال هلاكب رخخ الإ ةؤضأ هتمدحاو لكيفاسنالا عوبلا اذهدا ارفانأ باطلا ذه ىنعم مههفاق

 ا. مشا بأ اذواهالجرو هادي عطقن نك ضراعلا بس#بالا :يشرخ أ الايفام مهئمدحأ يف دقني

 م اهتم دحاو كف دجوب يابا ةنم نأ رك بف ضراعلا ل مجمل يتودما نب يفدإ شرع

 لكلا مو لعفلاب هيف نوككن م مهنموةرقلاب هيفايشالا نيكتن مم همن .ركلو ىرخالا يتدجوي

 مهم حا نيعثي ولك الاو لماكلا مهفلاوكلا يفنوت وافتم مهنا ٠ ايلوالاو ءايبنالا نم

 هيف هدارفنابهل عطق يدلالاكلا رم دوجيلا اذهيف مسوهيلعا لص دمحدب نيعئام

ْ 

 ؤ
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 لم م نوقابلاو لماكلا ناسنالاوبف هل اوفأ ضعب وهلا .فاوهلاوحاو هقالخا كذب هل تدهش ظ

 هيلا نويستنمو لكلاب ىلءاكلا قوطهب نوقح م يلع تاواص لكلا ءايلوالاو ءايبنالا
 دي راامايئافل“ ويف عقو ثيحلماكلا ناسفالا ظفل ىف طم .نكلو لضفالا ىلا لضافلا باستا

 تأ اراشا ل ةيمستلام ذه يف يلو ىنسالا لكلا هلعتو ىلعالا هما الابد تلو يله ىلص معد ]

 كالةدادس ازوجيالو تاراشالا كالت ةفاضا غوسلال لماكلا ناسنالا ماقم قلظم ىلع تا يبنتو
 رم دلال سيلو قافتالاب لماكلا ناسا الاوهذا لسو هيلع لدم سالالا ثارابل
 ةديعسلا ةدللا يفةديحولاةردلاب ةامسملا ة ديصقلامذه تاق هيفو ىتالخالاو قلخلا نمهلام لكلا

 ةهئاسلو هم لذاوعلا ييصعو .”هئانج هيف دجولا عاطا ٍبلق
 هتايعا ضم سل قيقعلا دق نال نويعلا نه قيقملا دقع

 هتاسنا هيد يف ىعسلا مظنا اغأكت اهسابو داهسلا فلا
 هارد تور ال هلع لس عمده رايدلا دعب ىلع يكب

 هنافجا ينتلا ترمو قرب 2 هريفز راثو دمر هسنك

 هناجرم ادب دقو ندقت ىتح هرد فذقي عمدلا رجب نأكت

 هناقنخ ةئأب مالا ىعاد رئاط كيا قوف يعادت نئلو

 هنايكر ىجلا وحن اهب تفر ةيطم_لنينح اوهش هديزيو

15 
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 يمادم هتور دق اديدح غاب
 نم دق أمو يئعض ممل دنسأ

 يتاقم نع هتاربع نع هيو ري

 يرااخ نعاهوجش نع يني نع

 ل يعمل ا يول

 هناا ىرسلايف معلا سنعلا قئاسأب
. ٠ 

 هئاميف الساسم هتنعنع ذأ

 عودت يذلل فق

 هنأي رج يذلا ربخلا رثاوثم

 هناريل تور اع يعلضا نع

 هنانج هاوح اع يةشعنع

 هناكس مو سور مث نمسح ىوملانعمدقلادهعلا كلذنع

 ةئاطلس مهو مدنع نيكسملا فطلتب يتبحا تلبم لأساو
 افطعت ماركلا برعلا لوغتساو

 ممواعو مرع كتشحوم ال

 ميبخ كثيدملا سنن الو ده

 مهاصيأ نه عوطقملا اوس 7

 ادولا ظفح مهتم دهعا تنكدق
 انديع ةنايخ نع هنا دقلو

 ماقسو يتبحا هلالا ايح

 لذي لو بيصخلا عبرلاهب يبجي
 همهي فيك يللا كاذل اجي

 مهمدأو مدقو ايلغب فيك وا

 ةكيضم لاككلا بطق يلع شه

 يذلا زعلا ركرم ظاعتلا جوا

 هنامزا مريم يس عمل
 هناطوأ اهدقوا رابدلا كالت

 هلارق لزي مل ةبابصلا صصق
 هلالخ مهاب هولا لب

 هناوخأ مث له يرعش تيلف د
 هلاش وهيك ناو سيبحلا ناش

 هنايكس هليوإ دوسي اقيغا

 هناصغا هقرثوب سيق اح

 هناسن دمحاو نينسلا طحت

 هناوقط هردب جومي رحب

 هناريس ىلعلا كلف ىلع ردب
 هنارود هلوس نم الملا حز

 هناكما تشم نيكلا شرعسلا لعايلملا ةرضطلا قوفو كلل
 اوققح نا هرساب دوجولا سبل

 هدنعو يراكشنمو هيف لكلا

 لور هالع امم تحت قلطاف
 ماك هيدا هيج كروكلاو

 هرايث يف توكلملاو كاللاو

 امسلا قوف نمك المال هعيطتو

 اج امملا ةلخقلاب امد علف

 هنالو هتفنك ابايحالا

 هلامزا لزث ملو روهدلا ىتفت

 هناسل كانه ةمريي رمالاو

 هناركأ لا ةئم عبصأ هس

 هناكم كاذ قوف نملب رطقلاك
 هنانب هاضق ام ذغني جيللاو
 هنالوغ هل ثءاج الكم ثع
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 هنأرق لوزي نأ ىلعا ردبلاو  عيصاب ةيمردبلا قش كيهان

 هل نيدهاشلا ترركي ةئي ريخف نايكلادت كم 4 تدهش

 هطيد# وهو ىبفقلا ةطقن وه

 هئاثو دمحتو اولا دقع
 ةليسو نيع وهو ةطاسولا هلو
 ام دومحللا كلذو ماقلا هلو
 هر نه ةجوم ثسط لاكبم

 ةيئام 'رم كالمالا ةيقبو

 ىبهتنملا م ”يسركلاو شرعلاو

 هجورعب المعلا تاوعسلا ىوطو

 لبقتسم نعو ىضاملا.نع اينا

 هناكم وهو ميرشتلا رك رعوه
 هناوأ ناوالاو رهد رحدلاف

 هئامحر اهب ىلي يقفلل يف
 هئاش ىلاعت نأش نم ردي م
 هناماو هنيما حور كاذكو
 هئارحو ابصلا هدقعب جلتلاك

 هناكسمو 2 5 هال

 هننايكر يدك للا يلع
 هناهرباضا مو عانقلا فثك

 هناويأ طقاس قر و اهقرفف ةريضيك تاع ءادي تناو

 هروب "ىفي قلخ هل كو
 ىفتلاو ىذتلا يف ربطت

 لو [سئالءا رارمالا نع ابنا

 هنيدح درقع يف يراردلا ّ

 اهقح ةنامالا ِق غلي ىف

 ىضنيتذم دمحألا» يبدح هللا

 ةياغ دال كردت ْ هاشاح

 كمزؤمز أيحم ل هيلع 08

 هئاريج ىدملا هاركذب يدي

 هتايع ماري ال ام ىقتلا ىتح

 هثالعا ىروال ةريرسلا شفي

 هنايقع اهقوف تارثنتم

 كم هلاوخ همار كده ريغ
 هنأقرف :انءاج دق هحدمبو

 هنادب ىهنلا تاياغ لكذا
 هلأ يب جدا ينعم يلع ملك

 هناوخأ العلا يف موق باطقالاو بانالاو باحصالاولّآلاو
 هرخأ ىلا هلوأ نم دوجولا ك الفا هيلعرودت يذلا بطقلاوه لماكلا ناىلالا نا هللا كظفح ملعا
 الو ساب رابتعاب هب ىدسف سبالميف عرفت مثنيدبالادب ىلا دوجرلا ناكل دمدحا اووهو
 هللا دبع هفصوو مساقلاوبا هتينكو دتدلوه يذلا يلصالا همسافرتسأ سايلرا تعاب هب يمس
 كالديف هسايلب نيام مسا نامز لك لو ماسا ىرخا سبالمرابتعاب هلم نيدلا سمت هبقلو

 ليعاسا نيدلا فرش خيشلا يقيس ةررص يقوهورلسو هيلع ىلص هب ت محا دقف نامزلا

 دهاشم ةلمج نم !ذهو عخيشلاهناملعاتتكو ملسو هيلع ىلص يبنلا هنا اعاثسلو ريل
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 تال ذاق يل اغماهرثك (ميغيالاه ثا ذيف مالكلا لاطا حبك عسب زياهيف هتدهاش |
 روك ذملا هباتك يف هعجاريلف» ءاش نمو
 يف ةيملالا نالاكللا باهكب مهلا هبانكةبطخ يفد وقليل كلادبع يش ارهاوج زوز
 ادم لمج يذلا دملا سي راركةتس ون همجحو سيان باتكوهو ةيدمحما تافعلا
 + لالجلاو لامجلا نمانيلادب فرعتام لكب هفاصوا نم هالحو# لكلا رهظم سو هيلعهلل ىلع
 ىنسحلا هئامسابلاعلا يق هريظيا هاندا امدعب هال دع ىنداوأ نيسوق باق مامق» يف ةل يسولاب هصخو

 «يقزالا ىوتسملا يف نوما راوجلا نم هلحاو#*ايلعلا ةناكملا يف سدقملا برقلا نم هنكمو*

 | ةيركلا هناي اديلع لزناو# تافصلاو ءامسالا رو ظةارمو* تارضماةرضح جذومناملاعلا يفد جو
 *« ىمظعلا ةفشفلا لحنا هناي دججلا هلذ#ىنعمو ةروص 'ايشالاا قئاقحي هفرعو*انطب وا روظ
 اهدسشنل هدحودمحا#دوجلاو مركلانئازخ ب اوبأ هيدي ىلع ست و# دوجولاو مدعلا قاطمل

 ةياغلا نمالابد#«ىمعنلا عمارتاوثم#ايلعلاب الصتما ركش هركش اودج هسدق تال اكن م هققح
 ىتلا هتافصو هئايساو هنا نإ هةهكتسا ماومصفم ءارتلاومدملا تاقرفتملاماج# ىئلزلا ةناكملا ةياهن
 ا يف هلكوذ#هيدينيب راقتفالا ماقءماق نم ءانث لاقلاو لاحلاب هياعيتناود«ىنسحو نسح اهلك
 ناىلا#«كسفنطع تينثااكتنا كاع ءادث يصحلاال *كسدق ةرضحيفأَب دأثملاقف هيلع هئادث
 *«داهتجالاو دجلا يت ىلهثعا دف# هيضرم يشو# هبيا سفن يذ ردهثوهنعدقلا يخر لاق

 *«يقئالا لكالا ربظملاو* مظعالا رردلا رثا ىقيقاف#دارفالا لومفلا قي رط هنلاىلاكلسو
 | «رارسالا ن دعمو «راونالاروت*مركملا للا برقملا بييجلاو«موقالا مصقالا عمسالا ناسالاو
 مركلا رخاز ةطو#دوبنلا دقع ةطساو# رادتقالاو نيكل دكلم جاتو* رافألاةلح زارطو
 لاما يئاعم نمنيدشلا قاتل مالا دوجلاو لئاضفلا مينمو*دوجولا ةفدص ةرد#هوتنلاو

 لا لك ىلع ةيلكالاب لزالا نع صوصاملا## لاعتملا تاذ ند ةيانعلا رظنب ظودللا «لالجلاو
 كلام# هينانالا ةككلا ةصالخةدب ز*هيناكمالا قئاترلا لحاس * هينامرلا قئاقلا رحب
 قاطي نم لك ديس + هيناطلسلا ةبترملا ةبطقيف ءافلخلا ىفلتقسم+ هيناوك الا تادوجوملا ةكلم

 هلوسر دمت دججلا ءاول بحاص مدن يطلاو :املانيب و بتا رملا يلعا يف دوجوملا+ملاملا مسا هيلع
 «نيلسرملاو ءايبنالا نم ديلا نيفاشملا هناوخأ ىلعو# مسوديلع هلل ىلص# مركألاهديعو+ معالا

 ةراشالا هيلا تزربهنا نعش ينخر ركذ ش«نيدلا دعاوقديرتل هنعةباينلا محب نيثوعبملا
 ىلع ةيوبنلاة رسام رات نم 8١ ةنس نءلوالا عيب رلوايف باتكلا اذه عضوب ةيملالا

 ىلعباتكلا اذه بتردقو ةسورحلا ةرزغةنيدهذ كوي وهوماللاو ةالصلا لتففااهباص

 انديإق

 سى



 د نيبيلاةبسلا وهل وهيل هلا ىلمادمت نأ ادغنمدق يف لاقباوب هيدارةمدقم |
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 هياعمللا ىلص دم نم ةفعسن هئركل أةيبلالا تافصلاب ف اصنالا قفا هنود نمو مد افبرلاو |
 ايناثكلا ينبني ٌمكديي ومش انيب يقل ةبسنلا هنوكةممص ًالوا ف رعت نا خال اهياشأل يغيليف سو
 نا اًنلاثكلل يغبنب م+لاعتملا ريبكلا هسدق يف هقمتسم ا ءو<لاكلا تافص نم هلام فرعت نأ
 *«موقلا هقيرامكاست يتحةيحلالا تافصلاو ءامدالا كاتي اسو هيلع هلى ص دمت اص فرعت

 كناو ةْيَسَح وس ولأ لوُسَي رز يف 'مُكل نك َدَقَل لوقي ىلاعت قاف * ميقتسملا هطارصو
 ا اهقق زم ياام كل دبال فر عراف كف ةفرع لاهي رطل سيال هيأ جا

 هللا ىلصا دمنا ةفرعميف «لوالا بابل مباوباةعب زا يلعباتكلا اذهت تف كاذ لجالو
 هايسالا ن ىلا هته امدف ةرعم يف «يناثلابابلا ههديعئيب ومنا نيبةيسنلا وه ملسو هيلع

 بايلاهةيغالا ثافصلاب ؛مسوديلءّلا ىلمد مم فاصتاةفرعميف «ثلاثلا بابا لاو تانصا 1و

 كلذ ىلا ._لاصتالا ةينيك نايبو ةيلاكلا رومالا نم ناسنالايفام ةفرعميف «عبارلا

 ىلاعتدلثا لاقليم دبعو مث |نيب يتلاةبسنل اره سو هيلع الصاد متنا ةفر ريقلإلا بابا
 ةراشالااهيلافابكت ادوجوملا تمكينلا يش ةمحرلا فهنا معانيملاعلإٌة محب أل كالو أَم و

 قااطبا لكل عساولا وب دهيم لصد منا ينديهيقلُع ثعسو يسحر قىلاعت هلوق يف
 ةبآلا رخآ يلا هك دال ذلجالو ةيقلخلا رومالاوةيقتلا رومالا ن نم ةيشلا مما هيلع

 نوعبتب نيرا نونمؤب انناي اب'ه نيو داك 21 ن ونال نوقت سد 0 ًاستلاقف
 عينا نم هنا ىلع ايست ليلا ًاَداَرْوَتااف 1 مدزعاب ثم كَ هلودجي ” يلام 1 ينل لوس ا

 يدب بحلإ هماق قي فوسك ةايينالارئاسنوددب صوصقلا هقير رطيف ملسو هيلعدلا لص ادم

 ! ةمحدلا نأ مءاو#*مهفافةمحر نوريصي ي يا ةاكزلا نوني ونوقثب نيل اهمتك اسف هلوق ىنعم|ذهو

 ةضوصخ تافوا يه دابعاهب هلا كردي تا يمةصاطا ةمحراف ةصاخةمحروةماعةمحر نانجحر

 ” يش لكربظناهلك ايشالا ث قئاقحملا مداوي لا لمدن ةقبنح ةح يش ةماعلا ةجرلاو

 هلا قلخاملوأ كلذان ضينلا لباوقل تادوجوملا لباوق تدعتسا !مودوجولا نم هتبترمف

 ثادوجولا هبه مريلدبع هللاهغررباجشيدح ييدرو اك سوهيأع هل هلبأ ىلص دم حور

 تايواعلا رئاسو يمركلاو شرعلا هنم قلفتدنأ شل _ثءاوجر تكسو دعست لعارقا خسف ةينوكلا
 ةسيظملا هيزسن جذوملا ىلع ةقولذم ة 0 ركلا هن امنه يف ذأ هب ةموحرزم نوكمأ تايافسلاو

 ية وح لا محو موحر» بنيطلاو بييحلا ةخسن ىلع لكمال نال هبفغلا ةمحر تقيسكلا لاو

 لدعلا تافص نم بضغلاو ثاذللا | نافصنمةمح نا نال ضراع بضفلا كو زال دوجولا |
 م



 ١ نخرلابهلا ى مسأ 7مل كلذ و لمفا 1 تافصنيب وساد تافصنيب ريك قرفو لمألدعلاو

 لاغنا ريو ايحراتامحر لذي مشا نا لاقي نا زاجو بولا لو نار ففلاب مسني م را

 بضغلا ةمحرلا قيس وهامنا هلك ثالذ رسو قالطالا ىلعأب وشغالو اًنابضغ ليل ادا
 نيف لكلا ىلا ةبسنلاب ضعبلاك وا تاذلل ةفصلاك وا ةروعلل د اراك بيتل دوجولا نوكل

 لاملا ناسأ لاقو ملسو هيلع هللا ىلع هتبسنب ثادوجوملا ميجةمحرلا

 بيطت ”نواصاب عورفلا اذكصو 2 ىرولا ريخاي ناوكآلا كب تيظح
 بييح بيس وه ام عيبجو ةخس كل اهلكو بيبهلا كنا

 هتفرمم يفوكلا ملاعلا اهله اذن أ بحاو ةيفخلا ةي زاكلا كالت نم ربظي نادارا اهنا نا لما
 قالا تقلب فرعا نا تدبحاف ايفا راك تنك ىمدقلا ثيدحلا يفىلاعتهلوق يف ذروأك
 ال اهنا ابلب ارق نم يدق ةتباث انايعا هلع يف ةدوجوم يلزالا يلهتلا ك كالذي تادوجوملاتناكو

 قلختموفرعي ىتح مههيلعهرووظل ةيضتقم ةبحلاو م دقلاو ثودحلا نوب ةبسنلا مدمل هتفرعم عيطتست

 نيب و هنيب ةبسنلا مصتل بيبحلا كلذ نمملاملا قو هتاز تايلجتل هصتخا اًبيبح ةبحلا كات نم

 روم ملسوهياع هللا ىلص بييطاو تافصلا تايلجت روظمملاعلافةب سنلاثالِب هوقرعيف 4اخ

 هيلع هلا ىلع وهف بيلا ن نع عر ماعلا كل ذك تاذلا نع عرف تافصلان اكو تاذلا تايلت

 يال هللا نماثا مالسلاوةالصلاديلعداوق ءانلتام .لعليلدلا اوملاعلا نيب وهنا نيبةطساو سو

 نونمؤماو (في رشنللهلا هتفاضأو ءيشلك لقد هقلخ يذلا رودلا يا ىلاعتهرون نم قرلخ#

 مسويه ىلص هحور قاخللا نا د رااخل ماسوةبلع هنا ىبصةلوق وهو رخ ليادانلو ىبم

 ثي ديلا يف هايشالا هذه ى اخ بتردقو نما مرج تايلفسلاو حا .ولعلاو ىمركلاو شرعلا قلخ
 مسوديلع هلل هللايلصدلوقماندراامىلعل ديو ابلصاو هو هل عورفاهنايف لاكش ا ًامضاوأبيترت ||

 ُْ يندم ذأ نيب و هللا نيبةطساو ناك هنا كلذ نم لعب هنال نيطلاو ءاملا نيب مذآو أين تنك

 هللا نيب ةطسارلا نعت رابع قو ميرشتلا ةوب'يقافاةيدمعحلاةوبنلا ذادد وجو لك و مدَأ روباق

 لسودياع هللا ىلصا نا لوسرناب حضاو ليل دمدأ ركذب ثيدحلا صيصخقل ديعلا نيب ولاعت

 مدأ ناك اذاوةيد. جملا ةبسنلا لجال يبن مد !شعب قحم داني وىلاعت هللانيب ةطساو نأك

 قايم هلا ذا ذم ىلوالا بابو ندكاذذاهنب رذيف كلرقافتةبانلاءذهيلسو هيعمل لصدمم |||

 2 ديلي و تبرهنا ادا ول اق نزع لاقف ورصني و هباونم ذب نانييبنلا ىلع ||
 ٌِ دوثأأ لاَ هن ةرصتلقوإ نا 1 قدم لوس 6 ةْكَحَو باك

001000 

 لوسرل ار يكتم نيوماشلَنِمأ رمال واردات آو رم واق رم روان ْمْدَخَأَو
 ا ا #0 2 جيمس دل



 مهنا لعلي ل هدب امال ءايبنالل ىلاعت هلوقوا# فورعمريغ هنركلال نيرسفملا قافتابيظمتلااده

 هل ليبسال عرفلا نا كاذ بيسو ةدوهشم مل وكل تف شكلاب لأب ةيدمحلا تالاكلا ١ ايكرديإل
 ىلا ملابس كلذ نوكيل بي بيغلاب ابا هنالامكياونمؤي نا مهياع فاثي اهّنياذ خاف لصالاب طي نا

 مهنأىلاعت هلبثملسو هيلع هللا لص هباوقحنلب و ةيلكأالا بتارم يف كالذب اول صف ةيتاذلا فراعملا

 ملسو هيلع ىلص هلا ر ءالااذع رسو سو هيلع هللا يلصدمةطساوب الاعالذ نركردي ال
 ءامما رهاظم يلفسلاو يراعلا اعلا ةيقبو تافصلاو ءامسالا ربظم ءايبنالاو ثاذلا رهظم
 تافصلاو ءاهمألا رهاظم هايبنالاك مهناف سو هيلع هللا لص دم ةماءاياوا الخام لاعفالا
 ناكملسو هيلث ىلص هنا تعا ذاف#ليث ارسأ نب ايبناكيثما ٠ ءالعملسو هيلءاثل ىلص هلوقل
 8 هرطلاب نوكي ةككاللا نيبو هللا نيب بس هنوكب كملف هئايبنا نيب و ىلاعت هلا نيب اًببس
 هللا لص داك اذان ةكئالملا صاؤخ نم لضفا مد ينب صاوخنا روبججلا هيلا بهذ ااييلوالا ||
 ةبسل هنوك مصب نا ىلوالا قي رط نفكامملاو الا صاوخ نب وىلاعت هللا نيب ةبسن موديل ٠

 هنا هاندروا اف ملهف#نيسنجلا نيذهاًتطعت ا دوجرملاةيقب وامس اوعنوب و يملاعت هللانيب
 ملاعلا نكيهل لب دب رفرعي تادوجوملا نم ءيشناك املادوجومنكب م ل ملسو هياعشاىلص
 انةبسنلامدعل ةفر ملامدع يلب اوق نم عدنا واف هئفر ىلالا ماعلا دج الانا نال 1 دوجوم

 مل ةبسنلا نكت واواهب هوفرعب يل ةمسنلا كلن ,مهدجو ا متآلواةبسنلا دجوا لب مهنجسوي ناك
 تقاخ انكالرا اسوم الا لص يبل لعن وق يف يمدقلا ثيدملا راشا ثلذلاو اونوكي
 مهنيودثا نيب ةطساوو عر اهيدوملاعلادوجولةلعسو هلع ىلص ناك انو+كالفالا
 دوجولا يفدب أول سوتوىلاعتهّلاةفرعم ىلا هب اراسون قلما نال ةرخ آلا يفةليسولا ماقمهل ناك"

 ىلاعت هللا همحرلاقجوليسولا بحاص وطاب رهظ يخل قارن الخ, هنال

 فيكلاب موسوالاباتك يف يف هانضواو قلطعا نوب ومّللا نوبةطساوهنوك ينعم يفاقرطانأ' دقو
 باتكلا اذه يف رادقملا اذه بابلا اذهنم كي و محرلا نمحرلا هلل مس عرش يفمبقرلاو
 ٍ باتكلا نميفانلا بابلا 8 ىلاعت هنأ ةمسردلا مع بملاو عجرم هيلاو قس لوقي هلو
 201111111101 ىلا ةفرعم

 قايل فورس لوقي 96 هيبتن قليب ةيملالا تافصأ اوءامسألاب مود يلعشا صدم
 وه امنا ةيملالا تافصلاو“امسالاب لسو هيلع لصد لوم هر ناصتا نا ملعا هنعمل افع
 ( فاصوا نموملاعت هللاب قيلي يذلادجولا يلعال ملسو هيلع هللا ىلصدب ىياب يذلا هجولا ىلع

 ٍإ سو هيلع هلا ىلع يبلا هب فص: كازو ١ الا اذه ذه ناف لجو زع هب هب ةضقن ةضتقلا ةيعولالا



| 
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 : ملظعالا ةيماوحس هقلخ ديس ىلع علخ دق هش لنا ىلاعت هلأ نكلو قالا نم دحا الو

 هلاثي رشنايلملاهتافصو ىخ ملا هئامما نمار يثك م ملسو هيلع هللا ىلص دمتان ديس موكل هدبعو

 ملسو هيلعدملا ىلصةفي رشلا هءامما تلفن دقو مانالا نيب هبهصتخلا اه مالسلاو ةالصلا هيلع
 ”اهاهيف تعجرلسو هيلءدللا ىلص لماكلا يبنلا ءامما مظن يف لئاسولا نسحأ اهتيبمةجودزم
 عب اهئدرفا عاما ف”ريثالثلا ومنو ةئامفاث كالؤو :دقعلا بتكلانم هع ىلع تردق

 نم لسو هيلع هللا ىلص دمع انديسل ايف ىممالا هميممباتكيفابنم حرشلا هدزلبام حرش
 ' نكي مل ىرخأ دئاوف ىع"الا بادك يف تركذو ناعوبطم اهو فورملا ىلع ةتبترو امسالا
 .يذاقلا رك ذاهيفتلق ةدئافلا مايل انها كذا انا اهو ةقاخ هل تامجو مظدلايف اه 58

 هللا يلصا دمت ديبحاب فرشيلا ىبسملاهللاءامسا نم امسانيثالث ون ءافشلا ف ضايع
 ااه ذيإ ىرخأ ريك ءاممأ عمته دقت دقوا ممايسن لسوديلع

 ادحاو اهعغلبا ضايع يضاقل

 'ضعب مس ىلامتدنا ضيا رك ذو * اهفورح. يف ةفرقموة مش اهركذ قبس ايما تريئاشو
 || ملعب ليعامساو قاغتاةيمستك مييلعابعا>ىلاعت هنمةمارك نييينلا ضعب ىنسملا هئاهما

 اظلم فسويو يوقو ركب ىسومو رب يي و ىسدعو روكشب حونوميلجج ميهارباو ملحو
 ]| دعب و مرك ذ عضاوميف زيزعلا باثكلادب قنطناكدعولا قداصب ليعامساو ربا صب بوياوميلعو
 | نم ماب مسن اذا قلاغل قواخملا ةهباشم موتي نمهعو عفد لقتسم لصف يف كلذ ميج ركذنا

 .لاكشالا ع زاووسقلا اذهابيهتخاو لصفلااذه اهييذاةتكت كذا انبهو لاق ىلاعت هئايسأ.
 ||| هبش :رع هحزمزتو هييشتلا يواهم نم هصلخت مهفلا ميقس مثولا فيعض لك نع مدقلاهفاهب

 هتافص يلعو هئامسأ نسج هتوكلمو هئاي ريكو هتهطعيف هعما لجل نادقتعي نأ وهودي ولا
 هباشن الف قواذملا ىلعو قلاخعا لععرشلا هقلطاامم ءاجامناو هب هبشنالو هناقواخم نماَديش هبشبإل
 هبشلال ىلاعت هتاذ لا !ككف قولخما تافص ف الخي يدقلا تافص ذا ىنيقتلا ىنحملا يفاهنيي
 ىلاعت وهو ضارعالا نعكفنتال ىمافصذا نيقواخملا تافص هبشتال هنافص كل ذك تاوذلا
 نم ردو ئَقولش مكن ىلاعت هلوقاذهيف كو هئامساودنافصب لزي+ لب كل ذ نعدزنم
 نيزلطعءالو تاوذإل ةببشم ريغ ثاذتايثا ديحوتلا_:'نيققحملا نيفراعلا ءالعلا نملاق
 هجماكالو تا ذملاعتهناذك سئ لاقفان دوصقم يشوانايب يلساولا ةعكدلاءذه دازو تافصلا

 نا ةيدقلا تاذلا تاجوظفللا ظفللا ةقفاومة هج نمالا ةفصهتنصكالو لمفءافكالووسأ ||
 أ قل لها به ذمهلك اذهو ةهدق ةفص ةثدحلا تازإل نوكت نا لابقس! كة قيدح ةفصامل نوكن
 او يريش#لامساقلا وب امام الارم مهنع هللايصرام نايإهديزيل اذهدارق يريشقلا ساقلا وبامامالا رسف دقو#مهنع هللا يضر ةعاججلاو ةنسلاو

 ا ممم



 208 د ممم
 تاثدهملا تا دملاعت هاذا فك وديحوتلا لئاسم مماوج لعل تشل ةياكط ا هذهلاقف
 لصح صن مف وأ سناب لج ويغل ودو املا العا لمفهلعف هبشي ف كو ةيلغت ماع ووجوب يو
 *هوجوأا هذه نع ج ريال قلما لعفو ربظ ةطاعم وةرشأج الودجو ضارغاو رطأو ظ الو

 ىلا ن أ طا نمودبشم وبف رك هيلا نا دوجومىلان أبطا نم يني وجا يلاعملا وبا مامالا للاقو

 الب اهلدمنصو جالعالب ءايشالا يف ىلاعت هلا ةردق نا ممتن ديحوتلا يرصم.ا نونلا يذ لوق

 يع مالك انهو دن الخيم ك موف روصتامو هعنصاةزعالو هعنص# يش لك ةلعو جازم
 لاا ريس وهف اليمان كمشرف روصت امو هلوق وهو ريخالا لصفلاو# ققحم سفن

 ل آني ال ىلاعت هلوقلريسفت هعنصأ ع ءالو هعنص * يبث لك ةلعودلوةوهزيفاشلاود*#ن ينيك سد
 |طدعتضو جا الجلب ءايشالا ينل ةردكنإ نالت نادبحوتلا ةةيقح هلوف وهو كلانلاو لم َّى

 5 ندر ا تلاوات ىلاعت هلوقل ريسفت« ياو ىش ةجزاميأ جازم الب

 ةلالنقلا قرطادبدجبو*هي زاعلاو تايثالاو ديجرتلا يلعكلاياو ىلاعت هللا ادتبل ن ركحيتْنكا
 لاقو# ضايع يفاقلا مالك ىهتنا ةتحزو هلضفو هني#*ةييشتلاو ليطعتلا نم ةياوغلاو

 كارتشا روصتي ال اذه لبق يذلا لصفلا كيس افشلا ىلع هحرش يف يراقلا ىلع اله
 ىنحملا ةلئخ المج نوكيأناو يقيةلا فصولا بسحب توعنلا نم ثعن يف قلما عم قولخملا
 نفيا تافصلاهله تيئادقو كش ديرم رداف يس ملط ريصب يعم هلل ينرملاو يزاجلا
 ىماقلا فيصملا درفا دقو لاق نيد لعاذه لثم ىنذيالو قبب نوبامس يب نكلو تاقواخلا ضعبل
 لعالم مالك ىحتلا لدعلا ماقمنعدحا ل دسبالثأ لضنفلا ذهنايب يف الصفين ايس اك ضايع
 هيوم يلعودمحانيبت عدلا ىلصو !ءا هلله نر ذاموه هْيَلاراشا يذلا لصفلاو يراقلا

 ينل فصو ة هج نم دحا لاب يفرطخمي لاكش لك عفدنيا ومو روكا يباتكت ةَئاَخ تبهتنا [سو سو
 يليجلا# .كلادبعزيشا مالكليكك ىلا عجرالو*لجوزع هتافصوم ا تدلنأ ءايسأب سهيل ثالم
 ةيملالا تافصلاو اناا ماموديطشلا يلص دمج فاصنا يف ثلانلا بابلاد ءهلايضرلاق
 فاصوالاف فصولاوه قلطا و رميطع خل ]مآ كك رو سوهيلء هلا ىلص هيدلىلاعت هلا لاق

 لسوةيلعملا ىلص هفلخ ناكل !اقفابهعيشا ىضرةشئاعتلئسو#*ىلامتهثلا فاصوايث ة.يلظعلا ١

 ىلا تالاكنعةرابعرماف انآ رقلانال ةيملالا تالاكلاب ىيقهتلا ةقيقحنعةراشأ نأ ًارقلا

 ا نودشاذ لاك ملسوهيلعمللا لص درفلأ دقو لامتهلا فاصواب فصتم وف
 وسما

 دوجوم
 وي

 ِ نسحاا» و>«دحو موف هتقياح كر د نعزجت علب فرعا دوجو؟ مطقنأو لطعم ورف ضحمل يننلا

 ا هقصو ينمي ماسو ديلعتشا لص دمت قاخوهو ملكتملا ةفص مالكلاو ىلامت هلا مالكا ةلااضياو أ

 هيج ل سس بمس



 هنعدللا ىغر بهو نءاةيآورب ملسو هيلع هللا لس هلا لوسي نعدانسالاب ع م امش: لعلب لدلاو

 | ةلياغيهاربا تذقالأسا امو براي تاقف لسدمت ايىلاعتدّشا لاف لاق سو هيلع لص دنا
 | لاعب نمدحال يف غب ال اكلم ناميلس تيطعاو اًحون تيفطصاو يك تاكو
 وجيف هب ىدأني ؛ يما عمشلم“ا د تاعجورث وكلا كتيطعا كلذ ىرمريخ كتيطعا|مىلاءتدنلا
 يمت تنافرخ ًاتاموكبلذ نم مدقل مخلل ترفغو كئمالوكألاٌروهط ضرالا تلعجو ءايسلا
 كلل تأبخو اهفحاصم كتتدا بولق تاءجو كبف دحال كللذ عيص|لو كلان وفذم سانلا هييس
 ةيبطع راشا هيفو هتياور ىلعدق*هدانسالا مي ثيدحلا| ذه كريغدمالاه أب خالو كتعافش

 نود كلذ عيمجيم دارفناب رهاظي رصتو ةيملالا تالاكلابملسو هيلع لص هققحت لاكرملا
 يعي كلذ مريخ كعيطءاام هلرقو# كريقلامأب امو كتعافش كلل تأبخوىلاعتهلوقل هريغ
 ادمن العليا ادلاو# يئاذب كيلءتيلبجتو يئافسب مههاطتيل# نإ روك للا نييبلا 'الؤهنا

 هئايمأب ءايبنالا نممريغا دحأ مسيل ىلاعت هلل ناوع "يتافص هنود نمو "يئاذ لسيوهيلء هلا ىلص

 هريغوا#رصروتلاب هاممو قلاب هايسفاهب .و هيلعدللا ىلصا دم ىعسو قالطالا ىلعةيئاذلا

 يحييفو ملح هنا مالسلا هيلع ميهاربا يف ىلاعت لاق تافصلا ءاممابالا مهمسي مل ءايبنالا نم

 نامسااهو مسو هيلعمللا لص دمت الارودلاو قلاب مسقيإ وكلذكاهريغو ربهنا مالسلا هيلع

 *هاوس نم لك اهنعدمتسي ىتلا ةيطالا ةينازلا ةفرعملا ينعي رثوكلا كتيطعاىل اعتهلوقو##«نايتاذ

 اماوبجايلملاةناككلايف ىتلاةيعمجلاهىلاةراش أ ءامسلا وجيف هب ىداني يعم عمشلعساتامجلوقو
 هنب تغلب يتلا ي رشنلا سفنلا نعةرابع ضرالاف كتمالواًروهط ضرالا كلل ثاءجوهلوق

 مالسلا هيلع ىسوم قعص دقو ىفطامورصبلا غازام ديف ليق تح ةراهللاةياغ يف اسوهبلعهن الس
 نم قعصلاو باتعلا ليبس ىلعايو رلا تقدص دقمالسلا هيلع يهاربا يف لوقو ةمباوإ رلاىلبجتنم
 الاهيلعقيرشبلا تروظدقوالا ين ءايبنالا يفاموشلل ذك اهرهاظ ىلعاي ؛ورلا ذخا ارتيرشبلار اك |
 مهئاف ءايلوالاو ةايبنالا نم هريغ الخيال رثاال ةمودعم هنتي رشب ن أف لسو ه عشا يلصا "دمع

 سشلاروهظ ددع موجسلاراسلت اماهراتسلا عةرابعاملاو زاماف ةيرشبلامههعتلازناو

 هلوقل ةدوقفم طسوديلهلا يلصدتي رشب وذ ةرقح كلا ةدوجوم يهف نيملاةدوقنمتناكن أو اف
 يف لدم هل هلا برش ةراهطلا ,ذه نعومادغما لهامت لاف أكوا يفاطيشالا نيطايشلا نم نمي
 نم مدقتامشلا ترفغو ىلاعتهلوقو# ءارجبهردص الملا قش نوح هفوج نم مدلا جارخاب هتبادب

 | عيج نم هيف ةقيلطعاب ءأقبلام دع نع ةرابعهئافشللا روفثم سائلا يف يشق تنافر خأتامو كينذ

 ]دوج دل ةيقبال نق موج لكنمةيقمل ةيقملا ثالاككاب للاب سو هيلع هلاياددقت هقْث موجولا ا

 سل مالا



 هلم هالوسردا او ردح اناموشل مذ نم مد امل انفو ارفغدق هنأ نال هل بنذ

 هللا نع لفغي مظةياربأ مكلاوةيب وبشلاو ةيلوغطلا نمهلاوحا ارتاس يف امنه فقم ناك[ سوهيلع
 بالصالاوماسرالا يفوهوايبن نر اكدنال بالصالاوماحر الأ يفالو ىتح نيع ةفرطملاعت
 .:نيريظف يويئدلاملاعلاييف هروهظوهلاكدعبالا اي نكي» ريغو ىلاعت ةهللا نع لفغياال يبلاو
 تال لا نا ينعي كللبق دحال كلذ عدصا ل ىلاعت هلوقو#* مسوي لعمل لص دمت واع مالكل 1

 | ققفم لكف كلذب نيقئفلا نر يدخا همدقثيإ ملسو هيلعمثل ىلصدتلا ل اوسراوب قت ىتلا

 ١ كتما بولق تلعجو لاعت هوقو هلال سو هيلع ل صدم دعب وهف ؟ةيملالا تالامكلاب |!
 | يهمنامزلاب مهتم دقت نقل سوديلعهلا لص تما نم مهعجاب لكلا نايل ةراشااهفحاسم |

 05 وسو هيلعدثا لص دعابتا نم مهلكو الو يعم نامزلاب م ممرحأت نموا الوسر ||
 | مهولقلعم ىلا قا تايلقتشالذب ينعي فحاصم مهولق نوكوهدحو سو هيلءهللا ىلصدل
 أ لا ملسو هيلع لمد جرعو م هحأو راب ميج ءايلوالاودايبنالا جرام تناك تعد

 امقيابتف مهحاوراب مييلع لت لكلا ةيقب ودلك هرئاسو هعمجو دحو رب هيلع لو بف شرعلا ||
 ملسو هيلع هلا لص هزيغأ نركب الام ذ هارو نم هحورلو همسجهيلا غلب اموهم.هحاورا هيلا غلبت

 اهب ص صخ ينلاةيناذلا ةيصوصحلا يف كربغىبلاهأبخاملو كتعافششلا تأخوملاهت هلوقو#
 ملسو هيلعمللا يلص هدارفثالو ىلاعتدا همحر لاق#هريغنود نمل سو هيلعاللا صدا لوسر ا

 باتكلاب تبث لال دا مف عاولا ةثالث ىلع ئال دلا كلنو ةريفكل الد ةيملالا تاذكلا عماووب
 وهيل رصلا فشكلاب تدباةيلقع لال داهنمد ىحوب يحدوه يدل هقيدجب لئال دامو ||[

 هئايلوأ نم لكلاى لا هيقلي ةطساو الب ىلامن هلا نم

 لاقى امههعهللا يدر سابعْبا نعدلو فضي ىلبجلاعركلا دبع خيشلارهاوج نوال
 باع اًودلو ةكتالذف آمسق مريخ يف ينأ هج نيعسأ قلما م 5 هللانا وهيا لصدّللا لوسر

 انالثانيمسقلا لج منيمبلا باه اريخانا .ونيبلاباعصإب م اف لامشأ باص ”اونيمبلأ

 08 .اكملا ”تاعصاو نما باع 071 ةميملا باح ًاثدلوقكالذو اذلأ ْم :ريخ يق يامل

 وعش :ماذتجو وف كلذفالي مريخ يف يخلق تالا لعج وماما 8
 امي مريخييف ىلعجل ثوب لئئابقلا | لعج غرفمالودملا لعممف ةركاومدأ دلو ىقثاناف ةيالالئايقَو
 ةري ره يلا نعو *ةيألا تلال نجر ”كنع بهذا اديريامنإ هلوق كلف

 بسيف دماج نير لاربع تير الو وسرأب الفاعل فر

 1 نيرخآلا يلوا



 ل ل يا ا سيب سم
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 تمس سس

 1 قراشم تبلق لاقف لي ريجاتا ماسو هيلعدللا يلص هنا ءاهنعدتلا يضر ةشئاءنعو * «رقثالو |

 : لضففأ باى راو م او هيلع هللا يصد نرد هلقتا ةلسرترا مي دانس ضدالا ا

 دحا كيكراف اذه لعفت دمحمبا مالسلا هيلعلي ريج لاق بيلعب .متسات هبرسا !ٍإ
 مو ةرارظوإ 1و سابع نب اور 6نياو رذ وبالاقو اى ورع ضةراف كتم هلا أىلعمركما ا

 ١ ةالصلا هعكردألجر اهاق !ًرويطو ! دهم ضرالايل تاعجور هش ؟ ةريسم بعرلاب ثرصن :

 | كيدسيفو+ دس يفو + ملسوديلع نأ ىلص ةيدمعلا ةةيقحلا يقوتانالالا كلذ بر وكيالو سن

 تم ب ا 0

 ةليأ قاربلاب يلالسو هيعمل ىلص يبلا نأ هتعدطلا غر سنان عو دلع مشأس مى تر

 ار
 |١ يلب يأ نيطعيمب اسم تاياورلا ضعب يو ام «تيطعأ !لاقدنا مهنعما يخردللا دبعنبا

 || هموق ىلآ ثعيييبلا ن ناكو ةفاك سانلا ىلا تعب وىلب: ينل لحت مو انغاا يل تاحأو لصيلف

 ةياوريفو نويبنلا يل مودي : اوريفورلكلا عماوج سيتواو ةباو ريقو ةعافشلا تيطعاو

 سو هيلعمللا لصد لوسر دمهم ةي راسب 55 ملأ نءعو* ضرالا هنع قشنت نملوأ اناف

 هيلع سيعةراشب ويه أرباةوعدوهتنيط فل دجنلمد [ن او. :نمويدنلا تاخو هللادبعيفا لوقي

 دنعمد ا كام .ريغو يدنقرمسلا ثيللاوباو يدوب حو مالسلاوةالصلا مييلعو
 1 د تفرع نيا نه هلا 5 !لاقمد اعدام دي داو ريفويتثي طخ يلرفغا دمج قي مألا لاقدثيصعم

 أ تلمف هللا لو.سردمتداالاهلا ال بوتكم هيفا ذافكشرعىلا ىم ًارتمفر ينتفلخ المد :[لاقن

 يترعو هنأ هيلاهثا ىجواف كما عم همست لعج ثرحهنمك دنع ر دق هقعادحا سيل فما

 | هللانا لاق دوع س نب هللا دبع تي دح يفو + كتقاخا .ءالولو كتي رذ نم نيدعلا رخال يلالجو
 ةيسو# ثيدحلاهسفنإ هافطصاف ملسو هيلع صدم سلقاهم.راتخاف دابعلا براق ىلارظظن
 كلذ : رعد رربع ؟ دو ايسأ ىف لكل نيع ثرح تبتر مولعب رهاظ ع رصتلاع ءارسالا ثيدح

 تاءاقمرئثاس :رعدجورعو مالسلاو:الصلا مهيلعو هيلعنييدنلا تا اما ءرئاس نعدجو رعو

 يلعةرحاظ ةراشأ مهب ىلصو نييبنلا ما هنوكوهامرم نود ءايبنالا نم لكف قوت تحكم الملا
 هللا ىدر نيسللانب لع نيدخجربالاقاناو ومالا مااا عضومل تالين اب هدارفنا

 لاق للا هنعدتا ىذر سنان عو#* ضرالاو ثاوعتلا لها ىلعف ةرشلا محلا لكأ مهنع
 ممرشبمالا داودنواذا ميش نااوطح اذا اًجورخ خس أنلا لولاناملسو هيلعما لم هلا لوس .
 يفهنع هللا يفر هنعةيأ اوريفو *ىخنالو يل ىلع مد : اداو مرك ااناو يديي دما ءاولاوسشي اذا

 دخلا ءاولا اوساجاذأ ميعيفشاناوأوتصنا اذا مهم طشاناواودفواذا عدئاقاناو ثيدحلا اذه ظفأ

 لعاشا هي ىقثأ امعدشا ىلع هئانث ناونعدملا ءارلالي ةتكنال يفر لعمد ادلو مرك !اناو يدي



"0 

 1 نمدحأ سي شرعانيون عمولات عموديا لص لوسر نا هنعدنا يضر را ةريرهلا

 +عانطأب وأ نهاظ تالا ؟كل] ةتطيحو هلومسشب رداظ م رصناذبف يريغ ماقملا له موقي قئالخا

 يدي ورش الوةمايقلا مويمدآدلوديسانا لاق هن سو هيل هنا لص« عدم يس لاش ثري دح يفو

 ا«ضرالا هنع ى شات نم .لوااناو يلاوتتالاو اوس نف مداوي ين يل نم امر الودجلا» وأ

 ميهاربا نوكي نا نوضرتام| لاق هنا ثيدحلا يفدروام مسودبل اعلا ىلص هتلكأ لعرهاظ ليل دو
 سأل ساج لاق معلا يضر ساب بنبأ نعو*«يقما يفامهنا لاق غةمايقلا موي 3 ىسعو

 عمسف نور وك اذني معمم ع هنماداذا تح جرف هور سو هيلع لص بلا باص نم

 مالكن ع جاب ص م هر( لاق و ايل هقلخ نه ميهأرب اذ امنيا نأ بع موضعي اقف ىقيدح ْ

 هللا ىلص جرف هللا ءافطصا مآ دآرخأ لاقوهحو روما ةلكىسيمفرخالاقو ماكنا دلكى سوم
 ىسوهو كلل ذكوهو“ الياخ هارب ادام نابت الك تمعت ل اقف !سف مهما سود دعأ

 هللا بييح اناوالا كلن ذكوهو هللا افطصا مذآوكلذكو وهو هللا حور يسيعو كال ذكوهو ملا يجغ ا

 نا  توااناورقالو عفشم لواوعفا شلوااناورقءالو ةمايقلامويدملا* اوم ١ حاناورمالو

 نيرخ < لاو نيلوالا منك اناورح الو نيثمؤللا+ ارقف يموأبل ادد ان يلتفبأ ةنطا قلح كر 2

 ثيداحالاو# سو ةيلعملأ ىلص قوافي لكيم هيدشتو هل اككب فرعم عماجثيدحا ذهورفنالو

 نومججقمالا نال كلذ د نمردقلا|ذه نكي وىمحتال ةريثكةيدم#ا تالاكلا يف ةدراولا

 ا مسو هيلع ىصيبنلان مديلعوهام هلا لها فر عيمالا ىف ءلا نمراذقملاذهانرك دامو: لاذ ىلع
 : نييبلا» ايل وه تاما ةعىلاريقفلا لم ًناذاناء وجب وأقللو ةمطف ديحوتللوت كس قئاقمل نا

 مهأشمظعو مهئاكمول 8 عمر سو هيلع ىلص هنعاوزخ اتفيكو لففلاةكئالملاو لكلا أ

 هللا ىلص هلام ليننع ممادهرصقو هو اش غواب نع اوزجتو ةيديحوتلا ةةيقكسأ يف هثودأو هقوف

 ريقن لكبو اطموه يذلاملاءلا ديس يدي نيب لاذتلاو هرقفلا نمد دح مزاو رأي بدأت لسو هيلع :

 ةدي ما ةياقعلا لئال دلا يف تلاقلا عودا هلو قاضي يل جلا مركلا دبع هنيشلا رهارج نمو
 هيلعللا ىلص هدرفت كلذ نمزعيل رصلا ريخلاب ماوعلادنعو جيرصلا فشكلاب صاوطعاددع
 ةيملالا تاذلا رون نماقولخع هنركلءاجالاب قطا فرشاوماعلا لنا هلو تالاكلايف سو
 تناوا سو هيلع لص ناككلذ لجالف تافصلاواممالا راونا نم قولخم وهامنافءاوسامو

 تافصلاربظم ىلع مدقماّضيااهربظف تافصلا ىعةمدقمتاذلانااكك ىلامث هللا هقلخ قولخم
 ممرباجاي كيبنجورهللا قلخاملوالاقن هنعدثلا يضر رباجشي دح يفهسنن نع ربخا دقو ْ

 | هالعا هئتمثب دحل كلذ ذاع واخ بتردقود «كالذدعبملاعلا قاخ مت هنم شرعل لاقلخ | /



 ]ديلا داقالاو تاقملا ىلعوملا قدرا رة تاذلا نراك ذ يق رسلاوهلفساو

 مدقا تاذ ذنماه دبال تافصلان ال نامزلا ينال كلا يف وهام ىب لا نال تاذلاو تافصلا
 أ ميج ملاعلاو ضخ تاذدنال درحولا يف مدقا ل ويلعن سلا لوسر ناك دوجولا ف

 اهنع ربملاره سو ديلع هما ىلصدمجحو روج نمْلاعلا هللا قلخ ىنعما كهو تازلا كلت تافص

 ام لوأ وهيلع هللا ىلد هلوقدرو ىلا اذه نمو ههوجو , ضعبأ لوالا لقعلاب وينعالا مقلاب

 نع ةرابع ايشالا ةثالثلا نكت ولو رباجاب كيبل جورمّللا قلخام لوا لاقدقو مقلاهلا قلخ
 رابخالاة الثلام له يف مزال صئانتلا فراك و هيلعا لصد حور وهدوأو دوجو

 ةلألاب ةراتوةعاريلاب ةراتةبامكلا لف نع ربعي اك ةنعةرابع اهعيجيق لب كالذك ر ءالا سيلو

 يئادلاوه لو هيلع هللا لص لو رفد« ص قالو داب ز ريغنمهعوجرل كلذ لك قلاب ةراثو
 لاكىضتقا ملاعلا يف ىلبغي نادارا ال ىلاعتدشا ناكلذو دوجولا يئافصف هاوس امو دوجولا
 ناس هيلع لصد اخ ل املا نم ناي دوجوم لك يف يئاذلا هلاكب ىلجتي نا تاذلا
 نافصلا راونا نم نوقولخم مهنال يقاذلا هيلجت عسب الدعيج اعلا نال هتاذ بتل هتاذ رون
 سي كرا هاوي سو هيلعّشأ لص راشا اذه ىلاوقملا عسو يذلا بلقلا ةإ ازابلاملايف ورق

 ةيدوجولا مولا رئاسو حاورالاو بوأقلا نيب يبنلانا كلذب دارا همسأسي و نارقلا بلق

 ناسل لعملاهت لاف لا مست ملضرالاو ءامسلاكتادوجوملا ةيقب و لكيلا نمبلقلا ةلزاب

 ةكحئاللاو ءاياوالاو 'ايبنالاف نمؤاا يدب يلق ىعسوو يناس الو ىضرا ينمسوام هيب

 و هيلع هللا ىلصد مشو ةيئادلا ةفرعملا عسو مه دنع سبل تأ دوجرملارئاس نمنوب رذثلا رئاسو

 هلالص راشاكلل ذىلاو ةيناذلا ةفرعلل ىفاذ ذلا عسولا ه هدنع يذلا وه دوجولا بلق وهيذلا

 ءامسلا ةلزاع ميلعخ لسرمينالو برقمكلذم هيف ينعسيال يل عم تن ةويل هلوق سو هيلع

 سي وه ىذلا بلقلا هعسوو تافصلاب ىلا نأ مسرو تاذلاب قللا اعسيإل اهالكف ضرالاو

 وديع هلل لم يبل عمون ضرالاو ارعسلا هع تقاضام ةيمللالا ةفر هلل نم عسي باقلا كال

 ١ ملسو هيلع هلا ىلصدنلا لورا ننال الاهل هو منعت ا دوجوملا تقاضىذلا يئاذلا هياجت
 ركذويبر ملا راشا باثكلا اذه ينابتلما نا دعب وناكملا اذه يفا .عركذ يلا اهسحسج
 لو رفكيلف هاش نمو نمْؤيلفءاشنفهعفصوأكهبلا كلذ ددساو عضوملا اذهيف يل هنيقلت
 ءايمالا رئاسنا قمتم افصتم ناك يتاذلا ىلجتلل قلخلا امستمأيتاذملسو هيلعملا لص ناك
 هيلع ىلص زا تارارتعالاو بسنلاوهوجولا عيمج ن مثالاكلا رئاسل ابعوتسمو تافصلاو
 | كلذ لجا نمو هاوسدرجوم يفاملاكب ام.دييلوةيقلاوةيقحلا ةيدوجلا تالاكآدسأ)



 ةيقحلا تالاكلاملسو هيلع هللا ىلص هباعيتسا يف لوالا*نيلصف ىلع امسقنم عونلا اذه تعج
 ىنعءوةروص ةيقللا تالاكلا [سو هيلع هللا ىلص هب اميتسافيسيئانلاو+اةلخوأةل> ةيقلطاو
 تال امك ادب اسينسا ينال ل هدم كوالا لجو الا تافصوأناذاَقةحو امضاون انطاب وار هاظ
 كالذ يفودرك 5 نعل حلا قضي ام كلذ بئاحت نم ريسلا باحصا ركذ دقو ؟قلخواقلخ ةيقلخلا
 || !رارسا ةيقلخا هئافص نم ةفص لك يف ناف كلذ نم« ىشركذب كوبنلا تدرااغاو لمأتلا ةيافك<

 ةيسللاتالاكلاما ةيلكيملا ةرهاظلا هتثيهن اكل ذ لو اهحرش نكميال ةليلج يفاعمو ةليبج
 لكذ ةيلفسلاو ةرواعلا ةيوغعملا تاللاككلا ما ةيدوحولاةب ونعملا هتثيهو ةيلغسلاو ةيواعلاةي دوجولا
 نم وهف تاي ونعملا نم هاقعت لاك ل كوةرهاظلا هتروص ضيف نموهف تاسوسحمملاب هدهشت لاك

 ||| دسلالاعلا تاسوحاهرهاظ رامتطابملاعلا تالاك ندعم لكما يف ووفةدطابلا هيناعم ضيف

 | ةداهمشلا ماعفةيدوجرلايفامماو ةروصلا ىفويع وهف هنطاب نم دست ماعلا ثالوةعموهرهاظ نم
 نموملس و هياعدللا لص هتقيقح نعةرابعبيغلاملاعو هنطاب ضيف بيغلاملاءو هرهاظ ضيف

 .*«رهاظلا سوح ا هقاشودلكيم يف لوالا مسقلا»# نعت ءأمسقنم لصفلاذمادلعج كلذ لجا
 نطابلا يونءملامسقلا نم يف ةرهاظ تناك ول يعف ملسو هيلعهللا ىلصقالخا يف يناثلا مسقلاو

 لادتعا يف ناك ]وهيل هللا يلصدنا معاد رهاظلا سوسحلا هقاخو هلك هيف لوال امسقلاو#
 لاك هزرباامنا يلالا رمالا نال هياءةداي زال لامحو نسح يفوددعب ىمرمال لاو يف ةقاطا
 ناك قالخالا مراكم ممتال شعب سو هيلع هللا يلصدّنل ل اوسر لاق كلذ لجال و ناصقتللال
 هايكتن ةيعرشلا تادومسمللاو ةب رورضلا تاسوسحملاب دوجولل لكلا رف اصقان هتثعب لبق دوجولا
 أ | ىلاعت هلوق ةيعرشلا تادومسحلاب هل يكتو الخال مراكم تال تشب هلوقك رورضلا تا دوجوملاب
 | ناك امو رملسو هيلع هللا يلص ىنحمو ةروص هبالا دوجرلا لاكناك[ ف مكتب و مك تلم امو

 : هوجولانم هجوب هبف صققالف اكل | نه ةياغ ىلع هيف * يش لكتاكدوجرولا لاك سو هيلعهنل ىلص
 الل ة أولا نا كلذ ىلع ليل دلاو ةرهاط تناكملسو هيلع هللا ىلص هنالضف يتح ضم لاك هنال
 وبف يعنلا لحل فلا كلذ ناكل ةرهاط نكتم ولف هباضما نمدحاالو وهاب هتيم هلوب تبرش
 | كلذ لجا نمو هريتكيلفاس لفسا عجري نأ ريغ نم موق نسحا يف قولفت ملسو هيلع هللا ىلص
 لادتعاوةروصلا نحن مةياهنيف ملسو هيلعملا ىلص رهظفةيلح لجو ماظن لكأ ىلع ناك
 توصلا نسحو ةجببلا ةداي زو ةيشاخلا ةقروةرشبلا ةفاطلو اهلبانتو ءاضعالا لاكو ةقلفطا
 مالكلا ةحاصنوةحتارلا بيطو ةرمخلاب برشملان وللا ضايبوو رعشلاداوسوجولاةشاشيو
 || ريصقلاو لي وطلا نيب ةماقلا طسوتومتادكسو هتاكرح رئاس يف ةرشعلا نسحو ةاكْملا بيطو
 سس رس سا



 يب ب بسس جم يي بس
 ضفخو تافتلالا ن حو د وسنوةقاظا ك ساو
 يلعن نسما ن ءانيور دقو»*+هتاخو هقلخن مهيلا بسن امعيبجيف ةلماك ناكف فرطلا

 ملسو هياعمللا ىلسدلا لوسر ةيلح نعةلاهيبا بدنه يلاختل «رلأس س لاقدناامهنع هللا يشر

 لسوهيلعملا ىلصا لوسر ناك لاقفهب قاعتا ميغ امميلبفصينا وجراانا دو

 ميظع ب ذشملا نم رصقأو عوبرملا نملوطا ردبلاةليل رمتلاول“ الث هيجو 1 هاتي امم
 رهزاهرثو وهاذا هنذاة مت هرعش زواجي الفالاو قرف هتقرقعتقرفنا نأ رعشلا لج رقما

 ثلا عرذو نيب ككادسبو و ردصلاو ناعبا

 هلنينرعلا نتا بضغلاهردي قرعا مهن نرق ريغ نم غياو سب جاوملا جزا نيبجلا عساونوللا
 ناس مالا جيلفم بشأ فلا عيلضن دما لبست عراة ملا د ثك مش 00 .ًانيم نم هبسجي هياعب روث

 ردصلا ءاوس يما قالا لدتعم ةفنلاءافصيف ةيمدديج هقيع نكذب رسملا قيفد |[!

 ةرسلاو ةبللا نيبام لوصوم درهلارونا سي داركلا منع نيبكمملا نيبامديعب ردصلاتستوطبلاو
 ردصلا يل اهاونيبكتملاو نيعارذلار عشا كلذ ىوس امنطبلاونيبدنلايرا اءامللاكىرجيرعشب |!

 ناصمخ بصعلا طيسفارطالا لئاسنيمدقلاو نيفكلا ناش ةحارلا بحر نيدنزلا لي وط
 عيرذانوه يشهد او ةفكت وطخي واما لان لاز اذا« ءاملا م هعوبتي نيمدقلا عبس نيس نالا
 ضرالا ىلا هرظأ فرطلا ضفاخ اعيمح تفتلا تفتلا اذاوببص نمط يشماذا ةيشملا

 هل تلق مالسلاب هيفا نمأدبيو هباعتا قوسإ ةظحالا اهرظن لج «امسلالا هرظن نم لوطا |!
 نسي ةركسنلا غادر هال لضاوتم سو هيلع إس هللا لوسر ناكل اة هقطنم يل فص
 عماوجج لكتي ودفادشأب دم دعضيو مالكلا حت بقر توكسل الب وط ةجاحريغ يف ملكشبالوةحار

 يال تقدناوةمعللاع افي نوبل الو يف اجاب سيلا ثمدريصقالو هيف لوضفال الصف كلا

 بضغيالو هلرصفني ىتح * يشب قدلل ضرع اذا هبضفل ماقيالودحد الواقاوذ مي كيب
 برضفاهب لصتا ثدحت ذاو اهبل بجعتاذاو ا اك هنكب راشاراشا !ذا طر ستي الودسنل
 مسيل كح لجدف :رط ضغحرف اذاوحاشاو ضرعا بضغا ذاو ىر هيلا حار ىنملا هماهبأب
 ةلدنمملاةلماكلاةروصلاه ذهن يقي لعدلم أت نم عماج ثيدحا ذه+ ماهل بح لثم نعرتفيو
 وضع لكىختقيام يلع ةسارفلا ب 0 اككلا تلافام حرشيفانذخاولواههسحاو ةروصلك ١

 ةروصلاو ذهركذب هعب ج كلذ نمانيفتك ان .كلوةريش تارا يف كلذ ىلال هتفصا ذه دركي ا

 الام روصلا ذهل ايخ "سم دهشيلف هبلق يف املاح يدعبمارهبشسمل ةقلطا ا دنا ةلماكلا
 هل تاصح الةظحالملاٌئاد_'راكودبلق يف ةروصلا هذه دب لا لقعتىج موكا ذ نودب لصحي ا

 ةطساو ريغ نمدادق»الا الا قيرط ملسوةيلعدلا ىلص يبلانيبوهن عسفتاو ىربكلاةذاعسلا



 هللا لص هيلءوقاسم ىلعال هسفن ةيلباقردق ىلعماري هناذ يدمحلا لا ءاقما لها نم نكي ,1يزالا |

 تافصن هفاضتارسشلل ذو !سوهيلعمثلا ىلص هاوس دما هيلعوهام ىلع ماري نأ قيطيال هناف مسوديلع ا

 اي واخ ناك, هامل جوأبتسح شب قلق قاتل الك ضيقت رهدملانم موي فصني ملاهلع |

 ؟ هال

 هيسيقئريهنافاهتود امو ةيلقملاو ةيسفنلا ةرطاوخ نم صلت طن زو قست هناوقح
 0 5 اهيجنانيو هيلديم 5 هلربظتفحاورالا: ماءيف ةيدمحل ١ ةروصلا هئجانت ناىلا كلذ

 ديحوتلا لها نمدبعلا اذه ناكونو هباجصا هنمخأب أك لسوهيط هنا لس هلا لوسر نملخأيف
 لازيالواهنم هلردقياب لاصتالاب يوقتياوموقي ودعملا هنالك كللذدعب دبمشي هناف صل العا
 نيبملا قفالا يفهدههشاذاف نيبملا قفالا يفمدبشي ثيلعالا توككلا يف هدههشي تح كلذك"
 هدوجو لكيا يف يدمحلا م اهلا نمةيدمم تالاكيلوثاةب اباقيف ةيدمهحلا ةيصاخلاب عيطقا
 ثسوثسم او يلعالا قئالاب وهيل هللا لصهللا لوسر ىري ال نقد دوب م تانص يف قف و

 ا ملسو هيلع لص هقالخأ ينال ين يئاغلا مدقلا96*عيفافرهال وهام ملعيال انلوقباهنع رمملاهللا
 ْ 2 قالخالا لمكأ لعروطفم هلال قكلطالا عاملا راح قالخألا مراكل امماد ناكهئاف

 ْ .ضعم يرورضوهأما مهذب رورضلا قالخالاف* ةيبسكلا قالخالا لك[ )ءىفولطعو#ةيرورضلا

 هللا ىلص هتلبج يفهتاذ اهيلع ةقولخملا ةيرورسغلا قالخالا لماكناكذقورايتخا هيفدبعللس يل
 ظ هنودلق قدصو يكمل هسايقةعصو يبقلا كاردالا نم هلظظحت داي لو هل قعةرق لثم سو هيلع
 ةيرورضلا هتاكرسلادنعاو هئاشعاو هساوح ةوقو هقطننةوال اهودناسل ةحاصلاو هل ةعنضو

 سانلل هتلماعمؤدلاحو هحكتمو هدكسمو هسلمودتلظقب و همونو هئاذف لثمبسكلاب ةقاعتملا
 نابخلالات ,رتاوث حشا ذ ميمجيف هلاككب ةحير هلاقح معلا كي داحالا تدرودقف كاذلاثماو

 ةي.رورضلا فاصوالاة له لاكي ىوصقلا ةياخلاو رف ةياديز ساو ةلاحل كا ىلع كاذ نم ناك هناب
 يقف ث يح نماهزابتغابالا ةبستكماهانلءجامواهيلع هرطف لج هي ةتناكامللامماف ةبستيكملا| ماودي
 رطف ةيابج فاصوا يف ابلك ةفاصوا عيب ناف سو ديلعهقا لصدام ا ءرألا اهبستكي دقاهتاف

 ' دنهزااو لدعلاو نركسلاو ريصلاو ملحلاو لع !اك اءرشو القعةدوعملا فاصوالا عيل عبطلاب
 || نضرعو ديسلاب ءافولاو قدصلاو تعصلاوأورماو :ايماو ةعاجشااو دوجلاو ةفعلاوونعلاو مضاوتلاو

 ريخلا بحو قلخنا ةيادهلاوةرشأمملاو بدالا_"رنحو ةمحرلاوةدوملاو ءايخلا لوطو بس
 :ييلا هفاصوا لعانككتل طل ةينخ لولو اهلك روما رئاس قيس ةبابقحة كلما اطعاودحا لكل“

 ذحا كل رض يفوعتسبالل هناف رصحلا قي رطب ءاصحالا نع وقل هلا واهناو عئارشلا هبتدنو
 بتكلاق | بتكلايف مدع ةروكذم يقر مؤلعلا لها فلن طفتي مةقالخا ركن نيتك رفاردالولم ]



 وقع دقو ةأورلا تاق نع ءةحيرفشلا ثري داح الاب

 شو 0 ءازعل ا نماهضعب ةيسنودهلاوحاو هلاعفاوهلاوقال عيلتلا

 لكال نوكتامنا تالاكلا عيمج نأ نقوت كلذ يف لم انف ةياهلاو ةياخلا ءاروورصحلا قوف نم
 ال فادععمماقمردقعةيعرشا ير بلا كالاكلا يجيز مدلدبال ين لكترال دعو تاقرلخما
 فصولا كل ذة بت رم هجضتقلا م هياءامةياهخ فصو لكم فرفنالو يناوأ تحت هنود نمو مد ئاقلا

 الر ةءاجش معاج الذ بنارملا بان ةئلاب هفاصول عيجو كلل ذك مركوأ تبان دتعاعتش ف دوجرل|نرم
 ٌ اباقردق يلع دوم |تافصلإز يش ! تف سصتي دحا لك ذأ ددال ةفص هفاصواك لو ء انعم د ازيسك

 ماعلا لباوقنيب ولسوء يل دمار اقنيب ودنا هئياباقر دق لعوهامنا هفاصتاو هسفن

 ملسو هيلعهلا ىلص يبلا فاصنا نموركذامالي(ديا يللا ع ركلادبعخيشلا رعاوج نءو ال6
 ىلاعت هاهم ر اق يرايثخأ داع مقوأ««مالكرم تذخادقوأ اما ايسااه هيك و ىلاعت هلا« امماب

 َنيِذَلَأ نإ ىلا" + _لاقوشأ مط دقق عطب نس ىلاعتهشا#لا 6

 دقدتعهللا انع يئاهبنلافشوي ريقتلا هعماج لوقي ديه هش نوعبأيب امن كومباني

 نا ءايعلا لاق دقو هرهاظد |ةتعازوجال مالك اهه دنع هلا ييغر لمجلا عركلادبع عيشار
 ملسوهيلع هللا | لوقك ودور هاظامبههشاامو يتب آلا نيتاهىنممو قافقللال لمعلا هللا من
 لوسر يلد قاظينا ازوجنال م هللا لوسر هناريمالا ىل:قلطبالو ينعاطا دقن يريمأ عاطا نم
 عاطادقف هءاطان 700 ,هاوثوهرماوأ خيبت يف هقلط ةلمساو ل ءجدلو رونا دبعوم بيانها

 مهتورم وب نيذلا كوالا ءارما يف عئاووماكهلا ميابدقف هعباب ن «و هللا ىدع دقق اص نإ هودللا

 ع.وشكأإملا ىدعدتف هاصع :ريوشا املا عاطا دقف كاملا هب هرماايفريمالا عاطا نق سانلا ىلع

 ناكلاب رووظلا نءا هو شالا هب ىغري ال كلذ. قلطاواو كلم هناريمالا ىلع قاطيال كلذ
 اذهدب انكم .رخسأ عضوم يفرك دن هدأ يفردتي ار ث#«ملعا لاو ناهرب ةماقال جادجيال يذلا

 يبلاىأر ذ باجملا هنع فشك ذا ةيوبنلا ةرجحلا ماماسلاج ناكامي هنا ةيملالا تالاككلا
 دحاهئاوه لقةروس هلوح بوتكمو امنكشب ال ةيلا ةفصب ىلعالا قفالا يف 53 راعشا لص

 دحا علطي الع ؛اودحا اوه لقةروس ثبب و ؟دقهل لباقللا طئاخا يفاذافر ظن هسحمملا عجرالف

 هحرشأ نا تدرا لاذ نم« اح ل السقا ىلا خلا بني وأ ل ني همالك ىكعنيرصاقلا نع
 أ فال و :رولادب عادت قالا هلاال ناب نا مس لكدي زيو#مابششا لكلب زيا حرش

 دقو ىدحو قحدلكهناوملا_كن هل مالك أر لا نأ يف كثي نيكس نم دحال هنارلعا لوفاف

 سب اهثم مكي ينل اأن تسل ايل لاودكس» المآل وما ١ ْذِإَو هيفىلاعتشا لاق
 ا يي يي ب يبي يي يي ب



 هلا لص هقح يف ىلاعت هللا لاق كل دلو تا دوجسو ملا تمس يفلا يمظعلا ةمحرلاوهوملاعلا ةأيح وهف
 د10 عا

 دقق اللا بسحب كلذ ةفلاخلا نم مهتارابع ضعب يف هارت تام_بيسب ىلاعتدللا ءايثوأ نمدحاي ا

 | ىلامتللا ثا سديقي لرخوفت انأيلإ |يوماييدوتاعا الق ىدهراتلا لعد أذأ
 أ هالطصال اهيلطيف ناك هنركل ىمومل اهيف ىل خ ىلاعت هللا نكلو رانلا سنن وه نوكي نأ نعمزام

 ا سوصنلايف؟" ات ىلا بلا يثالا حا تناكددشلا دبا يانج
 .ركلاد_عزيشا ءايشالا بحاوه سو هيلع هش لص يب وتلا ناكامانع لاقي كا فكو ريكألا خيش
 1211010111 هلال يلغي 1
 دحادقتعا ذا هفاق رمزي ىميعىراصنلا ترطا اكيفورطت ال لسو هياعهقلا ىلص يدتلا لوق
 كش الب رفاكوبف ميسأاب ىراصنلا دقتعتا هن هللاوه راسو هيلع لاصدناو خيشلا مالكرهاظ
 قملاا,مىلهقي تايلجتو تادهاشمي اناوكلذ دقتعينا يللا مركلادبع عمشلا اشاحو
 هلادبعا ”ىمتلف ديس ناب نو ثيالانلغممهنا انيقي لعنواوةثاقحنو رن كل ردنال هدابع ةصاخ ىلع

 اذه تحرش دفوهيلا موبحاراص كل ذاوىلاعتهثلا ديبع ميج نمي دوبعلا يف نكماهلاو هلوسرو
 ُ | ةلةمدقخلاك نوكتارا كراج ارهاوج !ذهفاتكر بظ ىلعاهتلقت ةرابعب قل ادهاو شيباتك يف ينعم
 | نينراملاةئالا نعاذهيلاتك قروك د موهام عم «ىلاال لموديل لم هتيدوبع قيفلو

 | || دقف كلذ مموةرصاقلاانلرقعإ هروصتت نأ كرك كيال ةجرد ىلا لسودي اءشا يل صهر دقوا ء نم

 | ليوزع بر دنع هيلع امو سو لعدن ىف ةيدمحلا تبق كدي مها فتعاو اورقأ

 عجب اتكو عو يلذاشلا بهاوملا يلا يديسل ةيوبعلا يثار بانك يف تي راهتب انكم دعب
 ةعمجاموي يثوةرشاعلااي'ررلا هصنأ» لسودي اعدللا ىلص ىلا اهيف ىأر اير ةئامنمرثك| هيف

 رادلايف مالسلاوئالصلا هيلعدتبأ الاغا نيس ودحا !ءةدعقلا يذنءنءرشغيفوملا

 | الوردا دارديسالا يمرمزلاانا نيطنالاانا يبنلاانامالسلاوةالضلا هيلع لاقن ضن !ةالصادمب
 | قوةيدوبعلا تراخافا دعو اءاطم 2 ,وك انابيب ريفريخ دقو ةيدوبعلاب يف داي ورفع

 ١ ركام عيجو قلوس ىلم هايف روأي ؛ورلا قاسمي ديب ويني ةلصلا ويرش
 كراثلا يسن نائكلاياو كلذ عاف اسو هيلع هللا ىلص هنعةيو را ثيداحالا يف دراووهأهيف

 ا ا طع

 حس 2

 ماضراو مهعهللا ي هراتأاش» !ايكردي الة فير شيف اهباهباودصقوا رارسا تارابعل !!كاناوغدوا

 ا ًتقمغم ناك سو يلعن ىلص هاذ 96 نمحرلا م اماو# ةرخ لاو اذ يادلا يف مهتاكربب انعفنو

 هللا نا كلذ ىلع ليل دلاو:#ملاعلا ىلويه هنال تادوجوملا عيج يف هدوجو نايرسل ةيناجرلاب

 يس لك يف ةايخلا ناب رسم تادوجوملاعيمج يف راسل سوهيلعهثا ظ2ظ01 ءللاعلا قلت يلاعت
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 أ[ لا لسادع لا سدهةكيحلا او + نورس للاقسام سو هيلع '
 هللا ىلص ناك دهن 6ك الملا لماماو ثسيجر فاورنينمؤمْل أب هقحيف ىلا عت لاق ملسو هيلع |

 دقو اعيكقو الاك ةيدوبعلا ماقم ىلا اهب لزنف ةيككملا ةفص وهو كلذب مقدس سو هيلع |
 26 سودنل ا ءاو#هيشاوحو هنامغع كال دبعلا خويا كاب ايبنال ىلع عادل ىلاعت هلي ذخا
 ملسو هيعمل ىلص ىبنلا ءامسا نم نا اهشلا هبأتك يف ىلاهتهلا همحر ضايع يناقلا كددقف
 ملسو هيلعدللا ىلص هئاف 86مالسلا قلاماو+ ليجنالا يف هب ىلاعت ها هامس سودقلا دعما
 5 لص هناف هنئعب دعب فسطاو زحل عافترا كلذ لع ليل دلاو* هبايلحتم اققحتم ناك

 ا "ويلا هلأ <نآك 6و ىلاعت لاقدقو كالذنم ملاعلا ةمالس بيس نراك م اسو هيلع

 ١ 36نم زمام ا او * قاطملامالسلا رهو ةضحتةمالس ملاسو هيلعقأ ىلص وبف ؟مويف هعْناَو
 يضاقلا لاق < نو هولا اود هديل ركزت 3 لوس لانس لاه لاقدنا بلاد

 ١
1 
 ا

 نيءا لسو هيلع قا ىلص يبنلاو لاقذ ءاهةزسهلات قو نمالا ن ءرغعم نميهملاو ضايع
 فتراميالا وذو ملاعلا نامأ هنال نم ملا يحسو هلك الذب ىلاعتهللا» أوس دقو نمأومو ندسيرمو
 ِ قامت لاق دقفالزب راو اماو علا لوس راو لاق كالذي ل يلاعت هلا دههشدو ىلطملا
 ١ اماوجدلو ]وسر لاهل ىلاءتلاقو ل هيا 5 مكس ان لوس ماج أ
 لموديل عدلا للم ىلا هناي مسوافشلاهباتكيقملاهمحر ضايعيماقلا لاق دقف 26 رابجلا 3
 | كن: ةبيه ةئورق» كنءيرشو كسومات كفيس رابجلابيادإقللاقف رابع دواد باع 5 يق
 روقل وارسكلارإج نم ينعيريل ءتلاوقيأ دحلاب ه>الصالامأملسو هيلع ىلص يبتلا قح يف هانعم
 ألام قيلتال يبل ا ربكلا ةيريج هنعلاعتدطا يقنو ه رطخ ميظعو رشبلا ىلع هتلزنمراعلو هئادعأ
 | دق هنوك» انلقام ىلع م ليل دلاودم كل ليا دتم ناك هنافالير كتل ةاكامارجرابجم مييطتنا امو
 ١ دوم ذاب هللا نعربكتلا نا !ءاوىلامت هلا تافص نم عاب رك لف نسحلاهلا» ءامماب فعتا

 ,| هناف 26ىلاطا لعام اوبمذلا نمدجللا عضوم مهفاقدا بكت يفوها ةفربكلامذ نمدروأدو
 ةفصاهناف هعباص | نيب نم ..الاعزش تزي لاو؟ةيئاط مياة تدار ينام
 أ يمطادنا ىقح ماعلا ريغكت كلذ ىلع ليل دلاود# هب اق صمم ناك هنادي ائدابلا#اماو»«ةيقلاخ
 سودا ىلص ناك هناف 6# روصلا لا او*ريعش نم عاص نم دنللا موي لجرفلاو اق

 يف رذيلاةهتيف ينديديز وهاذافا د ديزن .ك يبارعالل هل اوقكللذ ىلع لل دلاو *:ثالذي اقصتم

 اهأو * هناكف رذ ابا نكمل لاف ديعب نم ًيكارطسو هياعمللا ىلص يتلا يأر انيحكوبتةوزغ
 ناغمر يف عماج يلا يبارعالا هنارفغ الذ ىلع ليل دلاو* هب اةصعم ناك هنافإإ رافغلا 3
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 دنع هلا ضررا :رهلا نعني وردقو ةراقكلا دنع طظقسأو ا يبلا دنع سراج

 ْ اناويف ًارما ىلع تمعقو لاف الام لاق ةف تكلا مهد لوسراي لاقث لجره»اجذا موديلا ىلص

 ةيقر د له سو هياعهناىلص هللا لوسر لاقف ناضمريف يئأزءا تبصاياو ريفر حاح

 نيتس ماهطدجت لعرلاف ةاللاق نيعبأتتم نيزهش موصتنأ خوطت :لهف_لاقال لاق ابقتعت

 ١ سو هيلعشا ىلص تلات ذا كللذ ىلع نيناؤيبف لس .وهيلءدنلا ىلص يبل ثكففال لاقاتيكسم
 ىلع لاق هب قدضتفا ذه لذ لاق انا اهاقف يارعالا نبا لاقف لعكملا قرفلاو رق هيف قرثب

 هلللصإ كمعشف يندب نم رقئاتي لهاةميدملا ينسي ابيدبال نيب امها ذهل لوسراي ينم .رقفأ

 ذا" 2ك 1 زاورلاع هلا لاق دقودجكالهاهمتطا اق اقم اهنا ياءلجاون ثديي "1 لسو هيلع [

 ميغ راباوتمل لا اود لوس 4 اثري رشم او هللا اورفحتس اق كك اج“ يصف اوملظ

 مائبح# هدف لي ىلاعت هللا# رافغتساب فتكيإلو ةبوتلاو ة رذفلل عرش لوس .راارافغتسا لعج
 ملسو هيلعتلا لص ةرفغل ا ةفصب فصتمالا| ذهرسرؤطر ةغتسيل لسو هياء لس هلا لوسردملا

 هروثب نوقدنا كلذ ىلعليلدلاو * هبافضتم ملسو هيلا ىل ناك دناف 9يناهقلا م اماود#

 وبف ءايبنالا مئارش تعب رشتخسنف موهنلاراونأ سما رهقلاك اهرتنسيناءايبنالا راونا عيب
 هنافال6 باهرلاغاماو#ثي دل ايف دروأكر هش ةريسم بغرلاب هرصتدربأ نمو يقملا زاهقلا

 هللادبع نما رياج تعم“ لاق ردكدملا يدم 55 وراك هياقصتمن اك, سو هيلع ىلص
 دقث ال6 قا نرلا9«ماوعال لاف اًئيش سو هيلعملا يل هللا لوم .رلثسا«لوقيامهنعلا يفر
 يف ازرال تيسوهيذلا ثب لالالا كاذ يزيدون ةغلامذقمنم كراك

 ناك بابؤم ةغملا موز الهه لهم" الجرن ةنع ا ىضر كلا ذنب سنا ىو هر دقف تاناويخلا

 طع .هيلعملا ىلص هللا لودر ل قتناف باتخي ملسو هيلع لدا لوسرو ءاضقلا ناذوحن |
 هللا لْوْسْز عنرف | انثيغيهلاعداف لبسلا تعطقتاو لاومالا تكلم هللا لوشزاي لاق ةع م ائاق
 ءائيلا ايف ىرئاسست اوف سنالاقانشغامب كالاانتغا ملا امقغا مهلا لاقو ةيديملسوةنياعدا لص

 لتنرتلا لثم ياض انتو نفتنعااطق لاقرادالو باب نم عاس نيب وأ دايب امو ةعرق الو نأ نم

 سر .لطنو مت لافاتن سلا دير انفو بلا لان ترطما م ترشنلا ءامسلا تطسونالف
 لاتن ماك ةلبتسناف با طخ ئاق مل سو هيلع هللا لها وشنو تلقا ةغجلا يف تالا كلذ نم |

 يلع ص بدلا عفزف لاق امعاركسم هلا عداف بسلا تعظقناول ومالا تكلمنا لوصزي |
 ريشلا تبانوةبددالانوطبو بارطلاو ماكألا لع لنيالواعيلاوح بل لاق ثديي لس |

 / | 4 ءاجْدققاوم اوحيفعست !ىلاغت لاق ةقلل6 حادا ام اودع نعل يف شمندر شملقافلاق
 سمسم سمسم بدي هدو ا عسل تح م موا



 ةيورملا ثيداحالايف هسفنل هاكحام كالذ لثم درودقو اًدلذ ري ولقو ايمعاميعا هب هللا ضو

 هقحيف_لاةولت نكت "مل امكملعوىلاعتلاق 6 اا اماوت# *«سو هيلع هلأ ل ىلصدنع |
 ةقمبأ تم لسو هيعمل ىلسناك نوملع اواو 1 كملي ل سوهيلء هلا لص

 معو نيرختآلاونيلوالا لت تحلعن مالسلاو ةداسلا هبل لوقا ىلعليلدلاو#يطاحالا ملا ١
 ا( افوا اباك تاقولخلاب ملسو هياء هنا لص هتف رعم يلدا ذيفهرساب نوكلا ملعنيرخ رخالاو نيلوالا

 ١ هلوقوهر لوفيإ ,اءهقل ىلص يلا نعيتورما ثيدحلاف لاب هلكليادام اوتءاهارشاواهايئ داهرختا و |

 0 يلص هئانلع بلال و 36 ضباقلا #9 اماود# هلاقوخ كد غاو هللاب ؟ةرعاانا هتما ن لكل ١
 هلأ يدر سيت ,*اممأ ثو راه شلل ذ ىلع ليلدلاو «نيحفصلا نيتاهل ص ةصتم ناك بو ةيلعدلاا ا

 ا اهنع داتسالاةحيغ”ةياور يف دنع ىفر يلع ىلص تح تاقوف يسلب ا

 تبرغىتح عملا لصي ملف هن ءدللا ىشر لعرجج يفدسأرودبلا سوي ناك وءايلع هللا ىل طصدنأ أ

 مو يلدا هلا لود لاقفال لاق لبد تيلصا سو هيلع اد دنا لوسرلا ةفرصتلا |

 تعلطابتي ءأر مث رغابتيأر ةتأاق س سلا هيأ اعود اف كالوسر ةءاطو كتعاط ىف ناكهنا مبللا

 لكشم يف يواعلعلا هجرخاربيخ يفءابصلاب كلذو ضرالاو لابجلا ىلع تعقوو تب زغامدعب

 ظسي و بيغت نأسمشلا ىلع ضيق هلاف طسلاو ضبقلاب هفاصتا ىلع مظع ل يلدا بف ثيدحلا
 فوعن؛ "نى خرلادبعل ةطسييفو ضرالاو لابجلا يلع س.شلا تعقوو دازئح اهلا يف |[

 || اماوة«مهقاف لال دتسالاة داي ز نع لمأتملا ينغيامامهريغو سلالو هلامومدلو يف هن ءدللا يفر
 ضخ ةنال نيتفصلا نينا ماقصتمن اكرلسو هيلعدا ىلص هاف 36 مفارلا 96 و 96 ضنا

 ركني مو هرقاف نيعنصلا نيت اهب سا درع نب سابعلا حد هدقو ىدحلا تايار مفرو كرشلا مالعا
 ل ييردملا لهاماو *(عفري ال موبلا عضن نمو) هن ديصق يفهأ لاق نيح ديلع
 و هيلع للا ىلص هديكم كلذ عليل دلاو#نينفصلا نينا ماقصتم ناك سو هيلءهثا ىلص
 روف يذ هقح يفلاقث ىلعالا تركلملا يف عاطم هلا هللا دههشدقو دوجولا يف ىلكلا فرصتلا

 يفعاطم همنا هللأ كدهش اذاف شرعلا يذدنع ينعي نيبأ؟ هَ ل عاطم نبيكم شرعلا يذ دنع

 ١ هرما تححو هعوا يف يذلا يواعلاملاعلا ريزسأ يف يفوهو لس لا ملي كلر ةاف علا تركملا

 !| هنع يو رام كلذ عليل دلاو# هبافصقم ناك سو هيلع هللا ىلص هناف 6 ميمسلا ا اماوخ
 || يلا نئاكوه اهلزالا نمتفج اهنا تاكدقو مالفالا في رص عمس هنا ملسو هيلع لح

 ا6ريضبلا اماود«نئاكوه اهو ناك ام ةطيحلا ةيمعملا ةفصلاب ماا رصل هعامسشدب الا
 2 تت تآ

 تاوملا باوبامسف هناف ةيحاتفلا ةفصلاب اقعتم :ملسو هيلع هلا ىلص ناك دقو اذه ينع ادع ينم( مل

 ا
3 



1 

 هتبامدزم لموديل هلا لس هنعاربخاامشلاذ ىللاو#هباةستماا ءوهياع هللا لص هئاف ١

 بايلااذه يف ثيداحالاو ةدهاشم ةنياعم ةرخ ًالارماب وايئدلارماب ةقلعتملاةردقلا بئاجل

 بئاجتل هع 008 يذلا ثيدحلاورانلاو ةدجلل هت ريفر يذلا هني دك محال ةريغك

 لصدقح يف ىلاعت لاقدقو هيلع الصلاو يناجنلا توم هيفر «ذيذلا ثيدحلاو ىلعالا تكمل
 5 جاماو* يَفطمَمَو رصبل غاز امى آ اديدرشانأ: ني امد سو هيلع هلل
 هلوق كلذ لعلب لاو ةقيقسنيئفسلا نينا ياقصتمناك لس هيلعمللا لص هناف# ل دعلا ]بو

 ا اينو 0. 7 مير جامي هل ومحب يح نوف ال كل َرَوَدلَ

 لاقومل !لذن أ امي'مهنييب مُكحأنأ ايلات اقول دعك ناسيا رلَسإو مَ
 نيتنصلانيعمالا نيذهةقيقي ف صتمدلا ىلع ليل د كلذ لكوتش أ" كاراامسب* م 5

 جرم قل النكت ناك[ سو ديل م نانا فيما ار + لدار
 تادوحوملا ينهفطلب ىرسدقفاضياو فطللا ةنافاذهو شرعلاغلب ىتح هدسجي ءامسلا ىلاهب
 اونا آب أت تنم لَو ىلاعتدلوت كلذ لع ليل دلاو»*ةيلع لدي ماقثآ انرك ذدفو

 يس ريالا مارس محر فيلل تنال بلقلا ظيلغظف تنام ينبح ْ
 ويلعن !ىلصا ممل ًاساف عب ًريبَخَدِب ل انس اكىلاعتل اقف ]سو هيلع يلص ادم

 سل اوسر ناكل ةيبلحلا امأود* نورسفملا هر مذا ذكهدي ريبخو رف ىل اعتهللا ْ

 ةشلاعثرودقو#هرساب اعلا كاذب ل دههشدنا ثيجبهتقيقحو فاصتالا ةياغ ءإملا ةفصب (ةصتم

 كيتنثناالا هسفنل لسوهيلع هلا لص هلل ل رسر ثنا امو هيف لوقأ ثيدحيف امعشا فر
 هسأرعشو هئيعاب رت رسكأ سوديلهلا سهلا لوسردا يورو+ك مقتليف هللا تامز هز
 ثعبأ يلإ ميلا لسو هيلع ها ىلص لاقق مهماع توعدول اولافوا ديدش هباعصا لعكلاذ قشدهجوو

 هنادنعملا يضر ,رمرع يورو نوملعي ال مهناف يعوق دهأ ميللا ةمحروايعاد تشعب ينركلواناعل
 ضردلا عر ذئال بر لاق هموق ىلعجون اعد دقلهللالوشنراي ي ماو تنا يباب همالكض عب يف لاق

 كهجو يمداوكل ربظْئطودقلوانرخآدنعنم انك لثم نيام توعد واوا رايد نيرفاكلا نم
 اماو*نوملعيال مهناف يوقارغغا مبللا تاقف اًريخالا لوقل نأ ثيباف كتيعاب رثرسكو

 دقور مع قلخ ىلع كن ل ىلاعتلاقف لسوديلع ها طصا ادمعشادب سدت يظل

 ايده لاا اتا لعزل اوه مظملاةنصباتسنم لودي لسا ل وسرد

 اقصتمناكملسوءهيلعهثلا لصهّلالوسر ناف6# زوذغل 6 اءاو#ميلظع قل ىلءل كناولاقف

 يوراهفو»ى محتال ةريغك# روهش ثيداحا كلذ لطلب دلاو* اصتالا قحةفصلا هذه
 ا ااا بنا مشمس مسم#



 هلا 1, روهلقبل مودي دا سدا لوسر لادا هناق لم أدل ةيانك ثراحلا نب ثروغنع
 يفادل ءاصاقي لاو ماو هوالإ سوه عشا ىلص هنا لوسرهبتني لف 1 رع هش تحت سو هيلع ىلع

 نمل اقف لسو هيلع هلا يلم يبنلاد ذخاف هدي نم فيسلا طقسف هلأ لاقف ينم كنج نم لاقنمدب.ل|

 سانلا ريخ دنع نم متجلاةهغلا ل .رلا هاش تعافعو هكرتف لخ اريخ نكلاقق ينمك عنج

 ةاشلا يف هتمسيثلا ةيدوبهلا نع سو ديل باع هللا لص هرفع هوفع مع نمو ضايع يغاقلا لاقو #4

 ىحواودب ملء دقو هر نوح ميمجالا نب ديبل ل خاوي ناوي اوزلا نه ميمعملا لاه مارتعا دعبل

 هفايشاويلأ نب هللادبع لح اويل تاكو + هعيفاعمنعألا ف يلع بع .ءالومرما جرشب هيلا هللا
 لقب زاشأل نأ. لاق لب ”ةلعتو الق ماسو هع لص هتيجسيف مهنع لقناميظعب نيقفانملا نمد

 لوميا ها هيلا عم تاكل اق هنع هلل يفر سنن عوا هياحص | ةيادحمنأ ثدحتلال م مفعبا

 م

 200111111111 كم

 هينا وة وص يف' ةيشاطا ترث ىحتدي دبش ةلبج# أدرب يارعا هبت ةيشالما ظياغ درب هيلعوإ:

 لمجتال كناف كدد دعيذلاهلا لازم ني ذه ييريعب ىلعىل لمحا دمي لاق سوه يلع هم لم.

 ىلص لاق غلا دبعان اوم لاما لاقو لو هيلع ىلس يلا تكسف كيا لامزمالوشل امنع
 ةئيسلا ةكيسلاب يفاكت "الا كنال اق لإ ةالااقيب تعفي ارعا ايتادم داق رو ملسو هيلعشا:

 | *ةلسو هيلع ىصرترخآلا ىلعو ريم روعب ىلع ل محي اناث ملسو هيعمل لص يبلا كمن ْ

 اماوج برميلعملا ىلص د سيفا روكشادبع اكان | لامتاالاقدت ركل ا9اارإ ا

 ولع اماةناكمو ناكل وادا ناك ةذصلا هذ ياتصنمناك ل سوديلعهلا ىلصدناف >«يلعلا وت |
 الو ةبطا يف .ةجردىلعا ةليسولا لاق ملسو هيلعدللا ىلص هنالودمسجب شرجلا ىقر هنالف ناكللإ

 *لوصحلا قع يا يقيقحرما» اجرو لجعرلا تللذانا نوكأ ناوجر اودحاز لجرلالا نوكأ |
 ها مع ةناكوأ اراعو# اكمل اواعا ففداعيملافلذجال هلا ناواهب هدو هللا ناش ءاذ ىلع ليدلاوت

 ةروصاهب هققحتوةي ..ديلا تافضلإو تال كلاب هنا روم كلذ لعلي لاورمإلا نفنوف هيلع ْ
 شرملا يذَبنعَو فيز هينلاقشم ِ اههفدكيل هلا دهش نامل عيمج يف نكك تنسف:
 اكمل ولع ملسو هيل لست لوسر عجدقت ةناكل ا يةيدسعلاف نيمكمَترعاطم نيكمت
 ًاقصتمو ًانطاب وأ رداظ هاققمنط نراك ملسو هيلع بهذ 3 ريكا ءرتتكلو
 ْ وهفربلسو هيلعللا ىلص نم تادوجوملا عيبج ق اخ ىلاعتدل ا ناوه اهبهفاصتا ينحمو ءاي ربكلاب“

 | نالمسالا اذهب ق قشر فالك ظيزلا #اماو»*ةرساب دوجرلا ةيلك نم هرك اب * ىشالو دوحررلا لك

 0 ع مح

 وهف دوجولا بارع نم ةبثرميفملاعلا نم“ يثلجَف ملسوديلع اهلل لص هنمالاعلا واخ لامها 1

 لددب و هوذإ6ث يملا واما: 9«اماو+ ىنعمو ةروص ةيدوعلا بنام يقهرووظلطفاحلا اسود دييلطبلا ءدئالض |
 ممحسح



 ٍ ملسو يلهث لص نأكهافةروهشا ةباورلايف تيما

 ةلا يلص هناا ينمو نيبملا قاب اسوس اتلا ثاغاف ىلاعت هللا مالكارلدبو نيدلا يف ليثا اوت

 قئاقلا لها ثافالسو هيلع. ىلص هنااهنمو*كالملا ننالاعللاةايغرلسو هياعدثلا ىلص ناكف

 هب نودنقتف ةيلالا قئاقحلاب هقق هققتي عب هسة لوس يف "كح ناك دقأ ىلاعت

 يسال ديس دامس نكن بيس او تدم يبدقل او
 اًرهاط اقاظواقجت ةيملالا تافصلاو ؛امغالاب فاضتالا نم ىلعا بسح ياو هبسح نم عفرا

 اينو ووأيشرف ملسو هيلع ىلع ناكف رخال هللا لعوبمرك ماو مدادلو يتلا انانلسو هيلع
 :قفقم تراكملاف 36 يلإا-لج اماوجهريغل كلذنكيزوهلل قلخ ةفاكىلا فاطم ةلوسرو
 لال هتوص قوفانت اوصا عفرتالودعم بدال نا ردا ىلاعتهلا نا كلذ ىلع للام لالا

 :ةغاعب ًامصصقم هب اقفيقم ناككم اسوبيامهّلا يصلان ل6 بيقزلا#9اماو*+ ميك لوسصالا ,

 قحاب ايمو قيرظلا : قس يااا يضو يالا

 هناف لق مانبالوأدلوقاماو ةينوكلا ثداوما لع ييقر هنأ ةرككعضاو ليلدأ يف دججلا يف قابلا
 لس هنافالب يل 9اماو قلما ببق ةرلا وهف نيعتلاا ةقيقحي اهنع ربهم ا دكا ةبقارملا عليلد

 ةذهوهاعد نم بيني ناكهناةفاضؤا نمدرواسشلل ذ ىلع ب لاو« هب اةقنقم ناكي لاسو هيلع
 عسوتل كلذ ىلع ليث دلاودعدب قوت لسو هلع لمص ناكدناقالكعساول اج اماود*ةقللمم ةباجأ
 انكلاغت هلوقب هيلاراشلا باقل بععانص هئاف قمل سواها ةلجةسوو ةقلخ عسوو ىلاعت حلا
 هتافملسو"' ةيلعللا لص هيلق نم عسوا الو نم هارلا يديع اق ينعسوو ئانمالو ىغرا ينعمو

 يفلا ةمجرلا ةئالذ قلخلل هعسوناماو ةثار راتق ضف ةرطق بولقلا نك يذلا ! طيجلا رحبلا
 نم ةفئاط اهب عرص ةل أسم: ةلأعم هذهو وش لك تع ىَّمْحَتَو ايف ىلاعت هللإ بلانإ

 ١ . هلا نال ةثاغالا تانصب (ةصتمدبأ#

 : لظبخ ناندعي لسا نمةرتف توج ىلع شبل سوهيلع هل لص هن اهم« دوجولا ثأ اغا ىلاعت

 أ ض نرالاراطنا يفرثكو كالذ عاش ناكن ادعبملاعلان «فسخاو سما عفترا ثعبال ملسو هيلع

 أ لاقو هلاوس لعد كب يذرف قئاقملا لهال كلذ ناصف يالا قيقبلاب ريظدنال ميكوأسب

 ]| بدجلا نيح يف ثيغلاماق ف لفياملا ثاغاملسوديلعمن لس هناا هنمو#«هرث ذا نوفتقتوأ يف

 : تافصب م ضتم هبأققفتناكم سو هيلعدلا ىلص هنافدي م ركلا مارد سو هيلع لص»ردق
 1| دل كات اقفدب“ مراسل ناشف عىل اولا فاوتافصوأاذاتطا و" نها مركلا:

 || لاكن اذهو يباقداب الو ييعمانمالسل !رذالضلا ةيلعلاةهناكللذ لعل يل هلا وج ةيببق

ف فال لعل .ركذيلاةجاحالف رعالاب ملا اماواثطاو
 ” هلا لسا ةواعو هينتح عو

! 
 لأ مع حجم



 دميه ب سمس

 نيرخألاونيلدالا ملت اونا ي لالا ملعل ةعمواما:ي لكل معساولا وهف ءاملعلا لو

 مظعادجي يافر ماظلا ة هجن ماماو نطابلا ةهج نما ذه هنافصوىل هته ٠ امان *لغعا دجتالف ْ

 ضرالاو اهلا يركلاو شرما دنمقلخ سو يلدا صدمت حور قلخا موا ىلا هللا |(

| 
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 هذهباقوصومو هبأقققت نراكزس وديا ىلص هئانالك مكملا 3 اماو لس .وهيلعهللا ىلص
 هيضتقيام بح لعمسأ لك -هناكف ةسفن نما هةحةي دوجولا بتارملا ىطعا يذلا هنال ةفصلا

 ناك سو بعدنا لص هتافال6دودولا )ام اود<ت ا دوجوملا ىلا ةب قمت ورف دسفل يف ؛يشلا كلذ
 د6د جلا 9عاماو* دا دولاوه بحلاو قلطملا بحلا وهف بلا هماقم نا كالذ ىلع ليلدلاو هباقصتم
 ةيلالا تافصلاو هاهمالاب هفاصتا كلذ لعل دلاو#هبقصنم_.ت اكل دودي قل يلصدناف

 عيمج هنيدخ سلو ةءافشلاو ةليسولا يثواو عسا ممدمما هللا نرق دقو ملسو هيلعللا لص دج نم

 سمنان ثعابل #9 اماومالسلاوة الصلا مييلءوديلءىسع و ىببوم لم هتمأ يفو ناي دالا
 رش# رشاحلا اناومالسلاو ةالصلاهيلع لاق ناكللذ عليل دلاوهب اف صتم ناك ملسو هيلع

 ملسوميل هلا ىلص انادي شل 9 اماودجدحاو ىنحلاذ ذا ثعابلاوهرشاحلاو يدق ىلع سانلا
 قمل قلطملا ديهشلاووفاديهش ميم كانلَسو اوي اهت هلوق كللذ يلع ليل دلا وب هب (ةصتم ناك
 *ةيقللا ةفصلاملهباقصتمدب اك غم تراكم لسو هيله لص هناف# قل لاماو# قطو
 ايدك دقة ىلاهتلاقو !“ ده ينعي :لكحت زري وألا مك هاجد ىلاءتدلوة كلذ ىلع ل لدلاو
 ملاعت هلا نا ضي او*« هباتكت فهلا هجر ضايع مالا هك ذا ذك ذم“ ينعي اجامل قطب
 نارباج ةياور نم ثيدحلا يفدرو دقوخق ابل إاَمْيناَمَو ضد ًويناومسلأاقلءامقّلاق

 كلذ ىلع ليل دلاو# هباققيقم ناك ملسو هيل عدل لص نافل لكل 96 ءاو#تادوجوملا عيمجو
 ْن هن ورغا,فمهسقلاز مري ئاو هذاك اذان مهسفل انيمي ابل أيل ىلاعتدلوث

 ىلع كانت ذأَمَقىلاعت هلوقب جتجيالو مهياعقلطللا ليكرلاو وفم عمدت :ركليايف فرصتلابىلوأ
 ةمحر لسرا هنال مهيأ ءةدشلاو مهباقعو مهتيسامم ةهجنم ةصوصخملا يق ةلاكولا هذه نافل د
 كلل ذ ىلع هزيل دلاودب قة ناكل سو ديل هلا ىلص ناني وقلا96اماو#لس ودياعتا لم ةيقلال
 وفم ناك مسوديلعملا ىلص هنافال#نينملاو ماو« نيكس شل هلأ يؤ دنع ورق يؤ ىلاعت هلوق
 | نأ بابلا اذهل بق يذلا بابلا يف مالا حرش فاني دقو فانغيال يذلا لا لاو ذهئالهب
 اماو+ةفصلاد ذهب فوصو + وهيل هلا لص هنا كشالو فان هال يذلا عسا اولا لاككلاو ذوهنيدملا
 رولا هيلع تا هشيالو نم طع ةيالوالو هب ققتحتم ناك لسوميلع هلا يلص هلا !6يلولا لي
 ل اوسروأ يبن لكن اعاد ين يل لكال لوس دين لكا اف سكعالو ين لوسر لكويملو ينلك نإ



 مقبر قحي هناف 96« ىدبملا#9 اماو#ءاصحالا نيع ابن قب رطلا نع يذالا ةطاما تح تما لاعا

 تائونكم بئارغىدبا م السلاوهالصلاهيلعهنا كلذ ىلع ليل دلاوسب قمتم نآك ملسوهيلء هللا 1
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 كيودير ل ةوبنلا نم لضفا ةيالواا نان وققحلا لاقاذطوهتلاسرو هتوبنردق لمدتيالو ناف |

 مهفعب لاقامه نمو هتوب نم لضفا يبنلا ةبالونأ ينمي دحاولا لجرلا يف كلل |

 تلوسرلا قوفو "لولا نودف د خزرب يس ةوبتلا ماقم

 كريو ويبنلا نيب يذلاهجولا نعةرابعةلاسرلاو يبملل يذلا يالا هجولا نعةرابع ةيالولاف

 دييجو اود« ميفافةيال وااو لزنا ةوبتلاوةوبنل| نم لن اةلاسرلا تناك كلذ لجالو قيذخا
 وهودملاءاوأ ءاطعأ ىلاءت هللا نا دروام كلذ ىلع ليل دلاو+ هب قمت نأك ملسو هيلع هللا لص هتاف

 دممو دمحا ويفدجلا نمدعسا ق شك ذأو هسفن ىلع هبهلاث اب يلاعت هللا لسءامتلا ن ءةرابع

 نو اعبس لاهي ادقو ىلاعت لاف كلذ واو دما هيلع مذ بتزتاودمجلا ءاواةلودما ا-ودومثو

 د6 ىمحلا9اماو *ابلها فرعي ةفب مش تاراشأ ىنملا لو دج ةروس هنا لق" نقلا اكمل
 ىلع ض رعت مالسلاو ةالصلا هيلعدل اوق كلذ ىلع ليل لاو« دبأقق قم ناك ىلسوهيلع هللا اص هناف هناف

 ريغةلوهجت ةنطاب ةروتسم تناك نادعب اهربظاوألاو البقثسمو اًيضاماهنع انريخأو بيغلا
 ١ قلطلاعددنا كلذ لعب لا دقت ناك لسو يلهث لسدنافالديلا9 اود ةفور 8
 امأو#«ملسو هيلع هللا ىلص ممل يعم وهف هنع اولض لرادعبملا تلا ىلا ميعجراو قحلاىلا

 ترئاو" دقو ثيملا ايحا هنا كل ذ ىلع لبا دلاو هب مقدم نأك ماسو هيلا ىلص هنافالك يحمل ق3

 هلاعفا ثيح نم كل ذلئالدو ةثيلاضرالا ايحاوهرامدنادعب نيدلا ايحاو رايذالا كاذب

 هناكللذ يلع ليل دلاو ب قمم ناكل سو هيلع هلا لص هنافالك ترم اماوج ىصحتلال زي
 اذكم كلذ نم يشدباسا ندحا شميل نك ملا هجويف تايصحلا كلتردب موي مرا
 *« هب (ةققم ناكل سوه يلع هلا لص نافل يلا !اماوتملسو هيلع هللا يلص هنعرابخالا يف درو

 ١ ةيدبالا تادوجوملايف ةيراسلاة ايما وبفينوكلا أ ماعلل ةيدوجولا ةداملا هنا كلذ لع ليل دلاو
 [هماج ثراكه نال ةيمورقلا ةفصلا» ذهباقصتم هب اققحقم ناكدناف86#موبقلا 96 اماود#ةيلزالا
 ' 9ع دجاملاكاماو* مه ةافةيمومقلا فهلبفابماق ةيقلخلا تافصلا اًمماجو اهباماق ءامدلاو ةئاقمل

 هيلا حالك لالا تالاكناب فقمت أش واعوم دحم نمناكملسو هيل .لءهللا لص هئاف

 يخيت يتلا يا ةيملالا تالاكلادجو يقيقحادجاو ناكل سو يلعن يىلص هنافاإدجاولا9غأمأو

 ركل لوم اسو هيلع هلام هنادجو نم عا نا دجو الف هدنعت اييضتقملا عيمجدجو اك هدنعدل
 ديسومف مييف ل ريظنال تاقولفلارئاس نيب لضفلا يف دحاو ملسو يل عدلا يلص وهو (دحاولا) مسا



 نها

 ميسم ا م عم

 ةفصلا هذهب اًقوصوداققحت" ناكملسو هيلع ها ىلص هنافالعدعتلاوؤجاماود# هدسحاووهاديبع
 هنوكصي هيلا تعجرو اهتاوذب قئاقللا هيلا تدع“ يذلا دوجوملا هنا كلذ لعليلدلاو# |

 ىوطدقو ةروهشف برشلاو لكالامدع ثيحنم هتيدع“اماو ةيدرجولا قئاقللا ةقرقح

 هللا لوسر لكايجل ةياورويفو لكألا ىلادعي مل هنا ليق قحط سو هيلع هللا ىلص هللا لوسو
 د6 رداقلا إم اماو#ةيافك كدحاكتسل هلوق يفو اًماطنيربشتدم ملسو هيلع لص
 ملسو هيلعهللا ىلم هلا يف فالخال ذا ابياققمقا ملسو هيلعهثلا ىلص ناكدقنالك ردتقللاه9ع و
 املثم كلذو هنمهتباط امسح ىلعاهب ءاج ةزجعم بلطي شيرت هتزممت“ الك فراك

 ةقرف كريتقرأ رمثلا قاقشنا معاراف ةْيآيبم ري نأ مشو هيل عملا ىلص نم اوبلطا مينا درو

 ملسو هيلع هلا ىلصلاقذ مثلا ىتقرف نيب ءارح لبج يذؤز ىتح لبجلا نرقب ةقرفو لبجلا قوف
 هنامتض ىتموةيلعفلاءا.الا ىرم انيتاف 96 رخؤللا 9و 16 مدقملا #9 اماوةءاودهنشا
 | ةيلمفلا ءامسالا عيمج هفاصتا عصب ةزورضلابف ةردقلاب اًمصتم كزاك سو هياعشا لص

 ١(. ( غقري ال مويلا عت 2 هو)هلوق ىلع يلبسلا سادررمنب سابع ملسو هيلعةللا للص رقاذقو
 : امهات نراك لو هيلعقلا ىلص هنانإلي رمش آلا 96و لوال #9 اماو«هيلغ كتبو

 .(| هيلع لا ىلص راغاا ذهىملاو رورظلاب دؤجولا رخنأ وهو قئاقلسا ةقيقت وهذ اذوجولا لا ةثإل

 ضرالا هنعقشنق نهلوا اناملسو هيلع هللا ىلد هلوقو نرلوالا نورتسلا نحن هلوقيملسو

 ىلنم هئاف#ل6نطابلا 96و لك رهاظلاو اماو* مفشم لوأو مفانش لوأو ةنجلا خدي نملوأد
 | نطابلا اماو قلخ هنمدنال دوجوم لك نيعهنالف نهالخلا اماامهباقفحتمناكملسو هنعمل

 ًاقففت ناك لو هيلع هللا يلص هنا« ملاولا9ماود« ةدوههشم ريغ يشو قئئاقلسا ةقيقتسهنالف ١|
 ةقيقح لكل هنم ىطعملا ةنال ربك ألا هكاحو دوجولا .يلاو وهف ىربكلا ةيالولا ةفضب ًفضشمودب
 || ةيالولا نيعاذهو مسو هيلع هللا ىلض دوج ونرش هيضتقيام ىلع بارما نم ةبترم اقل نم
 ]|| رودت هيلع قلطملا دوجولا بظق هنال ي قيقا لاول لسوهيلعهلاص وهفذفانلاهملاو يربكلا
 هب قي ناك ىلسو هيلع هلأ ليس هنافلجيل امنا ماو ٍلسو هيلع هلا ىلصاهلك ىتئاتلا حمر
 ىف دو أ نْيَسْوف بانك لَدَتكاَثَدكم هقح يف لاقن هبل ىلا عقلا هشام كلذ لعلب دلاو#
 ل ىلص هئافالكرإلا9اماو* لالا قفالاب هاب ملسو هيلع يلصا دج هيبن ىاعت للا فصودقو
 اما امحر اًقوَقشاَرب ناكمنايف فالخ لذا ةفصلا هذي ًقوصومودب اقف ناكملسو هيل
 لع قلل ميابي قاكمنا كلذ ىلع ليل دلاو»«هباققنط ناك لس هيلع لص هناف 6 باؤتلا 9 ١
 ناك ملامونهيطاا ىلص نافل تمل ااماون# بنؤ:ن م« يسم تاتا مالواو باوذلاويفةيوثلا

 ا هب مم
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 بييدوويلا حرب رم مادو هلا قتيال ناك هلا معدن ىضرتةشأامتورامشل ذليل دوهبا

 يتسم ناكرلوةمحرلا لاك ملسوديلع هل فص ناكو كلذ ريغو ةيموزخلا ةقراشلا عطقي رايثزال

 لخ_ اقف كل ذب ىلا عت هلا ءامسدنو هب اقم ناك م ملسو هيلا ىلص هانا وفعلا 96 اماو#
 26فؤ زرلا#9اماو+«ةيادك يلا ئارجلا نعممفم وهوفع ةرمدروامهفو'م همه ق أكل اقوول
 36 كلملا كلام 96 اماودم ملسو هيلع لص يحر فار نينموملاب لاقفدب هايهدق ىلا عتدثاف

 ليلدلاو#ةيدوجولا ةكلملل ةيكلاملا ةنصبأ ل سو هب ًاققفم تراكم لسو هيلعهللا لص هاف

 الو مدآ 5 دلودهسانااةدقومديسو كلا كلا م ووفهلجأ نمل املا تاخىلاعت هلا نا شاذ ىلع
 رض 1يفاَمَ ٍِِث املي لس ىلاعت لاق مدالوارمد لا اهيا رام دقو رش

 هنا ىلعمعضاو لي لدمدنلايءاينألا نم مديعلاذخاو كاملا الامو عمجاملاعلا ديس وهو هئماع بج

 06 ماركألاو البلا وذ اماود* كلاما عوبنل مدخعاو عابنالا ىلعالا ذخؤيال دوملا نال كلل
 ميلسو هيلع ىلم هئاف#ك طيقملا غاماو#هردفتلالإ هباقققم ناكم سو هيلعهّللاىلص هنا

 طاح نيمبما قزدت 5-5 لهل لص وهو لدعلا وهطسقلا الدب ةق36 ناك ١

 نون وبال كب نوال ىلاعتهاوقوكلن ألَزَ 1 م كح 8 ًاويلاعتدوت كلذ لعل يلدلاو

 د6 مماجلااماوجَتمضامِماَج رم سس يف اونيجالكل قييم لومي قع
 يس يننلا ع اماود تالاكلا ا عجدتال هب مو كراك ملسو هيلع هللا ىلص هناف

 هانامالسلا هيلع لي ربجن | يورام كلو لع ليل لاو ختان يف كاذك اكملسو هيما
 أ موي رطفا لبهللاقثهذه دخشكل لوقي و مالسلا كلئرقب كب رمل اقف نضرالانئازخ تاغ
 دقو دب قهقم نك ملسو هيلعملا لص هللا لوسر نأ 26ينذلا اما +ائيشذخأ يادوب موصاو

 ىلع اوكحو دالبلا ١ اركلم تح نيرجابملا نم هريغو راصنالاو مدهجو مر قف دعب امشي رق ىنغا
 هعنمودبافصتم سو هيلع هلا لص ناككق096مفاملا 996 اماوصييقو ىرسك نئازخاوقرفودابعلا
 " لامقإلا ءامسا نم اهو مفانلا لي و د اغلا اماو+دوملا نيع ووفءاحيفالا نوكيال
 »6 يداملا9د»6رردلالكاماو«ةردنلا تاغصب هققفلا مق لو هيل ا لص ناك دقف
 ىلإ يِدْرَمل كّنَو ىلاعت لاقو ثروت و و هاجْدَق هلوقيفامبيدايم ىلاعت هلا تكاث

 عيتخلاو عدتبا دقو دبة نكمل اسو هيلع لم ةنافذإ ميدبلا9ماماو* ميقت مفتر طار ||

 26 قابلا يام او«كلذي ةنوهشم بكأومعاضالا وعنك تئامةردقلا بئابعم ١
 نيد نيس آلَ ىلاعت هلوق كاذىلع للدلا و هبا كراك لسو هيلع هلا لص هتافألا

 ءاديشلا ديسيف كلوفافءايحا ءادهبشلا ناكاذاف +اي> 05 ومو ليس | وأنك ١



 ا

 هل ىلص هناف دل شرا دثراراإا 3اماو هاد يهش موسم تامدق ملسو هيلع ل طم
 هللا لص هناا ««روبسلا لاما او+ نيعفصلا نين ابباقصتم نيمسالا نيد يباققق“ ناكرلسو هيلع

 ريك وهسأ رعت نماولعفام هب اوأعفأشي رقنا كلذ ىلع ليل دلو هب اًققحتم ناك ملسو هيب داع

 *نو كعيالهناف يسوقل رثغا مهللا لاق لمهن الو هل عدي شل لاا هتيد ا
 ىلع اهقطو وحلا اممالا هذه ىلاعتهنلا هحر يللا عركلادبعخيشلا ركذدق 26 ديبتت 9 |

 نع ةجراخ ءايسإ اهياعدازو نيل يفامضعب ركّذو ىرتاك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا فاصوأ
 لاق ةدئافلا نم هيف ال. اندام يلع همالك ل قناو سيو هطورك داما .نمونيمستلاو ةءسقلا |

 ملم ةفئاط تبهذو ىلامتدلا٠ امسسأ نمام ناىلا ءازعلا ن :هةفئاط تبهذدقف ىلاعت هلأ همحر |

 دمه نامساوملاعت هلي نايس اهنا ةةيقللا لو ملسو هيلعشالع هللألو هر ءامسأ نهام.مناملا

 لئاوا يفيتلا امس كل ذنمواس مف ةيفصرال نايت ذنامسالا ناذهو ملسو هبل لعلام
 ىلا ةفئاط ترهذو ىلاعت هللا امس! ابا ىلا ءايلعلا نم ةفئاط تب ىذتامطقالا و لا يقو روسلا
 نأ نأ مهذعب بهذون ارق ءامساا هناا ةفئاط تبهذو ملسو هيلع يلص للا لوس ءاممااهنا

 تبهذوثارقلاءامما اهضعب و ىلاعت هنا ءايسا اهضعب وملسو هيلع هلل ىلص دمت ءامسأ اهمغعب
 كلذكو يداملامسا ءاملاو رهاطلا مسا ءاطلان ا هطواولاقفرمسا كلذ ن مفرح لكناةفئاط |

 ماملسو ل لصد“ امس اهتيعب شو ىلاعتدلا ها عجل نا ةقيقملا لعويقاوبلا ١

 م5 ةنس قولا فاشل ىلا يرقملا نيليعامسا نيدلا فرش مامالاملمو ا

 دسار يور ةضور نه هرصتخا يذلا ضورلا باتكب حاص ْ

 يبنلا صئاصخ اوركددةوىلءلابا,مشلاحرشلا اذهىثحو يراصتالا اي ركز

 ا تابج اولا+ةعبرااعارن هول جو حاكتت ا باتكيف «ايققلا ةدامك هل سوهي ادد ىلص

 تاحابملاو+ةةدصااو ةأكزلاك تامرحاو*ةيحصضالاو رتولاو صضلا ةالصك

 عبارلامسققا اذه ركذا ا" اهو مارك الاول ئاضفلاعب ,ارلاو*مومصلا يف لاصولاك

 شو او نيسوق نيب نألا لجأت 0 اذ ةيشاحلا و حرشلاو نامل ف رس ارابعب ةعمجاب ا

 نييناجلا يف ةيدنه ماقرأ ركذعم طخ ةيشاحلانيب وامه لصفاو اههنعاجراخ

 سس ص عل يس سو لح عسا

 ل و صم ار ييجي مصل سل بسس دي بج بليس صح سمس يي يبصسا



 "ال

 ىلع هتاجو زير 2 يشو 7ع ركل اول ئا فلا عا ارااؤ9 يوتا هعشايضر# هرهاوج نقل |
 نكا» اءاوسو" ريغملاحرشلايفانةالخأ "وهمه ةافودقارفإر هرايتخاب راو تاقلطمول هريغ
 وهوداا دي عنب ةحلط يف تأ ازن ليقول الود اوذننَأ مكَلَنك امو ذ ةي ل الما تااوطوم

 ةلجاَو زا ىلاعت لاق نين. إلا تابما نبمالو ةشئاجرجوزتال تامنا لاق هنافةرشعلا احاريغ
 اك اهجاوزا رخال ة نجس يفد أرلانالوةدإ-ا يف ملسو هياعدشأ ىلص هجاوزا نهنالو *ابعأ
 ىلص هلاماركا 90 هريغ لم تاوطوملاهل لاما يادي رارسعرحتو يالايترا ارسوتؤلعييريشقلا نبأ هلاق
 اهودتداي ز نم حيجرتلاو ضبا تآوطوملا مرجتال ليقو تاوطوملا ريغفالخب ملسو هيلعدلاا
 بأ هي رارسب فنمملا ريع واو تآوطوملاب ثلذ ايهدييقت عم يزرابلاو يمواطلا مزجهججر

 هلبدغت ين أيا. لع ءاسنلا رئاسلعمتاجوز لي دفتو 9 اقلطم ىلع نيفطغماهمأ نم
 »6 فعاشم نيباقعو“ هج اوثرإلنالأ اني ايم دحام نسل يدلاءاسفاي ىلاعت لاق
 دن ينمأللا تابمان هوو نيب ال وتم رحاب: نكدرهأب نزين اسي ىلاعت لا
 نوحاكن مرج يف لب ثاريملاو ةقفنلاو را ورام رالاوةرلغا ع يال نيلثم يي
 0 الحا را ىلامتدل قلو سو هيلع للصالة ماركا ا

 || نيدمإللا تاوخا نيجاعبل لاقي الو '' اتانم وملا تابماال نيدماوملا تاهمأن ا الس

 || مهجاوزا مرتالف ءايبمالا رئاسام| لو ديلع هللا ىلص 96 هريغ ىلع هناجوز م رت ثول كاوف(1)
 الاب ركز الداعي بيا لاق فرامملانويعيف يصاضقلاهلاقنينمإللا ىلع مهتوم دعب
 قح ريغ ىلع عمار !رخ لسوء هللا لم هناجوز ف الخب عريغ ىلع نرتمرحو ءايبنالا لوزربتهرح مدع

 | انالاوديف فالغلال هلا نيسحيداقلا لاقوجريغصلا حرشلا ينام نالخ 9/هلوق(؟) ءاببنالا ىلع
 هريغىلهدتقرافم حكت عر بابعلا ةوابعوٌديفمرييخغتا ناك امايث دلاةني زيف اههضر غير م تنككت
 أ لاقواال ما تآوطو زكا ءاومتو9هلوث (")دقملا وها ذهو ما لوخسدل]بقو هقارفاهر امتخاب وأو
 ا ءاسنلا راس لءهناجوز لشفق( اوت( رطقنأهبلوخدملا عرش يلظالا ريغصلا حرشلا يف
 ال ويم ةعشإ ةمطاف سو هيلعللا ىلصدأو هل نهنم لضفأ ىف 500 ديس هقالطا نم ىبتتسي

 ءاسريخ يفوكت نا نيضرت| .أنيحيرصلا يفو دحا سو هيلع لص هلا لوسر نمةعضبب لدعي
 لج ؟نراضفو نأكل نهريغ دح الش. نهدخل ال6فعا شم نوباقعوإ هلوق( ه)ةمالا هذه
 ءايبمالا شرف نأ كركذ ىلع نكيلو يرشاتلا لاقناييلا يف هلاقدبملا دح ىلثم رملا دح
 لاقيالوليهلوت(5)كنالا ةصقدمإالا سو هيلعدللا ىلص هنا لوسر هلعاموةشحافل|رعةظوفحم
 نايفاثلاو نيب جوزنلا زاج !كالذ زاج ول هنااهدحا نير.الالمنا نينمأملا تاوخا نوتامبل
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 نينمؤملا لاوخان وتاوخاو 'روتوخال الو مهتادجونينم رمادا دجا نيتابماو نينابأل الو
 هلوقاماوهإ6 ءاسنلاولاجرلل و94 با ملسو هيلع ىلص هناك يان6ةوبالا يفوبك ديم مالاخو
 نملا ؤس عرش وؤإ/هباص داو ككاجر نم دحا سيل هانعف 'مُكلاَج رن مدح ادم ناك ام ىلاعت
 اماو راجت ءاَروْنِمنحوأ اساف امام هوم ًاساذ و ىلاعتل 96 باب ارو نمالا
 ضرب نصصخ ضايع يغاقلا لاق سمح رشف ي وونلالاق# ةهفاشم ل اسي نا زر نهريغ

 الواهريغالو :داهشل كلذ ف شك نمل زوجيالف نينكلاو هجولا يف فالخالب نيل باجحلا

 نع يوذبلا ركذ96ةدئافؤإل زاربلل نوجورخ ةرورضلالا تارتتسم نك ناو نوصرف#راهظا
 تادتمملا ىبعم يف سو هيلء هنا ىلص هللا لوسر ءاسن ناك لاق هنا ةنييعنب ناينس نعيبا طا

 ماور ال6 ةيدخ نيلضناوؤ#ماهباقر نكلجالو نشعام توربلا ىتكسيرممل ل بخ كسلا ةدتعللو
 ةمهافودلي وختنب ة©دخ ةدللا لها ءاسن لضفا لاق سو هيلع إل هنا يع دانساب يثامنلا

 هللاوالاهنمار يخدش كقزردق هل تلاق نيحةشئاءل لاق لسو هيلعمللا ىلصدنا تيئاخو دمتي |

 عري يللا

 دوادن يإلكسو*سانلا ينمرحن وحاملام ينةطعاو سانلا ين ذكنيح يل تما هنماريخ يئقزرام

 اهأرقا ةحيدخسو لي ربح نممالسلا ملسو هيلعدثلا يلص يبنلا اهلرقا شن اءلاقن لضنا امها

 نأ لاقف ةمطافما ةيدخ لضفا نفدل ليقف" لضنا يهف دمج ناسا ىلع مال نلااهب روم ليدبج
 ملسوه يلع هللا ىلص هلا لوسر ةعضيب ل دعا الو ينم ةعضب ةمطاف لاق او هيلعمل لص هّنا لوس
 لأأس ربخنو ماعطلارئاس لعدي رألا لضفك ””ءاسنلا ىلعةشثا ل ضف ربط يذ كئاع ملأ حا
 يراخجلا اهاور ةشاعلاف كيلابحا سانلا يا ملسو هيلءهشا ىلص يبنلا يصاعلان يورم#

 رع امدفلا ذو ةمكاف نمل شفا ةدئاعوة جدخ نمالكنادمالك ةيضقو رماه ناصرصقشاهو

 ةجيدخ | رسام لضفا ةمعاف نا هب هللا نيدنو هراتخغ يذلا لاقن كلذ نع ىكرسلا لئسدقو "هنأ

 ما ةجيدخ لضفا ن فدل لبقنعهلوق(١ )دري و فيقوتلااهقي رطامنأو سايقلاب نوكلال ةيمستلا
 نيحب مصل يفواّدحا ملسو هيلع[ لص بلا نم ةءضب ىلج ضفاال كلام مامالا افون ةملف
 مليف6#ماعطلارثاس عدي رثلا لضفك" لج هلوق( ؟ )ةمالا له ءاسن ريخ يفوكت نانيضرتامأ

 ةياهنمل ننالا نوكب ال ابل اذدي رثلا نال اهمدي رثلاو مانغا ماعطلاداراامنا دي رثلانيغدري
 راتخاوهل وقلم دحب رصصت لارا شاور وراد يذلا لان كلذ نعيكبسلا لس دقوؤإهلوف(؟)

 6م د رول ضفا ةشئاوز قولي وقاضي اهحيمصاملاراشا»ةجي دخن ل ففأ عرمنا يكبسلا |
 لضافتلاكز اجالاو نظلاب ابيذ ذخالا زوجيالف ملعلاب اهي فاك ن ادام لكن وقفحلا لاق



 هتعافش باج نمي خشم لواو عفاش لوادةنلا باب عرق مالا وأد“ ضرال ا هنع 1

 خبطت ممالا ىلعةمايقلاموي ءادهشو َة 2م نيا منك هب هل مالا ريخ هث او ملسم هأور ١
 دية لع مجال مرصع أ 51 ا ةيآل مهلاسر مهلا لسرلا 1

 ابلخدي ن ملواوأ مواشي 5 بالا نارهاظظلا باجاف مبمتأ م موعيرج ءأيب :الأوأ هتماب ين لك له أ

 اتوفرمر نع دارفالايف ينطقرادلا جرخا تاق*مالالوا لخدت هما ناو لسوديلء دنا لصانني

 ديعأتز | اثاهراس امدنعتة مال سوديلعملا ىلسءاوقب هضمي مدل اكل ل جدا تشع

 يئاربطلا ريخاماو#عرمالا ةنجلا لها ءاسن ةديس ينوكت نأ نيضرتامأ سو يلع لص دوم

 نوع ار ًارماةيسأ مده تشب ةمضافتدإي وختنب ةجيدخ م نارمع ته دب م رمنيمل اعلا ءاسن ريخ

 يكبسلا اراثخاو*ةدايسلار اينعاب ال ةمومالارابتعاب ةم اف ىلع تاضفاغنا ةيدخ- ناب هنع بيجاف

 ةجيدخ رم لففاةشئاء لقوا هتوبت ين فالتخاللو ربما اذهل يدخن م لضفاميرعنا

 نيكلوىلاعت لاق#نييبنلاءاخؤ# لسوديلء هللا لص وهوا فدصلل ةداب زنمييجتلاو
 رخخآ مالسلاو ةالصلا هيلع يىسيع لوزن نمتبثامدضراعيالو نيل مَ وسر
 ديسوؤل اه الماع ودلع هلا لصانينةعيرشل ةرز م لب ةطمأا ةعي رش يل الل هنال نامزلا

 هاوفاماوولطعا لضفا سو هيلعمثا لص وهف قلاع اضف ي مدآلا عونو ناذيشلا هاورالكمد دلو
  ليشفت نع يعن هتابا ع بيجافاهونو سنوي ىلع ينواضفتال هلوقو»أيب اال نيباواشفتال

 تاوذيفال توافنتال ين وبنلا سفنيف ليضفت نعدارفكا | ذ نا مهضعب صصيةدن ىلا يداي

 يك نمتمونم ضعب لع نيل ضي لات لاق دفو سصنا ماب نيتوافتملا ءاينالا
 لضفا هنا علق هنعىجن واع ضاونوأب دق كلذ نع نوار شجر د 'ممضعَب مق قس
 مد اريومد ؛ ادإودايسإ ريبعتل يف ربما هريغوهلصاك عبتوم الو ديس 1 لافرعامل ىللو قلخلا

 96 ضرالا هنع قشنتن م لواوإ رماك قلخعا رئاسو هدلوو مدأ ديس ملسو هيلع هللا ىلص هنا
 , قعص نع *ناك ا يرداالذ شرعلا ةئاقب قلعتم ىسوم اذان ربخاماو# ناخيشلا» اور ةمايقلا موي

 شنت نموا هلاملعي نا يقدلاف لسودياعمللا لص نال مسج" انا ينتسانمناكما يلق قاقان

 ىلا يدوي الثأ وا ةليامضاوتو بدات كلذ نع عن وا هلوقإإل )١( ةثئاعو ةيدخو ةمضافنيب
 اذه ًاتيالال6ضرالا هنع ىشنت نم لوا هنا معي نا لبق هلق هنا لمت ل وفلل( )ةموصخلا
 د6ةدجلا باب عرقي نم لواو هلوقؤلا (؟)ةمايقلا موي همم عقب يعرابخ ا همال ثيدحلا يف لاجحالا
 ةنجلا ءايبلالا لوخد نعحالصلا نبا لئسو# ةنجلا الوخد مالا لوأيث له هتمال ضرعتيم



 0 نمالو مل ذخ نع معيمضباللا ر ماي ةئاق ةفا تما نو لاوقال نبط هع ايعاجاب جتخيو

 هيوم نير شوال ساير كلالل فرنك ”مفرفصو و6 نانيشلا اور ثأر ماي ًايزح

 || هريغ عئارش ارش كرب رمادقو نيييبلا ئاخس سو هيعمل لص هنا رحال عئارشملا نمد اهرب أ ةضسانو

 |( لسومبل لع هلا لص باعك ةضورلا ينسي لصالا ةرابع6#ن ارقلا يو فب هنري وذ ءايبنالا نم

 تضرقا 'ايبن الا رئاس تازوع و سال يلعةجحن هدعب م فاو ليدبتلاو في رخل نعظرووم ريش

 !| ةربملا هبدارانا لاقي دق نآرقلايف هتريع" ءاقب رمل يابا امىلا اهنعفتصملا لودعفإ

 ىحتقءاسلاموقلال ماوقأ ةيقأب ر أت تازجعمملسو هيلع لص هل ذأعود .فالاوملسق ىربكلا

 ملسوا هيلع لص وقر هللا لوسرد معز 95 ماكو :الث نهي رقنوباذك نولابد ث عبي

 نمسك“ دل ملطت قحتءاسلا موقلال لس و ةياع هللا لص دل اوقو#«ملعلا ضبقي ىحسةعاسلاع .ىقلال

 نمدحا تاماركن مري ظياما هه دو+ةلالض يلع ممشجيال يتما نأ لس هياعبلا يلصدل اوقو*اهجرغم

 هناب باجي و* قط اوهو دل تارجت# يبن لك ةما ءايلوا تامارك نأ ىلعتانب ملسو هيلع يلح تما

 هنوكسناكو* لبقتسملا يفررظئاغاودعب ربظتملءايشالام فهو تيقب و تروط يتلا هتزهع“ دارا

 ةريسم بعرلاب رصنوال# ويسهل فسد تكس فالي كرام ارجع بح

 هلوقالا ناؤشلا اهاور الع مئادنلا هل تلحاوانوبطاهبارث 2و ! ديم ضرالا دل تاعجبو رهمش

 أ ءايبنالا نماّدحا ناىلوالا دعابولسو هيلع لص هصاصيخل ينعمو» | بف ًنروبط اهبارثف
 صبي الا#«نيطنلا ىلع ةفدص همك توك” ثرويل وول6عيفدل ةكراشم هتمافالاوديف دكراشيالا
 ناهب هصاصتخا ىنعمو# ةقدصادكرتام ثرونال هايبنالارشاعمانا يحتل اربط ثراولا اهب

 || ىلاعت هلوق اماو رخل يف ب حرص هيف هنوكراشي ءايبنالافالاوديف هكراشيال ممالا نماّدحإ

 هنكرثو هلوقإل( ١ )يتما !هلخ دن تح مسالا ىلع تهرحو |باخ دا تح مهلك ايبنالا ىلع تمرح
 اس 1 لعدتم قافثالا باوصلاينقلبلا لالجلاق»6نيلسل الع ةقدص

 يفنكل القندي رام ملسو ه هيلعهللا ىلص يبلا ثرب له صئاصلعا هباك يف ىومغلا نبا لافو#
 ثرويال سو هيلعمتلا لما لوسرنا يطع يلدا نمو لاقرخاو يف ثيدحلا لكششم باتكا
 حرش يفودا هيلا سوي كرا لبقدي وب اةثارو تناك امناوميلاىلاعتّا يحوا نا دعب ثريال هنا
 عديإب تامملسو هيلا لس يبل لوما اهنعدللا يضر ةشئام نع ضئارفلا ب بابل هامل

 جراشلا لاق هثب رق لها نم الجر هثاريم اوطعل !مالسلاو. ةالصلاهلءلاقف ايحالوإ و

 هفرصمو 1 تيل ناكشنال واامفرت وأ هبباَقدصتهتي رفلهان ثلحر قنا ءالغأإ



 ؟بم

 ملعلاو ةءملا يفشرالا دارملف دْقاَد ناميكس ُثرَوَوهلوقو يثري ايو الميل تبل 3
 :تقنوملا لدا نيب لصنلايف ىلا لولا ةماقلاموب96 سهلا تاعافشلابم رك اول نيدلاو
 .سانيف ةثلاثلا**'”باسح ريغب ةجلا قل لاخدا يف ةيناثلا#هايبنالا دعب هيلا نوعزفب نيحح
 مفريف ةسماظأ»#نوجرخييف رانلا اواخد شأن يف ةعبارلا* اهتواخدي الف رادلا لوخ داو ةمتسا
 نم قاح لوخدو يشعل ب بلا نملك صخخو #9 رابخالا يف تتيثاهلكو ةدجلا يف سان تاجر

 ةسماخلاو ةفلاغلاب صخ نوكي نا زري و ةضورلا يف لاق ةيزانلا و6 باسح ريخب ةدجلا هتمأ

 ا ىلصهبةصتخت نام ن + ةيحلاقثم هباقيف نم جارخآل هتعافشنا ضايع يضاقلا لافجأضيأ
 عفشي ن سو هيل هل لص هتعافش نمو" ”ن ما نبا جارسلامالسالا خيش لاق لو هيلع

 . رانلا يفدواخلا قمت“ نمباذعلا فيفنخت اهنمو"' 7 همس يم هر ها اور ةنيدملاب تام نمل

 : لسوديلعهنا يلص هنا ينب وزقلل ىثولا ةورعلا يفد« ضايع يماقلا امس .ياعدين ناتاهو بلاط يباك
 هلا يلصدنا مهيضعب وذ و*«تاءاطلا يف هريصقل يف مهعزواجتيف نينمؤملا ةايلص» نم ةءامجل مغشي

 .ىنالا نم” ةفاكلا ىلا لسراو 9 ةبطسااواخ ديب تح ناكر 1 لافطا يف عفشي !سوديلع
 نيقابلا راصحن الف نافوطلا دعب حون لاسر دووم ءاماوةصاخ هريغةلاسرو ناهيشلا ءاورنجلاو
 نا نيمهحصلا ربط هبلق مانيال ناكواعابتا ءايبنالا رثكأ رهو #9 ةديفسلايف هدم ناكر
 مهنيعامانث ءايبنالا كاذكو سنان .رع ءارسالا ربخ يف يراضيلا يود يلق مانيالو نامانت ينيع
 ليق ناف ثادحالا باب يف عومجلا يف لاف« ذهيفدن وكر اشي مهنأهنم خاوي و ييولق مادتالو

 تملط تح صلاة الص ضرع يدا اولا يف مان مسوديلء هلم هناهخسصلا ثيدحلل ف لافت اذ ع

 ]|| يف ىتلقلا لاقو*مريغ نع نوثري ال مهتغث رويال ام ءايبنالا ناف مهءاقدصو نيتك ملاصل
 زا ىملقلا لاق هلوقو نوثروي الو نوري مههلع دمالسو هنا تاواص* اينالاناجحاشبالا بانك"
 ضايع يضاقلا لاق6#لنا رانلا لوخداوقهكسا ساتيف ف انا هرقل“ ” هحييحصت ىلا راشأ

 نادال ةيدلأب تاما عف ةثي نا هتاعافشرمو هلوق 94 ")هللا ءاشإ نما هيف ةكرشي وهريغو

 هفيفتامنمو هلوقالل "”اهريغو نوح علا يف ني ربقلا روق ربقلا با دع: فيفققلا يف مهشي
 رعوي لك يف بط يل ع نع فيلا نم ةيحدنبل لعجرو6تا رانا يف دولا قدقسا نم ب باذعلا

 سثالا نم هلوق »2 هنرشي نوح ةبإ وأ هقاتعاو سو هيلع ىلع ىبلاةدالوب هدورسل نيا 0

 أ ملاعلاو اريِذَ َنيملاَعلل نيكل ىلاعت هلوقب لدتساو مزحدبال الخ كتم ال6 نإلاو

 ىلامتدلا يوسدوجرم لك
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 ام دحا«نيهجو ن.هباوخل بدلا ةالص كرتام بلقلائانريغ سو هيلعدشا لص ناكولو سعشلا |
 عواط سلو بالادب ر مشي وندبلاب قاعتيامهريغو ث داب س<يناظقي بلقلا ناروهشملاوهو

 نعدماح وبأ خيشلااكح يئادلاو+ةمان فو نيعلاب كردي امنا نال كلذ نم رهتلاو سمشلا

 بق نيالا نعد باني عدح نخوه ىلص ينل ناكل اباه ضع

 نود نيحيعصلا يفك ةماما 3 نه ىرب 69 هقلذ نم يرب وو9«لوالا عونلا نم يتداولا مونناكف

 || اذك اذه يرادج ءاروا«ملءاال هلوقل ةديقم يصف ةالصلاةلاجب ةديقم هيف دراولارابخالاو

 ا ىلص هنا هيف سيلذارظن هيفف الاو رهاظف همووخمل ةديقماهناءلئاقدارانأف ليق
 ك1 قيال دساف ملسو هيلع ىلصهدسج ليرادجلاسايقورادجلاءا ارو نم ىري نأك
 ل لثمن انيعملسو هيلع ال لص هيفتك نيب ناك هنا يور
 رذمالب< ىالذك هريغ عوطتو*ر ذءالب وأوأ- (ئاف هعوطتكيا96 ئاقك اًدعاق هعوطتو بأي |

 ما مخ يف !6مالسلاب هبطاخ نم ةالص] طبئالد 996 سم كلذ ىور م اكفصدلا ىلع
 ومقر آل ةيآلال6هتوص قوذ توصلا عفر مرجب وة الصلا طورش يف صاكي بلا هما كيلع
 يف رباجو سابعنباريخ اماورجح نبا مالسالا شادي لاف+ يذل ا تْوَصَقْوَت مكتاّوعأ
 هرك ذو ىهتنا يهنلا لبق ناك هنا رهاظلاف نيتاوضاةيلاع ةنملكي نك” ةوسن نا مرفلا
 ةئيملاب ناك تصل واع نأ لمع < و يعنلا لبق نوكين أ لمسحي لاقف الاهحا ضايع يضاقلا
 مفعم ةيطرقلا لاق رهنلا نقلي هنا لمشجيو تلف“ لن نم لكدارتنابال ةيعايتجالا
 نيل <ن اذ ؛ الام تارج ملا ءارو نم اوادنالا# زكي( و)ملسو هيلع لصءربق دنعدعفر

 ديما زادناو) ”لسوديل املا ىلص هئاسث تاربحيا تارا ءارّوؤرم كنوثداتي
 لك ذأ يلف ماني الودلوقب لطاب اذهو 6 لوالا عونلان هيدارلاموثناكم هلوق 8600
 ل جي يضفي هجو ىلع الذ رك ذ هال هبلقنود هنيعب نأك] او ةياعدلا ىلص هموق
 ا مسوديلعا ص هنال لا الا اذه أتبال6#يهنلا نوال هنا لمعت د تاقدلونال# 0
 هئافودعب همدان لعثإلع هعساب هذ ذا دنو دارت( #)ركتم لعرقبال ملسو هيلع ثلا لصوعو نومي

 مهانليلعت ا ديضعقياك مجالا همياظعت ىفتقي امور اةيسواواءافشلا داي لان امأ
 فنتك هاد ”مكصني لوسل اق "داوم ل ىلاعت هلودقب وكلما هئادن مرحتاوللع ||

 دوج ممدود كمل اة داق انتل سميف فيت «نيتلعلا نم لكو هميظعت كر ترم ةيفاعو
 بابيف هراكّذا يف يووالالاقو* مسوديلع هلا لض د هيظمت داي زينفتةب روكا هلوقوامدعو

 كبهجوتا يفادمصتاي ةمحرلا يندم كيبتب كيلا هجوناوكلأ ايلا مللاةجاملا ءاضق ةالص ||



 اا

 / 3 م ها هس هم سك 0 و 7 لام 0

 | كلرت نم هيفامو "ب ”مكضلب ءاعنك تدلك لوس ل« اولمجتآل ىلاعتهلوقل دمع يك |
 , دمحاب اقف ءاج ةيدابلا لها نم الجر نأ سناريخاماوج هلا نايك هغصوب يداني لب ميظعتلا '

 ملوأ "0 كلل نزرع يحنلا لبق ناكها ماف ثييدحلا كسا هللا نا معزت كناادل معزف كللوسراناتا
 ولو مساقلا وبايثو لسو هيلع هتمنكب ينكتلام روما همحر يبفاشلالاق“*”يهدلاهغليي ا
 إ زوجي هللا همحر كلام لاقو# ينينل ب اوددكتالو يع"اباو وأ نيم عصل اربط دمت هعسأ نمريغل |

 | بيمزرم ثي دما يف تثمن هدمزب صنعا ذه ىلع هنينكي ينكشلا نع يعدلا و9 قلطم ا
 | يبلا تنافس يودي ثاكو لو يادلا يلص هتينكب ونكت دوما ناوهي يشل |

 ا
 / برقا اذهوةضورلا يف لاق ىنمملا كلذ لازدقو ءاذيالا !راهظا كنعنمارلاق لهوديلع هنا يلص
 ا هئعضو دايخ دعس نش عدملا جرت يمفارلا نعوهنعدتمدقام يعفاشلا نع ىح نادعب بهاذملا

 ضخ

 ١ مومعإ ةريعلا ترا ةدعاقل تفلاقت هنا عم ىييبلا هفعض يعنلا ب يس نما لخا برقا ةنا لافامو

 ١ نم هيف ان باوصلاهنا يودسالالاقو يعفارلادمجرام برقالا لب ببسلا صوصخب ال ظ فلل
 الفينيكب ىنكت نمو يتينكب نكي الذ ىمساب ىدسن نمربخو قباسلا نيخيعصلاريخ نيب عجل
 ل6 ةالصلا يفهتباجا بجتوؤل "دانس قيوبلا عحصوهحسفجو ناب نبا ءاور يممساب مسي

 يللا نيديعساب اى دانامللسو هيلعدكا يلص هنا يرانا ربح اهب( لطبتال أ ريفوهو ماعد نه |

 .لعوائار ركل ايش لاقل يظمعلا كرثنم هيفالو هلوقؤإلل ١( ) ءرخ ىلا يتجاح يف يبرم
 هلئاق ملسب نأ لبق نركب نااماف ةباععلا ضعبل كلذ نم مقواماماو هتينكب يداني الفاذه
 مظعت ةينكتلاذا عونمم هيف يظنتال ةينكلاب ءادنلا نان مهمالكءاضعقا امو ة يلا لوزن لقوا
 لأ | دي "تبت ىلاعت هلوق يف ىزنلا دبغ ةينكتة كح نع باوجلا ىلا جبتحا اذهو قافثالاب
 ناو هتينكي لسوديطعهش لص هئاذا زاوجهجوالاةيظعتاهنال ةينكتلا قعتميلال هلا عمربمأ
 '| هللا ىلص هتينكب ىنكتلا نع يهنلا ببسنا نم يراخبلا يف اماماو*مظعا هقضوب هذا دن ناك
 ٍْ ىلعهتلإلد لست ري دقتبف كنمنإ اولاق تفتلااذاف مالا باي نولوقياوناكدوههلان أ لسوديلع

 | لوزن نال لاذ نعرخ ًاتسرودلاةبأ لوزن نا ةيوبنلا ةريسلا يلع علطأ نم ىلعرفخيال هعيينكي هئادن ا

 +ةئيذملامهنمحاراودوههلادلا لذا ن ادعي كلذو تس ةدس عيسي ملا ةوزغدعب ناكرودلاةروس
 | 36 ينلاءنايلوا هاون( مز هيحصل ىلا راشا هعينكي دادي الفاذه لعومدقثاينماوقو |

 ىنكتلا مرجيو ىلاعتشاهمحز يفاشلا لاق 96 هلوق (©) رماملثجدرب يناثلا لامثحالا اذه
 رئاس اما 96 حلاةالصلايف ةعباجا بجتو هل وق 4(6) ةخيحصت ىلا راشا 96 لئا هتيبكب
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 .. فاس لطي عينت هد مما يؤفا

 دينا ب عال

 توق هل صل وم زب داو بذا هدحتمو ف طصتقك : فعمل دك

 رودس وعام العطس ل يقع كي تكا



 ان

 نيل اهي ١اي ىلاعت هلوق تعمسدقو بيتس ىرا كعنم اسهل لاققالملايفدن
 ناو لعنلاب ةباجالا هلصاك همالك ل مثو 'مُكاَعَم اذِإ 0 1
 هلو ىنشتسي و كربتي ناكو لج همن محتل وهو يوتسالا لاق ةالصلاهب لطبتالو يمت 30 مس

 هنكأ كنطب رانلا جلت ال اذا لاقف هلوب تيرش نا مأببثرا ىنطقرادلا ىور 96همدو»
 نه غرفالفملسو هيلع ىلع يبنلا وج امالغ نا ءافعفلا يفنابح نبأ ىو رو#فيعض

 دبقف يهذا لاق ىنطب يف هتبيغ لاق م دلاب تعبص ام كيو ل اقف همدبرشهتماجح“

 ٠ ناكلملا عصام كلذ فرسلان 5 اف "روك لااا يش لاق رادلا نم كسفنتز زرحأ
 ان زايقو ةضورلا يف لاف6# رفك هب فخقساو اهنرهضعانز نمو .سوديسمتا لصدفرجا ملغ ْ

 هلا ىله هلوقل هريغ تابب دالوا ف الخ اهريغوو ءانبكلا يفالهيلا نوبسني هنانب دالو ولك“ ”رظذ
 لافاذهيف عَ اومزرثالريغصو هو هيلع لاب نيح لوقو ديسا ذه ينبانأ يلعنبن د سو هيلع

 ناد هانعم لبق يساو يبسالا ةمايقلا موب خطقتي ببسفو بيس لك سو هيله لص لاقو لصالا يق:

 نم هريغ ف الخ اقلطم 96ةيدملا هل لجكو 86بابنالازئاسب عفتتبالو ملسو هيلعهللا لصديلا : باسلالاب لهو عفتني لقد مهمل نوبستعيالايبنالارئاس ماو ةميقلا موي هيلا نوبستني هتمأ ١
 |١ نارقلا هنمو 96 ملكلا عماوج يطغاو 0 مهوددنع مهلا افتنال رومالا# ةالوو ماكنا:

 هلبقدحا نيطعي مل شرعلا تحت زاك 'رم-ةرقبلا ةرونم رخسأ نم عيرالا تاب آلا يثواو ||[
 0 دنع ايئدلا نعةضورلا راب ع اوي هسف نعذش وي ناكو 6مل سو هيلع لص ءدعبالو

 هلوق (؟)هحيعتت ىلاراشا96ةالصلاهب لطبنالو بحت هلوقإلل( ١ ).بتباجا بجت الف ءايبنالا

 لهم اف ريغ سو هيلع هلا ىلص هتاعبدالوا نع ةريبظ نبا لثسا هبلا نوبسني هتاني دالو اووي

 ' فرشلا ناب باجاف#*ال ما ماكحالا عيج يف هاوس ةمطافدالواو نوثوكي لهو ف ةرشلاة بترول
 صنم فرشلاوةمطاف الا بقع نهنمدحال سب هنا عم هئأدب رئأس نودةم اف دلو يفوهافأ ا

 ملسو هيلع هلا ىلع يبلاةايج يف !ًريغص تامف نسحتاءاف نسحتو نيسملاو نسما روكدللا دالوأب
 لضفا امها نوك اهيم*ةريخكرومال مهني رذوامهفرشلاب اصتخلااماونيسحلاو نسجل بقعلاو
 مسويه لم لاقوةجلا لها ءاسنةديسوماملا اسف ة ديس هنوكو لسو هيلع ص نام ْ

 يف تحن قلااو قلبا يف ب تاني ةبشا اينركواهاذ ام ينيذؤي وايمأر ام ينيب ري يس ةعشرابنا
 ا كور موديلا لم بلعب اقدبلا تاجا نام هاركأ ًاهنمو»#ةنخلا

 . نايمشاهاديينافهيسل يف ملسوميلعمللا لب يناكراشا هكا مسا اهف هللا هعيوارسل كلذ ||



 ابق

 ناكر سو هيلع لص هنافوةضورلايف لاق ل6 ففيلكتلا هلع لقسم: الو يحولا كلت
 ىلع ةمواذملا هذنهب ص ةخعوهو رضعلا دعب اهيل بظاو مثرصعلا دعب اهاضقف رهظلا ب

 يوتسالا لاق مههلع قوجي 96 ءايغالا فالخي ءايبنالا ىلع ..ثرونجلا زوجي الو.لببمالا ||
 دم التحالا لك زوجي (الو) يكرادلا نع يضاقلا لاق "”نيتظلسوا ةللايف هتك مرتشي ْ

 ملسو هيلا ىلص هب لمعي ال ناطشثلا نافل« مونلا يف تي رود« ناطشلا نم هنال هيلع
 يفك شال الالمئانلا طبض مدعل ماكح الاب قلعتي |يفأوب لمعي الو»6نيحهصلا يف كلذ تيثاك

 96ةريبكا دمتم لع ب ذكلاوزإدبف ميسملااريزلل 6 ءايالا مول ضرال لك ًانالو#9 دعي ذرر
 +*مييحصلا ع هلعافرفكياالو ةضورلا يف لاق# د حإ ىلع ب ذكك نسل يلعاب ذك نأ حيل اربخمل
 نم عين رولا اما نااهنيو“”هتمدقاماهنف «هركذ ايفر صفت ال لوديلع هلأ لص هصئاضخم |

 ةاييئالاب ىلض هنإو هيفدوطلغ نك نصاقلا نيا هلاقام يل ن مالا دعب لتقي نادل ناوهعباصا نيب ||
 هناف هريغ فالخب طبألا نضيبا ناكو## ةرغتال اواي دلأ يف لكلا ماما هنارهظيل ءارسالا ةليل

 لزم هريغ فالخيم ا طخ كردعسي يبئمدعب سبل ذا ًأطخلا هيلعزوجيال ناكورعشلادوسا |
 اذا ناكو#ةمايقلا موي ءادالاب ءايبنالا عيمجدبشي و هتومدعب سانلامالسنهغلبي و هايبثالا
 هئاضعا عيج يف لعجي نادل ًاسدنا كلل ذا دهشي و لظداربظبال ردقلاوا نعشلا يف ىشم

 رهاظوهوال6 يكرادلا نع ينةاقلاهلاق هلوق 9946١ )شل! لها بابن دينا نهتوك وامل هئبحمو
 انينمو 96 ملا هعباضا نيب نم عب زورللا املا نااهنمو هلوق#(*)لاظاب هناذامعلا نبا لاقتاو

 ةيقباف الخ ”نسايتالو , تن ماينب هيفدهتخيال ى حم نصنومف هفقوح ظبضو هيئّءلص عضوم لك |
 قت دلكق لكلا هيلع ضرعدق هناا شمو+ريخالا دهشتلا يف هيلع ةالضلا بوجنواهتمو«بيراححا ||
 اهنمزت«رئاختدلا يقهلاق هقيلمت يف يني ارفسالا هركذ «يقتلكدامما .مدآ معاك هدعب نم ىلا مد ا

 ةلسلافو قيلت بذالا باتك يفوالسرمريبكلا خيرات يف يراخبلاهجترخا بءانيال ناك
 ناك أع يملا فبع ظفاخلا لئساهنمو*ةوبنلا تام الع نماهناوظق ين ب ءافتامثلاما دبع

 ةديؤي رهاظلاو بيغ دجو نمكللذ يوردق ل اقف ضرالاهعلتبا لسو هيلع هلا نص هم جري
 مافتب تشو دحاو ريغ هدهاش دقق لؤبلا اماؤمركتذالو آر هنا ةباصصلا نن دمنا نعرك ذيل هناغن

 هزكذ ماكملا نءنريغف الغجر فك هكعس نم جرح هبلقايف ناكر ةيلعكخ نمنأ اهنمود#نحيأ:
 لاجزلا الاسزا هيلعإنسادلا لصامناو ةعامت هيلع لصي مل هناا هنو هانطقلا تدا يف ئروطتض ال:
 هنآ يورو فيقوت نعالا !ذهنكيملو نايبصلا .لخد نئغرفاذأ يحن ةانتلا لخداوغرقاذ ا قج
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 وهو نامأرحامب مال راهظلا الو ءاليالا هن عقيالو»ا روث ىاعجاودأوقب متخوا رون هتاهجو
 همدصتخال وباب ذا هيلع عقبال ناكهنا يزارلا ارخنلا لقنوج هقحيف ناعلل |ل رق لوموصعم

 الثا هب وجوب لوقلا دعبيال لب ةضورلا يف لاق(ملعا هللاو بحتسم صئاصخل ارك د و) ضوعبلا
 فرعتل اماني بجوذ يبماقلا اصابا ذه هب لمعيف جيجل ارينا يف صئاصألا ضعب لهاج 7

 الل همابيفم الكل عنم نم لوق لطبف»ذه مها ةدئاف يا
 أ اهيفمالكلل ىنءمالف ىضقثا ما هناب

 ه١ ةةسفوتلاىل رطويسلا ني كلا لالج نشل ظافحلا ةقاد مهنمو

 نمار يثك اهيفركذ يفلا ىربكلا صئاصملا هبا ك ةيوتخام 6 هنعشا يشر هرهاوج نفل
 ا اهمتخو سو هيلع لم ةغب رشا هلاوحاب ىلءتيام شل ةريغو لئامعودلئ ا ضفو هنايأو لاروع“

 | قودابق أ ناري «ايينالا عيمج لم سوده لصاببمللاءا ف يتلا صئامظ ار كصذب
 اهرك ذاانااه دباس وشسأ نم "نامل يفاف هباب يفدل ريطظنالأمفان امماجل ةمربشعتاهدخو

 ينلالئاضنلا فطصملا فرشيف يروباسينلا ديمسوبا لاق ىلاعت هللدجر لاق لوقافا صحب
 و تاقدلا دحر لاق يهتنإ ةلصخ نوتسس«اسيبنالا رئاسن ىلغلسو هيلعمقأ لص يبنلا ابي لضف

 هعمهلاثما ةثالثوروك كملاردقلا تدجوفرات ' الاو شي داخالا تعبثت دقو اه دع نم لهفقا

 ثود رود سو هيلع | لص هصئاصخ نمو* يملهرتلاوا دنسم لاربطلا» اورىدارتةالصلاب يصوا

 لاقو هصئاصخ يف يوما نبا هلاقاكىعاضقلا هركذ هب لئمكي ال ناطيشلا نأ: ايبنالا نممريغ
 هللا ىلص هب .ضصاخإذ هوا .مروص يلعن اطيشلا لدقبال لسرلاو ؛ايبنالا عيمج لهةرجييلا نبا
 امئدومالا هالو ملق موملا ىلعالوامطق صوص يلع ديم ثيدحلا يف سيل لسو هيلع
 منال همست ةياضعلانب رعشي ىلاعت هّللادنع مبتلاكسولعن «يعيانو لقملابالو سايقلاب ذخؤت
 باتك يف .لاقو*مروصب لذ#ي ال ناطيشلا ناب رعشاف هبزحو ناطيشلا ضرعت نماوعصع

 5 ىلص يبنلا ةروص ىلع لفي كرا ناطيشأل اريل هنا كشال ناجل م اكحايف ناجرملاماك؟[
 نا الو. اقم مانملا يف ىلاعت ءايوز نوكك ناب ددجاولجوزع هللاب لقال نا ىرحاف لسوديلع
 ةفئاط تيهذو يكأ كلاما يبر علا نب ركب وبا مههم ةفئاط لوق ىلع اذهناطيشلا نم طيلخت نوكت

 مسوي هت زم دمت سيف يان هليثقو ناطيشثلادوصت نم ةمصعلا نال ءالعلان 4 :رخأ

 ةبذاكلاايكرلاب هابكر طاخي الكل دب لثمتي نأ ناطمشلا لا فرصف روصتلاهيلعزوجي رشبدمال
 سايتلالا عقيالفيلامتهلا وهسإل هلأ هرودتب ملاعيفةروصلا نعمزام وهفىلامتدلبا اماوينعي |
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 ةرخ الا يف هتاذ يفدب صنخأ مسقوأ ةواندلا يف هنا ديف هب صتخا مسق ماسفا ةمبراأ عي ًاردقو

 ىةلصقباهدروا اناا هوةرخ لايف هثما يف هب ضتخا ثوان دلا يف هثمايفدب صخخا مسق

 ةيسلدحنم ماو ابين ناكذ هئوبن مدقث و96 (ةلخنييبنلا لوا هناب هصاصتخا باي 96با /

 .ثاقولخلا عيبجت مد[ قلخو كب ربت سلا موب ىلب لاق نم لوا هناو هيلع قاغيملا ذخا مدقثو هتنيط

 د اما وكلي راسو نانجلاوكار سلو شرعلا ىلع في رشلاهمسا ةبادكو دلجال

 نييبنلا ىلع قاشيملا لخاو ىلعالا توكل يقو مد آد بع يف ناذالا ىف همساركذو ةعاس لك يف هل
 هباهصا تعنو اهيف هتعنو ةقباسلا بتكلا يفهب ريشدتلاو هورصنب و هباونم وي ناددعب نقم د
 ا ةوبنلا ماخ لءجونياوقلادحأ يفءردص شو هدلوم تاوامسلا نجرب بجو هثماو هئانادو

 هناب ايودشامسان نم همسأ قاقيشاي ومسافلادل ناب وناطيشلا لذ دي ث يح هباق“ ءازابهرهظب

 .القع سادلا مجراهئاب و هرفس يفهل ةكمالملا لالظاب وأمسا نيعبسوجمب هلا ءامسبأ نم يمس

 || ليريج هعيؤرب و يسرا ءادعبا دنع هطغب ومرطشالا فسوي تّويإو نسحلا لك يتوا هنابو
 نم ءامسلا ةسارحو هفعببم ةنابكلا عاطقناب و يتريبلاهرك ذايف اهيلع قلخ ينأا هتروص يف
 بلوبقو هبانمآ تحفل هيوبأ "ايحاو عيس نبارك ذاميف بهيشلاب يمرلاو عمسلا قارتسأ
 نمة.صملاب هدعوب وني ربقلاةصقو بلاطيلا ةصق يف! باذعلا فيفا رادكلا يف هيعافش

 ناكَم هيطوو نيسوق باقى اولعلاو غب غبسلا تاو سلا قاراخا نمهدمضتامو ءارسالاب و سانلا

 هعالطاو ةكئالملابو مهام هتالسو ل ايلا» ايحاو رقم كاامالو لسرم ين هئطوأم

 أ ريفبلاغاز امهم هظفحو ىربكلا هب ر تاك م هتبازرو يقيهبلا درك د اميفرانلاوةدجلا ىلع
 تمدقن ةديصخنيعب راو هىلف هعمةكتالملا لاتقو نيترمىلاعت يرأبلاهتب و رو ينطامو

 ليدبتلا نم ظوفحجتو 6 زيعم هباتك ناب هصاصتخا بابلك# ةقباسلا باوبالا يفابثيداحا
 عيجدياعتلقلا اميلط لمعشمو هريغ نع نغتسمو* يش لكل عماجوروهدلا لع فب رمتلاو

 ةنالكب وباوب | ةعبسنمو فرحا ةعب .« ىلع لالوأمجنم ل زنو ظفحت سيمو ةداي زوبتكلا

 || كمبو أب الن ارق الهويات يأ ل أَو نإ "مست أ نتلل ىلاعتلاق
 ىلا لاي يأ ا ىلاعت لاق دوب 0
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 ةريره يلا نعيراخبلا جرخا ونتي لاك داؤفدي تنقمل كالذك ةنحاَو ةلمجنازقلا ا

 ادلع نكلون ءىثلك هيفادل نيب وملء لك نآرقلا هيف ل زنا ىلاق دوعسم نبا نع متاح يبا نباو ||

 ملسوهيلعا لص هلا لوسرنا سايعنبأ نعنانسرشلا جرخاو+لاشماوهب اشتمو ككتو مارح 71

 فرخا ةعبسملا ىهتنا يح يفدب.زيوهديزتسا لزا ملف هتعجارف فرح لع ليربجيفًرقالاق ||

 "م

 ناكامناورشبلا هيلع نءآهل دمام يطعاالا يب ءايبنالا نءاملسو هياعدشا لص ها لوسي ىلاق لاق
 هلوق يف نسحلا نءيرقهيبلاجرخاو*امباتعرتك نوكأ ناوجراذ ياها ءاحو حو هتيئوا يذلا أ
 هنم نعقنب الو الطا ب هيفدي زي الف ناطيشلا نم للا هظفح لاف ةيل طايع يكل ىلاعت

 مالكلا نسحلف كتف نومأ لا ىلع يدوه لخد لاق ثكانب ىخي نع يقيببلا جرخ ا و+أقح
 مالكلا نسحاف هقفلا ىلع ملكت ال مان ءاج ةنسدعب ناك الف ىلاف مالمغال ىلا ن روم ل اعدف

 هذه :رنا ناتيبحاف كترضح نم تفرصنالاقكمالسا سب «ناكام نوم اءادل لاقف

 ةسينكلا اعاخداو تصقتوابيف تدزف سل ثالث تبنككةاروثلا ىلا تدمعف ترايدالا
 ةعبيلااهتلخ داو تصقتواهيف تدزن خس ثالث تتكفل يجنالا ىلاندمعو يتمتي رتشاف
 نيقارولا اهتلخ داو تضقنو اهيف تدزف خسن ثالث تلمعف ٌنآرقلا ىلا تدمحو ينم تيزتشاف
 ظوفحم باعك ذهن ا تظفاهو رتشإ مفاهباومر ناصقنلاوةدايزلا اهيفاودجو نا الف اهوحفصتف

 تركذلف ةينيعنب نايفستيقلف ةدسلا كلت تحجتف كنب بي لاق يمالسا بعسا ذه ناكف
 ةاروتلا ذيس هللا لوقيف لاقمضوم عايف تلقا باتك يناذح قادص يل اقف ثيدحلادل
 الوم ضان إن ارقثا يف لاقو عاضف مهيللا هظفح ]جن أ باتك اول غفتشس اهب ليجنالاو
 نسما نع ناجالا بع ش يف يقريبلا جرخاو# مضي فانيلا ةظنح نوكأ لاَ إو رد
 روب زلاو ليجتالاو ةاروتلا|,ممةعبرا ابءواععدوا بتكةعب راو ةئام هللال زنا لاق يرصبلا

 ع روصنمنب ديعس جرخاو «كنارقلايف روبزلاو ليجنالاوةاروتلا مولع دوا ناقرنلاو
 ريرجنباجرخاو#ني رت ًالاونيلوال ريغ هيف ناف ْنآرقلاب هيلعف لهلادازا نم لاقدوعسمنبا

 لوسر لاقى اقةرب ره يبا نغةمظعلا باتك يف يشلاوب جرخاو*« نآرقلا يفانل نيباعرصقي
 م املا جرخاو :«ةضوعبلاو ةلدرطاوةرذلا لفغ العيش لفغاواهلا نأ مسوهيلعها ىلص دلل

 باب تر«لزاي لوألا باتكلا ناك اقل سو هيلع هن ىلض ىينلا نعدوعسم نب | نءيقهيبلاو
 الورم اونرجناز فزحا ةعيس يلع باوب| ةعبس نم ن ارقلا ل زنو دحاو تق رح لعدخاو

 ًارقا نايا لسرا يب رنا لاقل هيلع ىلص هللا لوسر نأ بنك نب يبا نع ملسنم جرخاو#

 ناهيلا تددرف نيفرح عم ًارقا نايا لسراف تما ىلعنوهنا هيلا ثددزف فرح يعن آرقلا
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 ريزج نبأو فدصملا يف ةبيشيملا نبا جرتماو#«فرحا ةعبس ىلعدأرقا نأ يلا لسراف تما لع نوه
 نا جرخاو هدم كافل |نعةبيش يلانناج رخاو»«ناسل لكب نارقلا ل زن لاقةرسيم يا نع

 ةيمؤرلا نم هيفامو ليق نارقلا يف اهنمالا ءيشةهللا نمام لاق هبتم نب بهو نعوريسفت فر ذنملا

 نيثالعب ةلزثملا ب هككارئاس ىلعُتآ رقلالضفيزا رلامامالا لاف نرعطق لوقب نهرصف لاق
 ةمايقلا مويىلاةرمغسم هتربع“*ناب لو هيلع هللا ىلص صعخاو بابو *هريغيف نكت م ةلصخ
 ديعنإ ني دلازع ءمخيشلاءايشالا هذه دعا قول تضرقنا» ءايبثالارئاس تاز سودان ًارقلا و

 *يقييبلاكلذ زوج فالا اةثالث ليقوأَلا غلبتاهنا ليقدقف تا رجس ايالازاكا هئابومالسلا
 ازا اوحضوسني مدريخ تازجتنم» يش يف س٠ ةناوضورتن ا يننمأ بمر ةك ممابيفو يميل لاق

 هللا ىلص هصئاصخ يفذسب امو تلق« ةصاخ ل سو هيلا ىلصافنبل :تارجمم يف كلذام اوداسجلالا

 كب ضخ لب هريغل كلذ عميل و لئاضفر تازج:نم ءايبنالا هيقواام لكدل عجم سو هيلع
 نمدخاول تفي و لاق عقلا نيدحورحمللا مب لسن هضئاضخ نممالنللا دبعنبادعو#بدخاو عون

 ”قاقشلا(ضبامريغدعومريغمذعدعدقو مباصالا نيب نمذاملا عيناشضيا دعو# كلذ لثم ايينالا
 أ[ لاديتومهعزش ناي واتعب عر م اونييننلا تاخهناي ملسو هيلع هللا لص هضاصتخا باباؤلكرملا

 ىلاعتلاق 6 هعابتا مهيلع بجنول ءاييالا هكردارلهناودإبف عئارشلا عب 55 انو ةمايقلا موي
 و :ًاةلاصتلاقو نورت ماَسووُش هلا [ملوس ريكو: م اجد دحأاب | 7 اما
 ههملاعتلاقو# يعي نيمو باكل نم يأمل دصم قلب باتكلا كلِ
 تييناه غيسنبادروا هلك نب دا لعد طل نيو ىدهأ مآ اوم رس نايل

 لاق باظالانب ام نع وب !جرحاو«اف عرش لكلا رشد ىلعالالدتسا نينيآلا ا

 يسن ىالاولاقف ياكل لها شنب ندهخسا باتكم ينو ملسو ةيلعاللا ىلح ىلا ثمينا أ

 هبافكيفن اد صئاصخ نمو بابإلب ينعبخنا الأ ةسامو !| يح ناك موم ناول هديب
 رئاسإفسياذاباذتؤأ اين ريب تان سر هين مؤسالام ىلاعت لاق حوسنملاو غسانلا ||[
 ةعفد تازن بتكلارئام ناكلذ يف ةرسلاو خشن اان وركني دوهيلا ناكل دلو كلذ ثم تكلا ا

 00003 عسانا طرشنال وبسم اوخيساشلا| يف ممشجي ناروصتي لف ةددحاو
 لودي ويغدح امامي لو شغلات زاك نم يطغا ثا ضن اصه ومو»# عوستملا

 نجلا ىلا هلاسزاب وامبان هايبنال ناك هئابزو ةفاكس ئانلل# عدلا وهمي هصاضتخلا96تاب6
 مو ىلاعخ لاق بنكصي الو أرقيال كر يياوعو باتكلا نايت هلزق يف كك الما ىو عاجالاب
 ثيمات توكيل وع طعنا للك ير ال راَبىلاهتلاقو سانا اح :



 ت22 22 ماديا اا ها والا يزالون وج ايا ووط زون عوكل -

 | نيطعيمل اسمح تيطعا ملسو هيلعدا ىلص هللا لوسر لاق لاقرباجن عناب اجرخاو#اريل
 أ لجرراعاقارورطوا دهح* ضرال ايل تلمجورهش ةريسم بعرلاب ترصت يلبق ءايبنالانمدحا
 | ناكو ةءافشلا تيطعاو يلبق دحال لحت لو مئاتغلا ل تلحاو لصيف العلا هتتكردا يما نم

 أأأ رازبلاو هخيراتيف هيسراخبلا جرخاو*ةماع سانلا ىلا تشعب وةصاخ هموقملا ثعبي ينلا

 يطيل اخ تيطعا ملسو هيأ أع هلل ىلص هلا لوسر لاق لاق سابع نبأ ن نعميعنوب أو يق بلا

 يت-يلصي دحا *اسيبنالا نمنكيملوأرورطوا دج" ضرالا يل تاعج ءايبئالا نم يلبةدحا
 1 هيب عراهشا فذ ف نيك رشلاا ىلا "يدي نيب نوكي رهش ةريسم بعرلاب ترصنو هبارعت غلب

 .كوارعي ءايبنالا تناكوسالاو نما ىلاانا تعب ب ودموةةصاخ ىلا ثعبب يبلا ناكورس وأق
 :أ| انا ثرخاو هلؤس يطعاالا ىن قسيلو يقمأ ءأر ف يف هعسقا نانا ترماوهلكأت رانلا يجن سهلا

 |] ةيمهلا لعد درلا باعك يف ييرادلاديعسنب ناهعو متاح يا نباجرخاو *يثمال ةءافشيقرعد

 ثدُخ جرزخا لاقففانا لب روجن ال اقف جرخ سو هياءدلا لص يبنلانا تماصلانيثدأ 6 نع

 نايفرماو ميج سانا ىلا يندعب هنا نا يلبق ينأ تور طرشعب ينرشبف كبلع اهب مسن اين جاهلا ةمعتب
 || يلرفغو ليت الا ىسيعو حاولالا ىسو»ور وب ذلادواديقوادفوٌئمااناو همالك قلو نطارذنا.
 بعرلا يدي نيب لج ورصنلا يفاثآو ةكمالم اب يف دياورثوكلا يفاطعاورخ ًاتامو ينذ نممدقتام
 ا سانلاوا درمتماقةمايقلاووي ينثعبب ونيذ ذأتلا يف يركذ, ديل عفرو ضيا ظعا ييضوح لعجو
 يتعافشب ةنللا لخداوسانلا ن نم جرف رع ءزل وا يف يناعيي وموسو ر يعنقم يعلم نونو ل

 ةكئالملا الا قوف سل عياتاج نم ةفرغ ىلعا يف ينعفري و نوبشاحيال ىفءان ناقل نيعبس
 جرخاو * انليقدحال نكت لو يقمالو يل ميلا ب بيطو ناطلسلا يلاثآو شرعلا نءامحينيذلا
 ءايبنالا ىلعو ءامسلا لهارلعإ ادم ل ضف هللنا لاق سابعنب! نعي ة,يبلاويفاربطلاو ىلعي وبا
 ا نيد يف 1 مينم لكي ْنْمَق و ءايسلا لهال لاق هلا نا لق ءامسل لها ىلعهطضفام ساب «نيلاباراق
 كيندر مدام 2 تري يمان كَما ردم لاقوت مهجر رمد هل 3

 الإ لوس نيكس اموات لانا لاق ةءايبنالا ىلع لضفافاولاق اربدل بتك دقف كانا
 نبا جرخلو* ناو سفالا ىلا هلسراف سالك ذل السر مودم! لاقودمْوَق ناس
 ٍ يدوب نواح تكردا نمل وسأل سو هيلع صال لوس لاق لاق نسل نعدعس

 أ سانلا ىلا تدع وهيا هللا ىلص هللا لوس .رلاق لاق نا دعم نب دلاخ نعدعس نب | جرخأو* ||
 ينب لافي اوبيحتسيإ ناف شي رى اف يلاوبيحتسإ ل ناف برعلا ىلاف يلا وريجستسي مل نافةفاك

 هللا ىلصهلالوسر لاق لاق سنا كرو نإ م يرخاو# يدع يلا ذيلادرمبسج سي نانو اع
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 أ لاق لو هيلع لص يدلا "رع ةريرفايلا نعرازبلاجرخأ سرخأونجامبات «ايبنالارثك اانا !سو هيلع
 .داجامل ةكمالما لوقف ةطح سانا مطجتف ىليالاو لب كا لم ةمايقلا موي يتمأ نم يعميتأي |
 هللا لسا قوسر لاق لاق سنان هس جرخاو#ممالانم ايبا رثاسوم اجاعرثك ادت ا

 دحاولا لجرلا الا هقدصي ملن.ءايبنالا نمن1تقدصام اايبنالا نميبن قدصأم ملسوهيلع

 ىلا هتدمباماو نجلاو سنالا عيبج ىلا ثوعبم ملصو هيلع قل ىل ٍاصدنا ىلع عاججالا 96 لصف
 قازرلادبعدجرخلا جهل لدتسإ ومههلا ثوعبم#ن | ىبسلا هجر يذلا واهيففاتخ ان ةككالملا
 ا يف نيْمآض رالايف نيم ق ناواذاف» ءامسلا لها فوفص ىلع ضرالا لها فوفص لاق ةمركع نع

 "مو باذملا ريخأتب رافكلا وح نوال حر ثم هناب هصاصتخ 96 باب 96 دبع, ر فغ ءاملا
 ١ ىلاعتلاقونيمكامَل مسألة مق ىلاعتلاقةيذكللا و ءالاراكت ةيوقدلا ,اولجاعي
 ل لوشرلاق لاق ةماما يلا نع يعنوب جرخاو*ةي١ ايلا" موي و 5مم و نك ًَئ

 ةربره نبأ نعيلسم جرخأو*نيفق ةقيلل ىدهو نيماعلا حرش منا ماشو هياعه بص

 ا جرخاو#أب ا ذعشمعبا لو ةمحرتشعبافا لاق تم يكرشملا ىلعوعدتالا هللا لوسراي ليق لاق
 محو أل) َكانلَسْرَأَمَ هاوقف سابع: نع .ىقييبلاو هيفاربطلاو اح يبا نبا ريرج نبا
 ممالا بيعي ناك ام يفرع نمو وي نموةرخ . هيا وايتدلا يف ةمحرلا هل تمت نم [نملاةنيملاعلإ

 1! سويا ىلص هصاصتخا ب ب 96 ف ذقلاو خسملاو فسمع نم باذعلانم ايندلا لماع يف
 جرخأو. *«نوهمحي مهيركس يفأ من إ كارمعل ىلاعت لاق 36 هتابجب ىلاعت هللا ماسقاب

 1 كم ودا قلخام لاق ساب عيبا | نع ركاسع نناوهيسنوبأو ي يقوبلاوهي ودرعنباو ىلسيربا ا

 ا ملسو ةيلعمما يمدح ءايجالا طق دحا ايجي هللا فلحامو دم نيدياعمركأ [ نفث اذ |

 هللا لوسرنع ةريره ا نعدب ودرم نإ اجرخاو# ع نومي يموركس يأ مه كْرمسل لقا

 هكارمعل لاقب ملسو هياءدشا لص دمت ةايحالادحا ةايحبمللا ف احام « لاقوماسو +«

 المايوه يد أ لص هصاصتخا بابل دهتاب كتتايحو , تكريرمعي مع نكس ىف يب مه

 مسوديإع هللا ىلمهثا لوسر لاق لاقةدر هيلا نعرازبلا جرخا#دل نوع هجااو زا نأب و هنب رق

 ١ ةلصخنا يوارلا ييمنو ماسأ ىت ع هياعمشأ ىف .ئاعاف ار فاك يتاطيش ناكن رتل صغم ءايبنال ا ىلع تاضف

 تاضف ملسويلعشا لم هنا ل اسر لاق لاق ور نبأ نع يع اوباو يقريبلا جرخاو# ىرخالا
 فكاكويلارع يحاو زان نك لسا حيلهم يناءاقا راك ناطيش ناك صنم د ا ىلع

 تبلوسر لاق لاقدوعسم نب | نعمل سم جرخاو*“ هتئيطخ ىلع ةرعهتجو زوار فاك مد ناطيش

 أ كاياواولاق ةكمالملا نم هني رقد نملا نم هني رقدعموالا دحأ نم مكما مدسو هيعمل لمهلا
 سد سجس يعمم ب م ع م م ب بعدم رص بص حس مجسم جبس يمي بدع مسمع



 لري اربطلا# |جرخ رخاو رجالا يف 7 م الف ملساف هيلع ينئاعامت ا نكل 0 لو وس رأي

 مدلل هيلع مدانادي ذ نبنمحرلا دبع نعرك اسعنبا جرخاو# هلم ةبعش نب ةريخما ثيدح
 هنيد ىلعدل نوع هتجوز ناريعبلا باص يبا لعب ل ذفام لفن افلا وسر ادت

 نا ملسو هيلع ى لص هصئاصخ-نموويعن ربا لاقل بابل ةئيلطا لعيلاةوعيتجوز تناكو
 نيلوقب وئاك ممالا نأ كلذو الالجاو لاقي رشق هلبق'ايينالا ةبطافم ىلع هتبطاخع لشن هلل
 نيل اني اب لاقن ةبطاخملا ول ببميبئاريط خي ناةمالا»ذحما هيف كمعسانعار ,مهئايبنال

 هايعلا لاق باب ابا دعو ركل واو اوان 6 وأو اقعد اووف ًالاونم
 ا ثيم ايلاق لبهمساب ارق يف هداني للان وهيل هلا لص هسئاصخ نمو
 ءاوقكمهئامايوببطاخ هاف اناث ءاسفالخب . لم ملأ 1( ردم أاي ٠ لوسكلا

 ىسيعأب :كتيفطص ايف يوما ٠ .اًنمْزَعض رعايا يب طخأ را نكمأ ا مد
 ل ا ة زا« ضألا ايف ةقياد كاناعجأاأ ماندو دا .يسشركسذا
 ةمالا ١ يلم دعماب هئادن مر 2 سو هيله ىلص هصئاصخ نمو يعن نوب لاقل باب 9 «تاتكلا
 سو“ اياولاَق مهنع 0 ىلاعت اق مهئاتساب مههطاخقت تناك ماناق» ءايبالارئاس الخ

 ل ةمالا هذه لالالا لاقل يلا ملأ 38 رانك
 نعد افلا ىي ران ءميهوبا جرحا مك دج اا” تكسي لوصول اءاع داوم جت
 اولاقن هيبدلاماظعأ كلذ نعد ماهنف مساقلابايداي لاش | رناكل قت" آلا يف سابعنبأ
 اواو نكلو دممعاياوإ اوقئال لاق ةالا يف دوسالاو ةمققاع نع يقههبلا جرخاو#هللا لوسر ابدل 50

 ةيسقدانق ع نع جرخاو*«ريبج نب ديعسو نسا ن تدل ةميعلوباجرخاو جدلا ىناي هلل لوسرأاي

 وهيل عدلا لص هصاصتخا باب لكدوسيو شفي ويظعيناوهيبتباهمناهثأرع 1لاق دبألا
 وهلم لص هللا لوسرنا ةشئاع نع يق مرلاودجا جرخا#هربق يف هنعل أ أسإ تيما ناب

 لجرل ا ذهام هل لاقت سا جاطساصلا لجرلا ناك اذاف نرلأ أسل يعونوذتفا 7يربقلا ة شف اما لاق

 هداهيصاخروب رقما لا "رس يذمرتلا ميكحلا لاف#ثييدملا هلل لوسر دم لوقف كيف ناك يذلا
 سو هيلع هللا ىلص صدخاوجخزربلا باتك يفةطوسمل ًاسملاوربلا دبعنبا لاقا لكوةمالا
 كلل ن اذ اب ويلعن ل صتخاو هانم تسل دحااخأ ارولوطقرت مل هتروعنأب

 | ىمومو ميهاربا لع وملا ك كال. لوخد ثيداحا عيزرإلا بأ تكيف تدروا دقو هيلعشوملا

 ا ة6هدعب نمهجاوزا اكل رحنا سو هيلع ل هصاصتخا باق ؛96نا ذقت اريغب دوادو
 ناد اوولنب نمثدجاَوذ ا وحكنت ناالودل لوساو ذؤتن أ مك ناك امىلامتدلاف |



 ما

 لوقورابجلا عمةراس ةصق لي ءايينالا ريدحال كلذ تي يطع ادع : نك مب كلذ

 ٍ رئاسل نكي مكلذنا ىلعهب لدتسي دقرايجلااهجو تيا لطب نا ثناوينخاهذهدل يارب
 بس يجو ز ينركت نا كلرسنا ةتجوزل لاق هلاةنيدذحنعيقبملاوم اها جرخاو#ءايبنالا
 | هللا لص يبنلا جاوزا ىليمرح كلزافايندلا يناهجاو زار خآل رمان اف يدعب يسسوزتالف ةبجلا
 نينم ولا :ثابما نهنا كلذ ليلعت يف ليقاعو ةبجلا يف هجاو زان ماله دعب نحكتي نإ! !شوديلع
 ع اذهو هربق يف يح سو هيلعمتلا لص هناو في رشلا هبصتم هنعوزأي ةضاضغكاذيف ناو

 امشى أر ياو ةذيعس 5 ايلا يئابفراف»جرهقو ةافولاةدعنربيلع بجيال هنا يجو يدروأملا

 تايالا مودل ةضورل يف حسو يعفاشلا هيلع سن يذل اوه انغيا نمرح مام دحا#هجواًاضإبب

 نيمرلسا مامأ .هحصصو ثلاقلاو#ال ليقو .جاكتلا ةردعب لب توملاة ب دعب هدعب نو دأرملا دلو

 يفةذيعتسملا وكيت ني ثعشالا نإ ىو را طتناهب لوخدملا مر ييتصلا يشلابف يارلاو
 تراذخا نهف اضياراج المعاو:فكفاهبالوخدم نكتملاهماربجاف همجرب رم مبفزمس نامز
 وهورربختلا دئاف لجل ةءامج هب عطقو لاا يل ازغلاو نيمرحلا ماما دنعا هيف مسالا نكل قاوفلا
 مرتالوةيراكتوملا رافد موه جرا يطودعبابقرافةمايفوايئدلا ةنيز نم نكفلا
 نيدمدقت نمنأ مل امو هيلع هللا ىلص هصئا مدن مو ميعنوبا لاق باب ل6«ةايحلا يف ابعاب نا
 ةكداض ىف نس ا 1 جون لرقك مث ادعا ىلغنودري وموهسفلا نعنومفا دي اوناكدايينالا

 امعدقتربت هللا لون ملسو هيلع ا انيبو كلؤءابشاو ةَماَهَس بَل مّوَلاَجدوه لوقو
 «؟لضامملا مت لاقو نونجمب كير ةمعتب تن أم لاقف هسفنب مهيلع دروه وا دعاةيلاةيسل

 تانآلا نم كلذريغملا كلا ءامكمامَىلاعتل لاقو ىو نعطي 3 ىَوْغاَمَو مكبجاص

 هناونينرعش لاو نوحلبقلا نيبدل عججدلا سو هلع هل ىلص هصئاصخم نمو ميعنوبأ لاق 96# باب 6
 يلا هلوقورفلعا عميسومةصقليلدب اهادحأالا ءايبنالل 89 وة قرقحلاوةعب رشلا هل تعج

 تنك دقو#هلعا نايل يشبنبال هللارلع نهملع ىلع تناو هملعت نا كل يب شيال هللا لع نم ملء ىلع

 ءاملعلا نمدخا مالكن م هيلءتفقأ نار يغ نم ثيدحلااذهنماطابتتسا ةلوامالكلا|ذهتلق

 يذلا قراسلا ثيدح٠دهاوش نم تدجوو هنرك ف: يف هبلا راشا بحاصلانإ رديلا تيار

 بابلااذهلحاضياةداي ل تابيغملاب رابخالا ب بأي يفمدقت دقو هزعقب ىبا يذلا ىلصملاوهلتقب رمأ

 ملا ةقيقملاب و رهاظلاب كل ةمب رشلابدارما مهل ضتالاواءاتولو موق ىلطدمبف لكشادقف
 أب نود رهاظلاب اوكل و قعب مالسلا مييلع ءايبنالا بلاغ نا ىلع املعلا صن دقو نطابلاب
 نطارب نم هيلع علطااه كلم مالسلاديلط رضطعا ثعب وايقياقحورومالا نطاوب نم هيلع اوملطا
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 5211 لاقو مالفلاهلنقمالسلا هيلع ىمو«ركنا كاذباوثير م اينالا نوكارابقياقحسو ومالا
 ةءعشتاعفامو لاقف هب شعب وكلذب رماهناب ةباجاق عرشلا فالخ كا ذنالا اًركاتيف تنجح
 حرشيف ينيقلبلانيدلا جارسخيشلا_بفاق# هرختآ ىلا لع ىلع كنادل هلوف ينعم اذهو يرمأ |
 ىف فانمدب لمعلا نال هب لمسعتل هملعت ناكل يشبنيال ىنمماو ذيفنتلا لعلابدارملا يرالا ٍ

 يلولل زوجي الاذه ىلعف لاق ةقيقا يشنقل فانم نال ءاضتقم لمحات ةلعا نا يخبنيالو عرشلا
 لراهيلعاماوة قيقملا ىهتقعكل ةلغني نا ةقيقح ىلع علظااذا ميلا لم يابا 0

 ىلع روبمجا هريسفت يف نايحوب | لاف ةباصالا يفرغ نبا ظفاحا لاقو#* ىبتنا رهاظلا

 دارملا نا ىلا راشاف هرهاطظلاب خلا ىموم ملعوةيلا تيحوا نطاوب ! ةثرعمةلع ناكويبأ رم 1

 نا بسلا نيدلا يفلعبشلا لافدقو*رخآ ”ارمالر هاظلاب لاو نطابلاب مل نيلعلاب ثيدملايف ظ
 نأ ةيلوا رما ةناقملسو هيلعدلا يلصانييف امأو»*«ةعي رش لكلاف هل ةعي رش رضطادب ثعب يذلا

 م نحف لاق اذملو ءايبلالا بلاغك ةقيقملاو نطابلا نم علطا ام نود رهاطلاب محي
 ميسا امون! يضقا امئا_لاقو# رئارسلاىلوثي هللو رحاظلاب ضنا ا امئاظنل ينو رهاظلاب ||

 امأو ائيلعناكُذ كرهاظ اما سابعلل لاقو * رانلان ف ةعطقوف امئاف رخآق حب هلت يضق نف
 يفلاقوجما ىلا غمرت اردلكي وكوبتةوزغ نعنينل#لا رذعلبقي ناكو هللاىلاف كتريرس ْ

 الو ىلناكل نآرقلا الوا ضيا لاقو#+ارتمحرل ةنيب ريغ نما دحا اًنحار تدك لةأرملا كللت
 هملطا امنود فارتعالا وا ةديبلاب عرشلا رهاظب 5 امئادنايف رص هلك اذبف نرأش
 امو نطابلاب 2 فكرا هلنذاو اًقرشءداز هللانأع اهقئاقحو رومالانطاوب نمهيلعلا
 سيخ ةيمومترظخما ناك انوءايبنالل ناك امنيب هل عمججل رومالا قئاقح نه هيلع علطا

 هبناميربا ةركب ىلع ءاملعلا مجامريسفت يف يطرقلا لاقدتو#هريفل نارمالا عملو اهب
 قراسلاو يلصملا ثيدح كلذ دهاشو ملسوديلعهثا ىلص ىبنلاالاهملعب لعقينادحال سبل
 مل .كريذلا نطفت ولو لتقلا بحويامامهنم معراش درمأ نطأب ؛ يع لطا ناف امهلتقب رمانيدللا
 نطابلاو رهاظلاب كا دارما نا !وفرعل بابلارخآ يف نوفي دما نب ذيب ىداهشنسا ىلا اومهفي
 رضخما نإ ف لسلا عب رك دقو# ناتسراملانيناجمالو زفاكالو إم هلوقيال ارخأىشالطقف
 قي رطب ةمالا هذه يفوبف كلا ذمص ناف مبلعقي وهةأخنوتومهنيذلا ناو ةقيقحلا ذهني نا املا
 ةميرشب كي لزايأم مالسلا هيلع ىسيعن اك هعابتا ن :«فراص هتاف ويلعن لم ينل !نعقبايتلا

 نينيدلازع عيبشلا لاق6# باب *«ةتماوهءابنا نمريصي ,متعتباينلسرديلعا ىلصينبلا
 مك سدقملا يداولابامو روطلاب ىنوم ملك هللا أ اسو يللا لص هصئاصخ .نمومالسلادبع
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 جرخأ + ةللغاو ةبحلا نيب وةبذو هرلاو مالكا نيب هل عمجو يهتنملا ةردس دنع ملسوهيلء هللا لصانيب

 تاحن لجو زعيم ريل لاق ملسو هيلعهللا ىلض هللا لوسر لاق لاقدوعسم نبا نعرك آس ع كيا

 لاق ناس نعركأسعنباجرخاو * احافك دمتلب كتلكو ابلكت ىمومتلكو ىتلخ مهاربا
 ميهاربأ ذختاو سدقلاحو هرل نم يسيع قلخو ايلكت ىسوم هلل ملك ملسو هيلع هل ىلص ينال لبق

 توما تنك نا لوقي كب رنا لاقف لب زبح طبهف لضفلا نمت يطع اه مدآ ىنطصاو اليلخ
 ءايسلا يف كتلك دقن ًايلكت ضرالا يف يموم تلك ت دك ناوابيبح كن ذا دقف اليلخ هاربا
 يفلاب قلما قاخانا لبق نمكمسا تقلخدقف سدقلا حورلا نم ىسعت قلل تنك ن او

 تيفطصا تنك ناو كدعب دحاوؤطب الو كلبقدحأ هأطيرل اًبطوم ءايسلا يف تئطودةلوةنس 0

 ةعافشلاو ضوملا كتيطعا دقو كنم لعمرك اقل تقلخامو ءايبنالا كب تمتخدقف مد
  لظىسكلل اهلك ةءافشلاو ناضمر رهشو ةرمعلاو جاو ةوارسملاوجاتلاو بيضقلاوةقانلاو |[!

 ركذا الف يمسا عمشلمسا تنرقوذوةعم كس أر ىلعدملا جاتودو دم كيلع ةمايقلا يف ينئرع
 امكالولو يددعكتلزامو كتمارك مهفرعالاهلهاويندلا تقلخ دقلو يمرك لت تح عضوم يف

 ملسو هيلع هلأ ىلص هللا لوسر لاق لاق هللا دبع نب رباج نعرك اسعنبا جرخ او ايندلا تقلخ

 نبأ جرشاو+ دوروملا ضوحلاو دو حلا ماقملاب يئلضفوةي كورلا يفاطعاو مالكلا ىموم ىطعا هلا نا
 هنيب و ينيب ناك جبر ينبرق يل يرسما | لسوهيلع هللا ىلص ها لوسرلاق لاق سنا نعواسع

 ,كتما مغلف لاقال تاةنييبنلارخسأك نإ جنا كمت لهدماب يل لاقويفداوانيسوق باقك"

 .هللانا لسوهيلعهللاىلص هصئاصخ نمو نيدلازعخيشلا لاف6#بابلك#ممالا ددع ميعشفا
 .ليربجةطساوب ملكقلاو ةطساوريغب مالكلاوةقداصلااي 'وزلاةثالث يملو حولا عاوناب هلك

 هئاقياو هفلخ رهشو همامارههشةريسم بعرلاب رصتلاب ملسو هيلع هلا ىلص هصاصتخالل6 باب

 يفهل نيبو اضياس ماو ليقسمللاالا «يشلكملعو ضرالا نئازخ حييتافمو ملكلا عماؤج
 ١ هذه دعإ سو هيلع هللا ىلص هيلع ليفارسا ظوبهو دمحا هيو ومإبق بنا نيبيهلاملاجدلا رمأ

 ىلع نع يقبعبلاو ةبيشلانباو محا جرخا 96ناطلسلاوةوبنلا نيب هل عمحو عبس نإ ةريخخالا

 بعرلاب ترصن أيبنالا رم دحا طعي ملام تيطعا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق

 «ممالاريخ تما تلعجوا روبط بارثلا يل لعجودمح ا تيمسو ضرالاحيئافم تيطعاو

 عماوج تيظعا تسبب ءايبنالا ىلع تلف لاق لو هيلعدللا ىلص يبنلا نا ةرير هيجل نع لس جرخأو

 ل كك وتقر يلا ال ا لا ١ قل ىلا تاسراو ادعو | روبط ضرالا يف تلعحو مئانفلا لت لحاو بعرلاب ترصنو لكلا |
5 



5 

 11 لاقل وهيلعمملا يلص دفا لوسر نا دنع ىغر لعن عرازبلاجرخاو#نويينلا ف متشوةفاك
 ركذومئاتغلايل تلحاوملكل 1 عماوج تيلععاو بعراب ترن لبق ناعيا تيلطعا

 تاعجو رخحالاو دوسالاو ضيبالا ىلا ثلسرا امهر ذفيعنوبا هجرخاو ينعاتبهذ نيتلصخ

 هيلعمللا يم هللا لوسر رصن لاق سابع نعيئاربطلا جرخاو*ا روبطوأ "نجم ضرالا يل

 لوسرلاق لآق دي زيني بئاسلا نعيفاربطلا جرخاو*نيرههشةريسمهودع ىلع بعرلاب سو
 ىتعافش ترخذو ةفاكس ادلا ىلا تنعب سمخي ءايبنالا لعتلفف ملسو هيلعدشا ىلصهللا
 تاحاو !ًروهطوا دج ضرالا يل تلعجو يفاخ اًرهشو يماما رمش بعرلاب ترصنو تسال
 ك لوسرانياءجرخ لاف .تماصلا نب ةدايعم نع ويعنوب اجرخاو# ىلبةدحال لت و مئانغلايل

 لمجو رصدلا يمان اودكئالا اب يل ديا هلا نا يفرشيف فانا لي ؛ ريجنالاقفرلسو هيلع هلل ىلع
 لاف ١انلبق دحال نكن)ومئانغلا يتمالو يل بيطو كالملاو ناطلسلايفاتأو بعرلايدب نيب

 ؛أ|| نءلضفا ناكلمو هيلع شا لصاديبنل ةطاسلاو كال اوةوبنلا عاج لجال ءاينحالا يف يمازغلا
 *اايينالا نيمريفلثاللاو فيسلاب نكيإد ايندلاونيدلا حالصدبهنا لكأ [هناف“ايبن الارئاش
 جر يجر آو رقدصل خدم ياخد ا سَرلتَ ىلاعتدلوق يف ةدانق نعي ةمبلاج .رخآو

 ا ةديدما هل داو قدص جرطةكم مها هجرخ خا لاقاَيِصَْناطأس ندم يل ّطس 1و قدح |
 لأسف ناطلبالارمالا اذبيدل ةقاطال هناملسو هيلع هل سهل ينولولاق قدص لدم :

 'أ| اهلج نمةكعناطل لا ناف هللا باتكة ماقالو هضئارفو هدو دحو هللا باعكلاريصن انا طلس
 نانيشلا جرخاو»# مهفيعض مديدش لكأو ضعب لعب مضعب رافال كانذال راد دابع زبظا نيب
 ْ انيبوملكلا عم ءاوج ت يطعاو بعرلاب ترصن ملسو هب .اعشا للص هلا لوس .ر لاق لاق ةريره يللا نع

 هللالوسر بهذ دقنةريردوبا لاق يدي نيب تعضوف ضرالا نئازخ جييتاغج «يجذا منان

 ' رومالاعل عمججسملا نا ملكلا عما رج ناين بابشباةةايناشتت اوليه لع
 ياربطلا جرخاو«كلذوفوأنير» ءالاو دحاولارمال ايف هلبق لا يف بتكت تناك يتلا ةريغكلا
 موي تاذ ماسوهيلعدللا صولا وسر ناك لاق س أب هبا نعدهتلايف يق ,مبلاو ندحدتسإأ
 نكي منقي وص ”ةفكالو قيقد نم ةغسدملآل سامى .ريجاي لاقفافصلا لعلي ربجو

 كي يننعبف نيكد ام عمسهنا نا لاقت ليفارسا ماتاف٠ ءامسلا نمد عمسنأ نمعرساب همالك
 اهذواتوقايوأ ”درمز ةماهتلابج كعمريسا نا كيلع ضرع  نايفر» ءاو ضرالا نئازخ عسيتافم
 ثالثا دبعايبت لاقف عضاوت لب ريج هبل ًاموافا د يعاين تئش ناواكلم يبن تش نافةضفو
 نمشلل + يلع طبحدقل لوقيملسو هيلع هلل ل امها لوسو تمس ره نبا :عيئاربطلا جرجا



 1 ب م

 | كيلاكلب رلوسرانا لاقف ليفارساوهو يدحب دحا ىلع طبيمالو يلبق ين لطظبهام* امبللا

 رعضاوت نايل ًاموافنلي ريجرملا ترظدن اكلم ايينتكش ناو! بع يبن تش نإ كريخا نايثرمأ

 0 ت روبط ىنخقي ىتح ءاملا ممرجتت الكلاو ةلخعاوةبحلا نيب هل محدش ناومروبط ىضقب ىتح املا فماسالاذولو

 ىللاعت هلا مساب دعما تاراتارعو ركذلا مفرو دزولا عضوو ردصلاحرشب لسيما لم :

 ا ا ل ا ا س كلا ةيآو ةحئافلاو ةلمسلابلسودي .اطدشا ىلص صخيو ةعاسلا موقث تح هعما يف تر اكره

1 
 ل

 هجر ف رابح نباودمحا مامالاجرخأو *ابهذييو م«لابطلات راسل اكلم ايت تلقياوأف

 ,سرن عايل دلا ديلا عتيل ملسو هيلعدثا لص ها لوسر لاق لاقشادبعتي رباج نع ريمنويأو

 يبلا نع ةمامأ ربا نع معنوباو دعس نبأ جرخأو#* س دنس نم ةفيطق هيلع لي ربجهب ين اج قلب

 || انوي عبش ها نكلو برايال تلتف (يهذتكم ءاحطب ىل لمه فر“ يل ضرعلاق سو هيله ىلمع
 1 نب اجرغاو# كتركشوكت دج تعبشاذاركت 6 ةوكابلا تعرضت تعج أ اذاقاموي عوجاو
 هيلث ىلص هلل لوسرش ارف تر فر اصنالا نمد ٌرما "ىلع تلخ د تلاف ةشاع نع قهيبلاودعس

 هيلع السلا لوسر يلع خدف قوصلاهوشح شارفب "يلا تنعبف تقلطناف ةينثمءايعلسو
 0 تبهذف كشارف تأ أرف يلع تاخدي راصتالا الف هللا لو سراي تلق ةشئاعأياذمام اقف لو

 ||| لاقت تارم ثالث كلذ لاق حبب ف نوكينا ىيبجتاو هدرارلف هيدر لاقثا كيما تشمبف
 ١ ةين ةبيشهلا نبأ جر خلاو+ةضفلاو ب هذلا اجي عمدا | ىرجال تئشو هاون ةئاءابديدر

 مالكلا حتاوف تيطعا ملسو هيلعهلا يلصءللا لوسر لاق لاق ىدوم ىلا نع ىلعي وياوددعسم
 ملوهيلع لا ىلص يبنلا نع رم نبانم حي دنس يناريطلاو دما 96 اوخوهعمارجو

 ىلعي وباودمح ١جرخاو#ةي آلا رتءاسل و هددعتلا نإ سملالا* يش لك حيتافمتيتوا لاق
 ةديع هللاناس رلخأ أ ريغ يش لكسيتافم لمهبمتا لص يبت ينو /(لافدوعسم نبأ كوع
 امرلسو هيلع ىلص هللا لوس .رلاق لاف ينر دمنا يعس يبا نعدمحا جرخاو+ةيآلا ةعاسلاملع
 رإ سبل 8 راو روعا هنادحال نيييإلامدر رمأ يف ىل نيب دق يفاو لاجسدلا هما رخال يبت تعب
 تقو علعراشيا ىنملا !ءيقوا ملسو هيلع ىل اص ةنأىلامهيشعي بهذ 3/6 لصفة94 *ررعاي

 أ هلعّشالم هصئاصخ نم عيسنبا_لاق 96بار ككل تكي اهناوجورلاو ةءاسلا
 روبطلا دا ارا اذاناكدناوةوقلابهبظي دحأ نكاد أعاط حيبصي هامئاج اجت ديبي ناك هناملسو

 هضاصتخا باب لكد] ىوطت تناك ضرالا ناو لسرم ينالو برقمكام أطيل عضوي هلك

 ٠ قلذعأ مركأو مدا دلو ديسو نميلا بيبح هلاب وحمص بح ىشي وهو ةرففأاب هدعوب و

 ٠ امديارشرعو محو ىتح مصاب هنما هيلع ضرعوةكملال او نيسرا ارئاس نم لضنا وهذا ىلع



 أ رش ىلاعت لاقو هل 5 م د كلل اَنَعَفَرَو 6 متن يذلا َكَدزو َكئعاَنَسَوَو

 ا هللا لص يبنلانا ةيارهملا نعديج د نسب رازبلا جرخأو# را امكن 200

 امد ينذ ن٠ مدقلاهيل رفغ يلب ةناك دحا نهطعيإل تسب ءايبنالا ىلعتلضف لاق لسو هيلع
 تيطعاو !ًروبطواد جسم ضرال ايل تاعجو رمالا ريخ. تما تاعجو ئانفلا يل تلحاو رأت |||

 ماده ةمايقلا موي دجلا ءاربحاملكحاصنامدي يس ينلاو بعرلاب ترصنو رثوكلا
 كا هربخأهنا مسوديلع هللا لح هصئاصخ نممالسلا دبعإب 0 دلا زعتيشلا لاق#هنود نق

 يف مهو ليلدب مربخي مهنا رهاظلالب |,كلذ لج ءايينالا نمد حأ ربخا هنا لقتي ل وةرففملاب |

 هيلع هللا لص هصئاصخ نما ذه فلا ةي يق هريسفت يف ريثك نبا لاقو# ىسقتي سفن فقوملا ||
 تاق لاتسابعناا نعممنو وب او قيبلاويفاربطلا جرخاو#ءريغابيف+ راشياليتلا ملسو |
 دقدنأ برايت اتاهايا هنل أس و "ال يلا تددوقل اسيل رتل الم يشارمفا لوسن ْ

 كنتيو اف بتي ك دجاملا لاقيرلا هل ترغنم نم مهنمو قوما يبي ناك نموهم ل سر ملبقناك
 كرزو كتعتءعضوو كردص كلل حرشاملا كتيتغاف الئاعكل دجاملا كتيدبف ةلاضءلدجأملا
 انهت اك ال. لاقةي راجنب ؛ مج نع دعس جرخاو# برأي ىلإ تلق ارك كلمفرا لإ :

 سانلا عمتك كرف تودي هلل لسد لور لعلنا نولوقيعاذاونوشكري سانلاتبأر |[:
 ىلؤت الف اني الل كأ انف إ رق وداذافراسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر دمعات يف اوت تح |

 | نباو ريرج نبا جرخا او*نولسما هاته لي ريجم ادهالق هنا لوسرأب كرنهم ىلاق ل روجابب

 سو هيلع ىلصملا لوسر نع يردخلاديعسيلا ن معن رباوناب بح نبأ ىلعي وب باو احيا

 جرخاو#<يعم تركذ ترك د اذا هللا لاق لب ريجيم لات لاف ل 85 َكلاتمْفَرَو ىلاعتهلوقيف
 دهشلم الو بيطن سيف ةرش الاوان دلا يف هركذ هللا مفر لافي الا يفةداتق نعتاح يبا نبا |
 معن وبا جرشاو هللا لوسرا دمنا دهشاومقاالاهلاالن ادهش ايدانيالاةالصبحاصالو |

 تاقتاوعسلا رمانمهب هللايفرماامت غر نام _وديلعمتا ىلسهتا لوسر لاقشاةسئا نع ا

 دوادإ ترطعتو ايلك ىسومود ايل مهاربأ تاعجو هتمرك ادفوالا يلبق يب د: نوي هنابرابأا
 كتيطعادق سبل وا لاق يل تاعجافقوملاىسيعأ تييحاو نيطايشلاو يرلا نابالو لابجلا
 ارهاظن ًارقلانزرقي ليجانا كتمارو دص تاعجو يعم ترك نالارك جا الذا لكل ذ نم لضفأ
 ءارسالا ثيدح يقو*هلابالاةونالو لوحال ىئرع زاك نمتلك كيلا تازئاوةمأ اهطعا مو
 ةفاكو نيماعلل ةحر يبا سرا يذلا هثادجلا لاقندب د ىلع ثا لسو هيلع هللا لصا د متنا قيباسلات

 27 يي



 ين لعجو سادلل تجرخا ةما ريخ ينءأ لعجو «يشلك ناييتديفناقرفلا لعل ذناو سانلل
 ا يوك ذي عئرو يد زو نع عضوو يردصي حرشو نولوالا مهو نورخآلا مهيتما لعجوطسو

 |١ تدخن ا كنال اقف لسل ىلا متو كرابت ل قف هفودحككضف اذ ميهارب اقف اهو اتاف ينلعجف

 هلثلأواميظغ اكلمدواد تيطعاو ايلكت ىنوم تاكو ًايظع اكلم هتيطعاو اليلخ ميهاربأ

 نيطايشلاو سنالاو نما هل ترختو (ميلظع اكلم نابلس تيطعاو لابجلا هل ترسو دي دحلا
 ا ربي هتلمحو لجن الاوذاروتلا ىسيع تاع وه دعب نم دحال يشيئيال كلم هتيطعاو حايرلاو

 ا | كرابت هيردالاقف ليفساسهيلعدل ن كيرف يجرلا ناطيشلا نم هماوهتذعاو صربالاودكألا
 ١١ .دفاك سانلا ىلا كتاسراو نمحرلا بيبح اروتلا يف بوتكحم وهو ًابببح كن ذا دقىلاءتو

 || كنا اودهشي ىتح ةبطخ مل زوجتالكنما تاعجونولوالا مونورخنآلا مكتتما تلعجو

 ابطعا ملو يفاثملا نماعبس كتتيطعاو انعبهرخآو (ةاخ نييبدلا لوا كتلغحو يلوسرو يديع
 كنتلعجو كلبف اين اهطعامل شرملا تحت زاك نم ةرقبلاةروس متاوخ كةيطعاو كلب ايي
 بضرلا يودع بواق يف فذق تمبيل ريفاضن ملسو هيلعمنلا ىلصدللا لوسرلاقوج قا واَتاف

 !رويطو !”دس# ضرالا يل لعجو ىلبق دحال لتلوئانغلا يل لحاو رهشةريسم ره
 جرخاو *؟مهنم عوبتملاو عباتلا يلع فذ ف يتم ”يِلتضرعو هعماوجو مالكل منا اوفتيطعاو

 .هذه ىدلةحرا لا يتما يلع تضرع ]سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاقةفيدحن .نعيئاربطلا

 اوروص لاقف قليل نم فيكف قلخ نمكيلع ضرء هلا لوسراي لاقفاهر اواو ةرجحلا
 يئاربطلاو ينطقرادلا جرخاو#هبحاصب كدا نم مم ناسنالاب ف ةرعال يا ىحنوطلا يف يل
 نم ينل ذات مليا يلع لزنا سو هيلديشا نصها لوسر لاق لافةدب رب نعطسوالا يف
 سانلا لفغال اق هن نعبد هرم جرخأو عسيلان هدا نا مس يدي نوادي

 | دفاد تينا نوكيد ناالا لسو هيلع هلا ىلص ىبنلا ىوسدحا ىلع ل زال هللا باع بك نمي
 نب ىلع نعن , ارقلا لئاضف يفامهالكسي رضلانبأو ديبعوباجرخاو#يحرلا نمله م 3

 0 ةدحأ ابطسيإوشرعلا تحت زاكرم ميناههطعا يسركلا ب لاق بلاط
 | انو رتاومسلا يف املا  ىموم نرطعي ل تاي امير ىطعا ادمن الاف بكن عدبيع وبا

 يئاربطلاو دمحا جرخاو*يمركخااةي آو تاي [ثالث كاف ةرقبلا تح . ضال أ يف

 رخا :نمثايالاهذهش تيلعا لاقل ويلا لص يبلانا ةفيذح رعبمشلايف قوهبلاو
 1 اقم ًاعوفرمرذ ىلإ نعدمحا جرخاو*ىلب ةيبنامطعب ل شرعلا تحت زاك نمةرقبلاةروس

 || لوسرلا نماةرقبلا ةبوس رخ .؟نم نيتي ًالايفاودوزت لاق زماعنب ةبقعنعيناربطلا جرخاو

 ير ل يي يب

 ا
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 نحلل

 تت ا يقل وس رند باكل ة قاتلا 0 لاق
 لاقت كالسمانا ملسوهبإ ها ىلص يبلانا سابعنبا نع لم جرخاو#ةلفان لصفملاو شرعلا
 يقيببلاجرخاو#ةرقبلاةروسمناوخو باثكلا ةجتاف شال نامه اههتيتواني رونب رشبأ

 ل لا يملا ةاروثلا ناكم «تيطعا ملسو هيلعهللا لصدللا لوسر لاف لاق مقسالا نبةلثاو نع

 فكرداو ريرج نبا جرخلا و#لصفملاب تلضفو يناذملا ليجنالا ناكمونيئملا روبزلا ناكمو
 لولا م بلا شلاق ينال ماعم كتبت | دق ىلاعت هلوقيف سابعنبا نع هيودرح ||

 نعال 5 جرخاو# نيعنثا نينه ىموم ىظعاو لسوديلع هلا ىلص يبلاالا دحا نرطعي ملو
 +اتش ىسوم يثوأولوطلاويناذملا نمابرس لسو هيلع هلا لص هنلا لوسريثوا لاق سايعنبا |[

 بود يطعاو لوطلا عيسلا لاقي اثلانماعبس ىلاعتهلوق يف سابع نبأ نع دينو درم نب جرخاو :
 عبس هلوق ف سابعنبا نعهي ودرم نبأ جرخأ او*عبرأ يف قب وناتنثا تبهذ حاولالا يتلاالفاتس

 بعشلايف قيعبلا جرخاو# هاوس يبن رخذتإ لسو هيلعهلا لص كيب ملل ترخذ لأق يناثملا نم
 ًاليلخ مهاربا هللا ةققاملسودياعلا مها لو ر لاق لاق ٌةريزه با نع رك اسع نباو

 ' ىبجنو يلاخ يلع يببح نرثوأل يلالجو يترعو لاق بيبح ينذختاو يحن ئسودو |||
 هللا ىلصللا لوسر لاق لاقيئانبلا ت تبع ميول درزي دج ادب جرخاو#
 لاق غل نمحرلا دبع نع ةفرعم ايف ميعنوبلا جرخاو# هللا بييبح اناو هلا قص سوم سوهيلع

 هيل شا ىلصملا لوسر لاقفةاهاذاف دجلا يف ملم و هيلع هلا ىلص يلا دنع .واجاتك
 كرشبل يفا يل نذان اولا ذه ناكاذاىح كئاقل يفيبرنذأ تسال زامل اقف كلم يلع لرنولسو
 سو هيلعمشا ىلصا دم نأ لاقدوعسم نب, نع يقرمبلا جرخاوبم كنمهللا لع موك ادحا سيل هنا
 ىلعمما ةقيلخ مكان ا اقم الس نبهقادبع نع يقهبلا جرخاو*ةمايقلا مورد يل قل عركأ
 سو هيلع مقام هصئاصخل نمو.ميع نبأ لاقي بابو96*لسو هيلءهقا يل ماقبل
 نع كُلْشيِف ىرهْلا عشت :ووادل لاق ىلاعت هللا نان باططا يف ءاينالا نيبو هني ةقرغتلا
 .ماسقالادعب كلذ نع هلاهزنم يوه نو طنيامَو لسو هيلع هلا يل انيبل اقوول يس

 ذو ملس هيلفشا: ىلص انين نع لاقؤ ”ككتحأملا مكحتمت رف ى سوم نع لاةوهيلع

 | بسناذكو تارابعلا نندحأب هترجثو هجورخ نع ينك ةيآلا افك نيل كب زكمي
 مركذي مو كتجَرم "يلا كير هاوفاور فكن نيل جوخ أذ !هلوقب مودعىلا جارخالا
 لا نأ مو هيلع هللاىلص' هصئاصخب نمو 86باب دلع ىعتثا ةضاضغعوت هين يزللارارفلاب



 م40

 قالا " ءايينالا اس 0 نمولع شرف ْ

 لس هللا لما لوسر 0 |نيلسملا نا لاقي اليف ناعيا وعما
 نع اوفكو سانلا نم ريغك نض كلذرلاق الف هين لع خي نام داراف هيلع اوقشوتح
 ذيعس جرخلاو#< قضي مومهيلع هللا عسوأ ة ب , آلا مقشأ ًااذمدعملا تلزئاف هل املا

 | ناكو رانيدب قدصت ملسو هيلع هنا لص يبنلا ىجان نمنأك لاق دهادش نع روصنمنإا

 ب ”مكسلع'هلل[باّتواوأعت | د اف ةصخرلا تل اوت ةبلاطييلادب يلع كلذ عنص نم لأ
 اضرف ملاعلا لطدتعاط ضرامنأ ناإسو د هيلا لص هصئاصخ نمو ميني لا 36بابم
 . نبأ نع كامو ”ءوذفش لوسكلا 'ث انآ اًمولاقف ءاهتساالو هينطرشالاقلطم
 5 هب يس تلا : سأل ع بجوا ىلاعت هللا ا ”عاطأ أدق لوس 0 نملاقو

 ئنساو نسخ ولسا ولأ لوس ل ناك دقأ_ لان“ امدئساالباقلطسّأل هنو الرف
 يهل قال !لاق نالت يارب إيف ُةنَسَح ار كل نك كفل لاقت هليلنج ىسأتلايف
 اكو دصمباتك يف هعماب هعسا نرقىلاست هللا نا سويه لم همئاصخ نمو لاث* هيل
 ةلاوعيط ايلات لاقف ًالعتو أذ يرشن هديعوومدعوو هماكحاو ضار فو هتيصعمو هتعاط

 امْنإ هومر انوعيطيو .نينؤم .«تُك نإ نإ هلوسَرَو هل اوعيطأو لوس اوعي

  :كلوستوو نيام . هلوسدورش انما . هلوسرو وك اباوثمأ َنيِذل نونشمْلا

 ةنارقاشيزس» ةلوسرو هل اش ٠و سرو هلأ يصحيزرمق ٠ لوس لو هذ اوبيعتن

 هان وب رات ١ .ولوسرآلرأن وداي إو وسو ودائم «ةلوُسرَو

 .٠ وسكر هّسمْش اف لوس لاقنأل لك ١ لوس هلا هلل محام :ةلوسرو

 هلوصوولفت حريثأ ايام لوس ن1 ام لوس و رقى لودر
 * هيلع ثمعأ وويل لأ متل ٠١ هلوس وهلا اوك ٠4 هلت نيل وس رو للا: مانغأ

 هباتك يف هفصو و ىلاعتو نتاج نا لودي ىلصهصئاصخمنم عيس با لانل6بابل#
 ينوي يف دامي ى ذه يجو ف لاقاوضعاوذع

 هردص ةيسو تقنع هوم لمت الودقنعو هدي يفو كناسلب ٍةانْرْسَياَمن افهناسا

 لع لهب ول رع 1يلأس رو َكماَسََوَو وهردص كَل حرش ا أهرهظو

 هجر خام سو يلع هن الص هصئاطخ نمودل6 باب لك+ ميلظع قاخر لعل كلن [وهقلخ يفو كب



 ةعبراب يفديا هلا ناملسو هيلدا لص هنا لوسرلاقلاقسابع 5 نعيقاربطلاو رازبلا

 اهو :رمعوركب يلا ض الا لها نثر «نينثاو ليئاكمسولب ربجءامسلا لها نمنينثا "ايزو

 ىش.ىشماذام سو هيلعمللا الص ينل كلاق دبع رباج نعم يعنوب او دجام نبأ هجرخا
 هللطم ىبلانأ يلعن عركاسع نباوك ١لا هجرخلامو ٠ ةكالال هرهظاوكرتوهماما هباهصا
 ةزمحوانا لاق رم يف هل ليقرشعةعب راثيطعاو ءاقفر ةعبس يطعأ ىن لكل اق لسوديلع

 جرخاو*ريب زلاو ةحاطوراعو نالسوذادقملاو نائعورم عوركب وباو ليقعو رفعجو يانباو

 دقوةباهتس# ٌةوعد هتيب لها يف فلخوال ا ينرمام لاق دمت نب رفعج ن عفت وما يف ينطقرادلا

 هبسرخالااامأو اندئا دشاف ةدحاو اما نيتباحت نيتوعد سو هيلع ىلص هللا لوسراديف فلخ
 نمايانجتاو /-ينلا اماومويقاي يحاي يئاب , ادلاو يلااي ل زيان داياندئادشل ينلاامافانجتا وحلف
 هلال هصاصتخا بابل« نيدلا نع ضقادممب راب ءيشدنم قكبالو ' ىش لكنم لكي

 يلا نع“ ايئالا نمدحال كلذ تبنيم ودم ي لاو لق عيبكي يف وسلموا
 انأو ىطمي هللا مساقلا اوباانا يتينكو يمسااوعمجلال مسوديلعمنا ىلص هللا لوسو لاق لاق ةريرغ
 ةيلعملا ىلص ىلا لاق لاق مح نعييراصنالا ةرمايبا نب نمحرلا دبع نعدمح | جرخاو *مسقا
 عيقبلا ب ناك سو هيلعدللايلص يبا نأ سنا نع جرخأو# يتينكو يعسانيبا رغم تال سو
 يعسأب اومسلاقف كنعإم | لاقف لسو هيلع هللا لص ىبنلا هيلا تفنلافمساقلاابأاي لجر ىدانف
 بفنفا تضامن مالقراستالا نمر .ردلو لاقرباجنع م احا جرخاو#يتينكب اونكتالو
 أ راصنالا تنسحادق لاقفل كلذاوركلف لسو هيلعمللا لص يبلا مم ًأتست ىتحاولاةوراضنالا
 نادحال سيلو يفاشلا لاق *«كني مقا مساقانا غافي ةينكباونكتالو يساباومست لاق

 خجلا ةيهارك عما مح نم مهنمد يفارلا لاق هال ماا دمعة مسا ناك ءاوس مماقلا لاب ينتكي
 ضخم يهنلا ناوهدعب يك ءلازاوجىلا كلام ب ره ذو دارفالا زوجو ةينكلاو مسالا نيب
 جارنم يشل صئاصملايفود«ىدانلا هنا نظدنع تافتلالاب اذيالاوهو ىنملا لاوزل هنادي
 قكتام فيك اج ملسو هيلع ىلص يبل مساب ةيمستتاااوهنف نورخأذش نقلل انبدنيدلا
 نيد نب ركبيلا نعدعس نبا جرخا تلق يل طويلا لاقد* ييرذدملا نيدلا كر نيشلا ءاكح
 || دانه ءايساريخيل رادلا ميلخداف يف مسادعما مالغلكمج باطما نب رمح نا مزيس نب رمح
 يب ناكوركب وبا لاق مهنع فت مبتماع يم سو هيلع لص هلل لوصر نا ةينبلارماقق مب

 هميظعتو مريقوت بيجوو داب 120111

 | لاا ديلعملا لص ينلاناسنادع ء[هجاويلعي ياو يدعنباو هرازبلا جرحا 96 همارتحاو /



 ا

 هللا لما لوسر 05 عاملا نعرانلا جرخاو* # مهنا 5 دالوا نوعسلا
 لاقلاق سابع نبا نعيفا اربطلا جرخأو هوم رخال و هوب رضت الفا“ دم نيس اذا لوقيماسو

 نمهلثم جرخأو ٠ لهجدقنإ "دمج مدحأ مسيولف ذ ةث الث هل دلو نم م لسو هيلع هللا ىلص هلل لوسز

 بلبح نبأ نع ناقع نب مهج نع كي دفيلا نبأ قب درط نم ف داءيبا نب جرخأ او+ةهلثاوثيدح

 كربلا هيلع تدك و وجر يمساب ىتست نم لاق ملسو هيلع هلا لص يدا كرا هيبانع
 جرخا»دب هللا لعمسقي نا زاوجيلسو هيلع لص هصاصتتخا بابل ةمايقلامويرىلاتحارو |

 ناع نع ةفرعملا يف مسنربأو هحيصتو تاوعدلاو لئالدلا يف يقييبلاوهخي رات يف يراخبلا

 تعش  لاقينيفاعينأ يلا عا لقول وهيلعملا ىلص لالا ريرًالجرنافينح نبا

 يلصي و اوضولا نس هي اضوتي نأ هرماقهعداف لاق هل توعد تن تناوشكلل ريخ وهوكللذ ترخآ

 يب ملبو هيلعهللا لص دمت كيب كيلا هجوتاو كل ًاينايفامهللا ءاعدلا اذهب وعدي ونيتعكر

 ماقف لجرلا لعفف ”يفهعفش مبلل يلا هيضقيفمذه يتحاح يف يب رمل كب هجوتا يلا دمشلي ةجحرلا

 ناك الجر نا فينح نب لهس نب ةماماىجا نع ةفرعملا يف ميعنوب او يقيهبلاجرخأو يرصب ادقو
 نامشعيقلف هتجاحيفراظنبالو هيلا ثفتايال ناثع ناكوةجاح يف نافع نب ناثع ىلا فلدخي
 ميللا لف نيتمكر لصف هلا تن ئأ شوتفتأ ًافيملا تئاهل لاقف كلذ هيلا يشف فيتح نيا
 يل يضقبف يب رمملا كب هجوتايفا دمحاية حرلا يف ملسوه يلع هلا ىلص دمت كيب كللأسايا
 باوبلا ءاجناثع باب قم كلذ عنصولجرلا قلطلاف حور ىقح حرم كتج احرك داو تجاح
 || نا م ةجاح نممكلا تناك أم رنا لاقفةمفنطلا ىلع عم هسلجاف ناثع يلخ د اقمدييذخاف
 .الو يتجاج يف رظني ناك ام !ًريخملا كازجدل اقف فيدح نينامثع يقلفم دنع نم جرت لجيرلا ١
 هيلا اكشف ريرش»ءاجو ملسو هيلعمملا ىلص بلا تيأر يبكلو هتلك اماق هتك ديلا تفقيأ
 ةأضيملا تنا_لاقث" يلع قشدق هدئافيل سيلثل لوسراب لاق ريصتبوادأ لاققمرصب باهذ
 يبث مديل هللا يلم دمع كيسبكيلا هجوتاوشكلل ًاسايفا مهلا لق نيتمكر لصوأ ًاضوتف

 لاق يسن يس ينعئشو "يف هعفشم بلل | يرصب نعي لها رىلا كب هجوتايادمحب ةمحرلا

 ملاين رع جيلا لاق+#ررسض هب نكي ناك لجسلا لخدىتحانقرفتامهنناوف نامثع |
 هل لعمستال ناو مّدآدأو ديس هنال ملسو هيلعملا يللص ىبنلا ىلع !ًروصقم ذه نوكب نأ يغبني
 ىلص هب صخ اماه نركيناودنج رديف ١ ارسل نال هايلوالاوتكيالملاو ءايبنالا نم» 5

 '[/. لاق هريسفت ف يدرواملالاق 26 باب ال6« ىعتنا هتبترمو هتجرد ولع معابمنت لسو هيلع

 ١ هنالءايبنالا نم هريغ ىلع زوجي وأطخلا هيلع زوجيال / سو هيلعمللا ىلص ناكةريرهيبانبا
 ا و ا ا ا تت 2



 مامالا لاقو#«ههممتا دهصع كاذإذ مالم هأطخ كردتسإ نمددعب س لأ نييبلا تاغ -_-

 تاجوزد هتادب ليضفتب ملسو هيلع هللا يلصهصاصتخا باب كمداهتجا 'نطخيال هنا قملا |
 يس يلا ءاسلايىلاعتلاق 3 فعاشمن اقعوهتاجوز ياوثناو نيالا ان رث اس ىلع
 لاقلاق يلع ءيذمرتلاجرخاوجنينبألاَ تيرت ايم يبل ءاسناب لاقوءالا نملك
 ةماسا يبا نب ثراحلا جرخاو+*ةمافاهماف ريخمو ميرماهت ابنريخ ل سوهيلعهلا ىلص هنا لوسر

 هايم اعءاسن ريخ ةمئافو اهلاع ءاسن ريخمر» ملسوهيلعهللا ىلصدلا لوسر لاق لاق ةورعنع

 ةديس ةمطافملسو هيلعشأ ىل هللالوسر لاق لاق يردخل ادي يعس يلأ نعيعت وباجرخاو

 اةيلع هللا لصيبللا نع يلع نعميعت وباجرخأو*نارمت نبي رمنمناكامالاةدجلا لهاداسن

 دوعسم نبا نع معن وبأ جرخاو» كلاضرأ ىضري و كبضغل بضغيهثانا ةمضافاي لاقدنا ملثسو |[
 يلع اهتي رذو هللا اهمرشاهجرف تنصعحةمطاف ترالسو هيلع صن لوسرلاق 7

 رم نبا نعىلعب وب اهجرخا اه هجاوز زا ىعدتانب ليضفت ىلعدب لدةسيامو رجح نبال اق« رادلا

 'نائع جوزتو ناعم ريخ ةصفح جوزت لسوديلع هللا لص هللا لوسر لاق اق رمعنأ
 | ةعب را [|سوهيلع هنايلص هلا لوسرلاقاق ماما يلا نعيفاربطلا| جرخاو#ةصفح نمار يخ

 نيئرم رجالا ءالملا لاق# ثيدحلا | لسوديلع هللا ىل< هللا لوس .رجاوزانيترممرجا نونا ||
 :باذع ليقف باذعلاةفعاشم يف فلتخ أد اوةرخن الا يف رخلآلاو اين دلانيفايخدحا ليقو زن لايف
 ”ىودخلا لرال ةرخ ال يف تقاعيملايثدلايف يقوعاذا نهريغو ةرخ آلا يف با كءوايتدلا يف

 'فعانغي نهفذق نم باذعاذكو ريبجنبذيعس لافاإدلا يفنادح لئاقملاو#تارافك
 أةثئاع ريغب صاخن كلذ نا بضعب نع ضايع يفاقلل انشلا يفو*«نيتسوةئامدإنايندلايف

 ؛ىلاعتل اق نصيخلدلا بح اص لاق#«نهرئاس نمؤدحاو الق نم لتقب ليفو لق اهفذاق ناو

 'هيف ىلاعت_لاقولاق رفكلا ىلع تومي طبخياما هريغ ل معو َكلاَمع نحيل كرش نق
 3 هيام ليشنتب سو هيل هللا لص دصاصتخاا باب 8 ةبآلا لِ ا تدك ذقا ||

 'لاق هللادبع نب رباج نع ةئسلا باتكيف درب رجنبا عيرخنا ئ نييبلاةعوس نيلاملا ميج
 نيلسرملاو نييبنلا ىوس نيملاعلا ميب عيجج لع باص راغخهللانا !سوديلع هلا ىلصهنلا لوسر لاق
 "يهلك اخصا ينوبلاحصا ريخ مهن ايلعو ناقعو رمعو ركب ابا عبرا لاحصا| نم راتخاوب
 ”ثلاقلاو يئانلاو لوالا نرقلا'نورقةعبردأينمان م راغتناؤممالا رئانس ىلغيتما:راتخاو ريخن
 ا ةيفاقر كزاو هدعب نم لكن م لضفا: ةباحعلا نم لكر وبجلا لاق ١ "دوف عبرا نرقلاو يرن : 0

 ذل نوعاطلاو لاجدلا ناب ودالبلا رئاس ىلع هيدإب ليضفتي هصاصتقنا باب 96 لدعلاو ملعلا |
 0 ا يي ملا



 موق

 ”ةسزةمكلاو 1١ نم لضفا يف نفدينلاةعقبلا ناب ودجاسما رئاس لطم دهتسم لضفب وان ماخدي |[
 يف ةالص ٍملسوهيلغشا يلصق ل وسر لاق لاق ريبزلا نب هللا دبع ن عدم جرخا6 شرعلا |

 دخسللا يف ل ةالصو ما ارا دججملا الا دجا لا نمهريغ يف ةالص فلا نمل شفا اذه يدحبسم

 1 يدع نيدشادب نعي ذمرتلا جرخاو*ةالصةئاع اذه يدعم يف ةالصلا نم ”لضفا ماز 1

 ابيل املا ضر | يحاوهّللا ضرا ري كنا هللا ةككلافلسوهيلع هلاىلم هللا لوسر نأ

 يلاعاقبلابحا نم يتتجرخل كنا مهلا لاق سو هيلمهّللا ى لص هللا لوسرا واحلا جرخاو
 ها لوسر لاق لاقهنعهللا نفر ةرب ,ره لا نعدم ا جرخاو*كلا عاقبلا ب حا يف ينكساف
 نوعاطلااهلخ ديال كام امم بقن لكل غتككالملاب نائف ةكمو ةئبدملا سو هيلعدللا لص
 ا :لسو هيلع هل لس هربفريغيفةنيدملاوةكمنيب ليضنتلا يف ىنالهلا لحم ءالملا لاقج لالا الو

 نم لضفا دنا ىلبحلا ليقع نبا ركذ لب ةبمكلا نم «لضفاو ليعامجالابعاقبلا لضفاف وماما ||
 .اهلكضرالا لعجو مثانغلالالساب هعرشف سو هيلءهللا لص هضاصتنخا باب 96 شررملا
 'يف لوالاةثالثلا ثتءدقت 96 نيلوقلا دحاف'ءوضولابو يملا وهو اًروبط بارتلاو ادم

 .ةازوتلا يف لسوديلع هلل ىلص هركحذ بابيفتمدقل راث [ينوةقباسلاثيداحالا نمةدع ||
 :عيراب تلضف لاق ملسو هيلا لص هللا لوسر ناءادردلا لا نع يئاربطلا جرخا»*لينالاو
 صئاصخ نم» وضولا نال لدتني يملا لاق *مئانغلا يل ثلحاوادجسم ضرالا ل تلعج

 ناب "وزو ءوضولا راث . [نمنيلحأر غةمايقلا عرين وحدي يتمانا نيهي<صلا يدعم ةمالا ذه

 000 ءايبنالا ءوضور ثوضواذهثي دما يفو ءوضولا لص ال ليحستلاوةرغلا هب ثصتخلا يذلا

 ' ةوضولا نكي نا لدتجيتتوبل نيدقل لغو فيعض ثيدح اذهناباولاو ريخن ب! لافلبق

 /امدرودق لاتحالا اذه تلق يطويسلا ىلاق#ةمالام ذهالا مهنا نود ءايبنالا صئاصخ نم ا

 نوئضوي ملسو هبلع هللا ىلثع هتما ةفص يف ليجتالاو ةاروتلا يف هرك ذباب يف مدقث دقت مديري
 'بهو نع ويلا و رابحالا بفك نع يمرادلاوأتوقرمدوعسم نبانع ميعن وبا ءاور مهفارطا

 يف جرخا يئاربطلا تبأ ًريايبنالا ىلع تضرتقا اك ةالص كف اوربطتي نأ. مهيلع تضرافا
 "أظوتفا :ةوضوب ملسوهيلعملا لصدما لوصراعدىاقةديربنع ةعيف با هتفذتب طسؤوالا

 ١ لاقفنيدنش نيدنث اضون مبالاة الضلا هلل لبقيال يذلا ءوضرلا اذهلاقةدعاو:دحاو
 ذه يفو يلف نءءايبنالا ةوضوو يئوضواذهلاقف انالثاثالث ًاضونع لبق ممالا هوضواذم |||

 "ايمن الل ناك اك يلم لأ ؤهو .مهنع انلةيصوضخ هيفةقبانلاممالل هؤضولا نوكب حي ربصت

 "نمل واهنايودحال عيجتم وسما تاولصلا عومج» سو هيلع ل هصاصتخا با د



 نع يرام طا 5 5 ةوبااسيإوءاشلا لم[
 عبرا ميهاربا ىلعف روظلادنع قمح ىدفوحبصلا تراسف نيتك ريلص رج ملا دنعديلع بيت

 عيرا يدق موي ضعب وا لاققس شلا ىرفاموي لاق تثبل كل ليقفريزعشممب دروظلا تراصق
 ةئلاثلا يف سات دي تامكر عبرا ىلصق ماقف برملا ددعدوادل رفغو رصعلا تراصف تادكر
 يراخبلا جرخاو»*لسو هيلعدشا ىلص انيبن ةرخاللا“ اشعلاىلص نموا الثاب برخملا تراصف
 إذ يل اصف جيرخ م ليلا اهنا تح ءاشعلاب ةليللسوديلع هللا ىلص يبنلا م معالاق ىمومهيلا نع

 هذهيل هيسانلا نر «دحأ سيل هن اميعشاةعأ اندنا أ ررشبا رفح نإ لاثهتالص فق

 لاق دوعسم نبا نعيئاسنلاودمحا جا جوخاو «؟ريغدحا ةعاسلاذه لصاملاق وأمريغةءاسلا
 نتورظتني سانلا !ذافدحسملامملا جرخمت ءامثعلا ةالص مسوي هلا ىلصدملا لوسر رخآ
 # ريغ ةعاسلا هله هللا ركذي دحا نايدالا هذه لحا نم سبل هنا امأ لاق ةالصلا
 ليج كري ذاعم نع هنلس يي قييبلاو فيصملا يف ةييش يلا نباو دقاد وبا جيرخاو

 لاقف جيرخ ع ىلصدق نا ناظلا نا ىتحتإيل ةقعلا ةالص مل سوهيلعملا ىلص هللا لوس هر رخا لاق

 هللا لص هصاصتخلا باب 94 ك1يفةما اهاصتإلو مالا رئاسيلم ءاييهتاضن كلا ةةاللصلامةيباوقعا
 والا ةيقرتكل اللا ف صك ةااصلايف فملاوبكللابقتساو نيمألاوةمجلاب ؛لسوديلع
 نءةع لا نع هلا لضا لاق يسو يلم لص هللا لوسرناةريرع باو ةفيذح نع ماسح يرخا

 ةمملا ويلان دفا لاء دال مي ىرامت ا *راكو تبسلاموي دوييالناكف انلبق ناك

 ايندلا لهأ ..ى«نورخألا نحن ةمايقلا مويانل عبت مكالذك ودحالاوثيسلاو ةعملا لمجت

 سنا نب عيب رلا قي رطنم ر رك اسعنبأ جرخاو#* الخلا لبق مهل ىغغقملا ةمايقلاموي نولوالاو

 ايركذ نب وبينا ليئارسا ينب الكبماوععمابف لسوهيلع لا ىلسيبا باص نعانل رك ذ لاق
 نا ةمايقلا م وب هيلع باسحإل هناف توهيقح نوملمت ا سسهلاو تاك سقم لسرا

 ىلص !”دمم طعاما ناومنلا رك ذومايصلاو ةقدصلاو ةالصلاو ميش هباوكر رشيال وهلا اودي
 جرخاو*داهجلاوةرمش ملاو ةعاطلاو معحلاو ةعبج ارخااسمخ هعمدا ازو سهلا ءال قه سو هيلع

 اك« ىش عا نود سيال مهنا لاق, اسو هيلع هللا ىلص يبلانا ةشئاعن ءدتنس يق قيمبلاودمحا |
 ىليوابع اوكضو اهلهّللا انادهتااةإبقلا لعواهنع اولضو ها انا ده ىلا ةعبجلا لعاقودسح
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نعدجام نباجرخاو «نيمآمامالا فاخ انلوق
 جرخاو * كييمأللاو مالسلا ىلع مكدسح ام ء ىلا ىلع دويهلا متل ام ملسو هيلع

 يناريطلا:

 1 |[ مدان ل لافقشأاع نيد نب هللاديبع

 اودسجيل دوههلا نأ بلاقمل ا سوديلعدلا لص يبلانا لجن ذاعم نعطسوالا يف
 ا صم ع ب م سس هاجس ب يس سس يسم 1 م ع 00



 نيت تكلا يل ممام اسم وقد فوفصلاةماقاومالسلادر تال نم لضفا لعتيكسلا
 ملسو هيلعّتلا لص لوس راق لاق سلا نعمدنسيفةماسابلانب ثرراملا جرخاو#
 ةنللا لما ةيحن وهو مالسلا ت تيطعاو فوفصلا يفةالص تيطعا لاصخ ثالث تيطعا

 ناك ىسومناف نوراه اهاطعأثا ن بناالا كلبق ناك نمدحا ابطعيملو نيم آت يطعاو
 هللالوسرل !اق لاق ةفي ذح نع معن وباو يقبيبلاو ةبيشييلا نبأ جرخأونوراه نمو و وعدي

 امل اهتبر ”تلعجوأ "نسمي اهاك ضرالا تلعج ثالث ب ساب دل ىلعت ل ف لسو هيلع لص

 نم ةرقبلا ةروس رخآن هت اي ١ الا مال "يهتنتوأو ةكمداملا فوفصك ايفوفص تاعجو أ روهط

 هللا يلصدصاصتخا باب ل يدعب دحاهنم ىلسعيالو ىلبق دحا همم طعبل شرعلات حت زنك
 ةمومح ينربخا لاق سا نب ريمي لان نع روصنمن ب ديعس جرخا»/6ةماقالاوناذالاب سو هيلع

 هل ليقف اطسانلا عم فيك الصلاب سويا عمق اىلم يبن هى اولاق راصنألا نمي

 رمأ نم وه لاقو كلذ هبمسن )ف رق عمقلا#ل كذف ثالذهبمم :لفةالصلا روض ددعةيار بصنأ ْ

 ديز نب يلا نم وهل اقو كلذ هبسسي ملف سوقانلاهل كذف دوييلا
 ةالصلا ةيعيكواب لسو هيلعدلا لصدصاصتخا باب ما :ميف ناذالا ىراف بم وهو
 ةيعورشم نانيمك لأ أمم اومك ناو ىلاعتدلوقيف نيرسفملا نم ةعامج رك ذال اهيف ةعاجلاب و
 ةمأ عمحوكرلاب هرما اذ ارمساينب ةالص يف عوكر ال هئية مذهب صاخةالصلا يف عوكرلا
 طسوالا يف يئاربطلاو رازبلا دجرخا !اوههل ل دتسي دقو تلق يطويسأ الاقدم !سو هيلع اصدهت

 هجوو ترخأ اذهب لاقءاذهام هنا لوسر ايتلقف رصعلا اهيف انهكر ةالص لوألا يلع نع
 ريغو ليلا مايق سما تاولصلا ضرف لبق ىلصو ربظلا ةالص كلذ لبق ىلص هنا لالدتسالا

 يف هتشرف نبا رك ذو هئمةتب اس ىلاممالاةالص واخغةديرق عوكرالب ةقباسلاةالصلا نوكف كلذ
 ايئالص هأوقب دارا أم ووانفل اراتالص صوم سود مصارف يف بلا هش

 مسويلع هللا ىلص هصاصتخلاباب ل انلبق نع ةدوجوم !درفنمةالمصلا نال ةءاجلاب ةالصلا |
 هيلعمشا لصد لوسر لاق تلاق ةشئاعو هنع هنأ سيف قيمبلا جرخا عدلا كلانيرمبللا هلوقب
 باب ليدجلا كل انبرمبلل او نيم تلاويلستلا ثالثب اندسح ءىشب دوبوأ لل اندسيملسو

 سوا نبدادش نعروصنم نبديعس جرخا6نيلعنلا يفد الصلاب ماسوهيلعهنا يلص هصاصتخا

 دوادوبا هجرخأو + دوبي 5 0" اوهبشت الوكلاعنيف لإ هللا لص هلا لوسر لاقلاق

 باب محلات يسالو ميفافخيف نواصبال مهتاف دوهيلا اوفلاخظفلب هنئسيف قييبلاو
 ىلاعت لاقط ابق ناناكدنو 26 بارحلا يفئالصل الصلا ةهاركب ل سوه لءدش ا ىلص هصاصتخاا

 م



 قيما ىسو نعش هلا يف ةي شيلا نباج جرخأرب أر يف يلي 0و لالا ندا

 ا جانك عاذمدجا ميفاوذخعيلا دقوا لاو ها سو هيلع ل لص هللا لوسر لافلاق
 ملسو هيلع اص دمت باجيسا ناك لاق علا يللا نيديبع نا نع ةبيشيلا ني جرخاو# ىراصنلا.
 1 ةبيث لأن بأ جرخأو* تاقاطلا ينعي دجأ لايف ياذا دخت نا ةءاسلاطارشا نم نأ نولوقب

 طارشا نهنا لاق رذايجلا نعةبيش لا نبا جرخاو# بير املا هذ هاوقث ا لاق دوعسم نبا نع

 *« قاطلا يفةالصلا هرك هنا يلع نعةبيشلا ن .اجرخاو*دجاسملا يفيياذملاطذق'ناةعاسلا»
 | يئاربطلا جرخاو* يدلاولادلا ديف اودعجلا يبا نب ملاسو يتلا هارباو نسما ن نع هلثم جرخأو

 ص هصاصتخا بأب 9ع بي راعملا ينمي جياذملاهذهاوقت ؟ااعوفرم وربع نبا نعدتنس يف تييبلاو

 ثيدح مدقث 96 ريبكتلابةالصلا حاتتفاو ةبيصملا دنع عاجرتسالاوةلقوحلاب مسوهباعّقا

 لوسر لاق لاق سابع نبانعفاربطلاجر خساودم ركذلا حقرو ردصلا حرشبابيف ةلقوحلا

 | ناو هلل اناةبصملا ددع اولوقي ناممالان م دحا هطميم ايش يما تيطعا سوديلعملل لصد
 دعا طعيجل لاق ريبج نبدي مس نع اهريسفتيف ر رج نبأو قازرلا دبع جرت. او* نرعجار هيلا

 | دبع جرخ او*بفسوي ىلمافسااي بوقعي لوفىلا _دلروععسلالا ةمالا هذه ريغعاجراسالا

 | نبا جرخاو*ةمالا ءذهالا دحا ريبكتلا طسيول ىلاق نايا نعرتعم انأبلا فنصملا يف قازرلا
 لاق ةالصلانو يقلل ءايبنالا نأك«يش ياي لكس هنا ةيلاعلا ىلا نع فدصملا يفةبيشيلا

 أ[ بونذلا مش رفعي هتما ناب ملسو هيلع ىلص هصاصتخا باب 6ليلهتلاو سيبستلاو ديحوتلا
 أمه لجسدأم ام نوبانيو وليف مهتاندص نولك أب ًايوتب وتمحلمودلانابو رافتتسالاب

 : :بهت نع فاي ب رفأا جوخ 96 , مط بروق اهب ارعدامو ةرخآلا يف هراخدا ممايندلا يف باوثلا /

 : تنأو جرحالو عب لييبا ناك اينالاالاب عي لاصخ ثالث ةءالام ذه تيطعأ لاق

 1 لآ رجح نا دل يف "كحيلءَلمَجاَم ةمالاءذمل لاقو كبجا عواو ثلموق ىلعد هش
 أر قيعبلاو ماحلاو ئاسنلا جرخاو# مكل بسيف وعدا لاقو سائلا ىلع اذه شاوثو كفل

 3 اي اودوت لاق انيداَت ذإ روطلا بنام تنك مو ىلاعت لوقف ةريره يلا نع وعن وبأو

 بكراورمك 6 عيمف وبأ جر جرخاو يأت نا لبق طعاو يثوعدت نا لبق مكاتب ماد
 | اني هاثذإ روطلا أ بنات تنك م مو ىلاعت هلوق نع ملسو هيلعدللا ىلص يبنلا ت كأس لافةسع
 8 ىداثا مماتي ىفلاب دقلخ قلخي نأ لقهللا هبتك باعك لاقةمح ىلا تناك امودا دبل ناكأم
 ينبنان فولد رفقتسأ نأ لبن ١ ت تبرع ويف راس نا 0 نتقبل أ



 و

 ةمالا هذه ضصئاصخل ير م ةبوتمدنلا نوك مهضعب لاق ب يوت مدننا عوف ةرمدوعنسم نبأ نع
 لاصخئابوناضمر ربشبو ردقأاةليلب و ةباجالا ةعاسب لو ديلع هللا لص دصا مدخلا باب د

 باتكلا لهال ناكودحالاب وجذلا باتكلا لدال ناكو رحلاب و ضال ديعب و ديف سما
 | ةفرع موبي ور جتا ىلا ًاليل عاملاو برشلاو لك ألا ةحاباب و رطفلا ليجمل و روختلاب و قشلا

 || حرش يف يووتلا لاق ة«نيتنس ةرافكة فرع موص لعجبو فرعتلا حرش يف يونوقلا هك ذاق
 ًأطوملا يفشكللام لاقانلبق ناك نا نكت مانرش هلا اهدازة مالا م ذهبةصتخت ردقلاةليل بذبملا
 أ رصاقثهل اكتشلذومدلا» اقام واهلبق سانلا راعا ىرااسوهيلعلل يلصدللا لوسر ا يغلب
 اريخ ردقلا ةليل هللا ءاطعاف رمعلا لوط يف مريغ غلب غاب يذلا لمتلا م اوذلييإل نا هتما راعا

 هلل لوسرلاة لاق ىلا نعيثرلا جرخاو دنا ريغتا فاني مارش ثدل ريش فلا نم

 ديرج نبا جرخاو#مهلبق ناك نمابطعيلو ردقلاةليل مال بهو هللا نأ لسو هيلع دلل ىلص
 يكلم ١ دك - نيل لع ب يملا يي تك ىلاعت هلوقيف طع نع

 مام اذه ناكو رببش لك نممايا ةثالثماي ملأ مهيلع بتك لاق رادو دعم ماي نوت
 بك اَمَك هلوقيف ىدسلان نع ريرج نب ! جرخاو#ناشمر رهشللا ضوف م كلذ لبقسانلا

 نأ مييلع اء بتكو ناضمر هيلع بهتك يراصدلا مانلبق نءنيذلا لاق "قلق م نيل لع

 مايص ىراصنلا ىلع دتشاف ناضمر رهش ءاسنلا اويكتنالومونلا دعب اوب رشب الواولك يال
 ّ رفكل موي نيرشعدي زئاولاقو فيصلاو انشلا نيب لصفلا يف امانيصاواعج اوعمحاف ناضمر
 رمعو ةمرسص نبسفىلا رما نهنأك قس ىراصنلا نصت اك نؤعنصب نولسملا لزيلقانمتصا
 ىئاهنمالا جرخاود# رجلا عولطلا عامباو برشل وسال مهل لاف جاك !ءباططلا نب
 يف ىتدأ تيطعأ سو هيلع هللا ىلم هللا لوسر لاق .لاق ةريره ىلا نع بيغرتلا يف
 نم هللا دنع بيطا مئاصلا ل فولخ مهلبق تناك ما نوطعي مل لاصخ سمح ناضمر

 نواصي الف نيطابشلا ةدرم دفصتو اورطفي تح ةيمالملا محل ققتستو كسمملا ةئأر

 ١ نوطاصلا يدابع كشوي لوقبف ميلك هتنج هلا نيزي وهلا نواصي اوناك ام ىلا هيف

 لوسراي اولاقف ناضمر نم ةإيلرخلآ يف مهل رفخي و كيلا اوريصي و ةناملا مهنع اوقلي نا
 هحضصو املا ' جرخاو+«هاجا ءاضقتا ددعورجا وياما ماعلا نكلوال لاقردقلاةليل فلل
 ا *«ةنالا ملطشا هلعج يع الاديب ترم لاق ملسو هيلع لصدنلا لوسر ناورمع نبازع

 ا لها مايصرانءايصنييام ل شن لاق سو يللا لص يلا نع صاعلا نيورمت نعملسم جرخأو
 إلا هيلعمملا ىلصةتالوسرلات لاقذ ريرهيلا نعدجام نياودوأ دبا جرخاو رج لاك بانكلا

 داطستتتات تي وح



 عار نورا راسنا دولا رطنلا سانلا لدتام !رغ 38 دلا اذه لازي .الاس

 تاو ينل يارس ينل ناك لاق ةمركعو دهان اهرب نت يف رذنلا باو متاحف نبا

 ىلص يبلانا يىلجيلا هللا دبع نب ريرج مدا جرخاود«انريغل ىشلاوانل دحلا لاق سو هيلع

 داق راسيرحاو بانت لال جتلاوانل دعلا لاق ملسو هيلعمللا

 ةفرع موي موص ١ رع ل ئسوةيضاملا ةيسلارفكي لاقت ”اروشاءموب موص نع لكس سو هيلع

 | هلبقحوضولاوا الملا ةكربةاروتلا يف ترق هللا لوسراي تلق لاق نال“ نع جاما هجرخا اهلل ذ
 خيرات يف ماطا ىوردقو*هدعبو هلبق ءوضولا ماعطلا ةكرب ملسو هيلع هللا لص لاقف
 هصاصتخا باب #9 ناثئسحه دعب و ةنسح ماعطلا لبق ءوضولا اعوفرمةشئاع نع روباسين
 امم سكملا يلعموصلا كبس مالكلا ةحاباو ةالصلا يف مالكلا ميرحتب سو هيلع هللا ىلص
 لوسر مدق لاق يظرقلا ب بدك ن بدت نعددتسيف روصتمنإديعس جرخا# !دأبق ع نانك

 هذه تلزن ىتح مهنا اوس كيسةالصلا يف نوملكتي سادلاو ةئيددملاملسو هيلعما :ايلص هل
 نك لاق نيقاقر هلل اوموقو هل وقايف سابع لب نع ري ريرجت لب اجرشاوجنيتاقدش اوموفوةي الا
 ينيب رملا تر ا لاقو# نيعيطم هلل مننا 0 وموقف نونلكتي ىعي هيف نوموقي نيد لها

 بارشلاو ماعطلا عسممالكلا نعال مالا مهموص ممالا نمانلبق نم ناك يذمرتلا حرش |
 ايموص فصن فذحو ليألا وهواهئام ,ز ىنضت ىفذحي ةمال هذ طا صخر أف جرح يفاوناكف أ

 ريخهتما نأب ملسو هياعهلا لص هصاصتخاب اب هيفا صخيرو مالكلا نعال اسمالا وهو
 مرودص يف مهباتك ظفل نورسنم مبنأو اوحضفي لو مدن مالا نوفق ممالا ريتآوممالا
 فصوي مالسالا ميدي يلو نون زلاو نول | ىلاعتللا ءايسأ نم نامنا امل قدشامهنأو
 لاقو سال دجرخلا و م مك ىلاعت لاق 0 مما نود ايبنالاالا فصول اذه
 ىذمرتلاودمحا جرخأ اذه فو لبق ينيملسملا م يوه لاقو لدار لاك
 هلوق يف لوقي ملسو هيلع ىلص ىبنلا مهنا ديح نب ةيواعم ع نعل اًساودجامن أو ةتسحو
 *لا لعاب ركاواهريخ تاما _وراعس نوع 2 لاق سانلإ ثجح رخو ادم ١ ريح "عنك

 ةمالا هذه نمممالسالايفةباجتسارثكاتما نكنا م لاقبتكن يلا نع م !جيخاد
 ةبيشىلا نباوهنسم يدب وهارنبا جرخاو# الل تجر مامر :

 | هللا ىلص ىبنلانا سابعنب نعقعب رالاجرخاو# نخَأو كبّرل لف ٠ اهرجذف ارق عرفا

 أ ها ىلص ىبتلا ةنس ةفرعموي نال كل ذك ن ان اها ءالملا لاق ٠ ةيقابلاو ةيضاملا ةسسلارفكي لاقف
 برقي درجالا يفوبومةنس ل حضعا غلاف ةنسلعشو دوم ةنس ءأ اروشاع موي وشو هيلع

 ا ا لا
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 يذلاوال لاقف هلطيماتاف قحدوهملا رم لجد عر معأ ناك لاق لومك“ نع ف نمملايف ||
 ةمطلف رشبلا ىلع !دمج هلا قطصا امهقاو يدوويلا لاقف كفر :راقاال رشبلا ىلعا دمت ئطصا

 ليهقمخلن مهضر اف معاي تنا اما !لاقفهربخافم اسوم عدا ىلص بلا يدوم اذ ر يح

 لب هلأ بديع اناو مّ حور ىسعو هللا يجن يسوموهللا لب اخ ميهارب اوه ينص مدآيندومماي

 ىو نمّؤملا وهو نيلسملا ىتما ىو مالسلا وهىثما امهب يعم نيم# ابها ىمست يذومأي

 متتايدوهماب لب ىراصنلل دفدعب و دفكلو مويا انرخذ موب متيلض يدوماي لبنينمأللا ينما
 ىفح.ءايبنالا ىلع ةم رح ةنملأ ناي دومماب لب ةمايقلا موي نوقبأسلا نورخآلا ن مثلو تواوالا
 يف ةبذعلاب سو هيلعهللا ىلص هصاصتخا باب لكي يثما ابلخدن ىتح مالا ىلع ةمرعت يشوابلخ دا
 بيعشنب هرمجؤب رط نم يملبدلا جرخا/6ةكأ ااا وسامالكوطاسوالايف رازتئالاو ةمايعلا
 دنع رز: ناكل اللاتي اراك اورزألا ,لسو هيلع هلا لص هللا لوسي لاقلاق هدج نعديبا نع
 ملسو هيلعشا لص هللا اوسرلاق لاقر نبا نع يناربطلا جيرخأو * !هقوسفاصناىلا اهبر
 مهم تلاقةثث اهرعركاسعنبا جرخاوجتكُت الملا يساهنافكرورظفلخادرخرا او مئامعلاب يلع
 لاق ثارشعلا قرو لثمهتماع نم كرثو فوع نب نحرلا دبع .وهيلع هللا يلم هللا لوسر
 هبرق ايا وهيل املا لمادا ذوخ ليتك لااكا تأ ار

 بابو ةلصا كل دل دهن يقارعلا لاق نككةبذعلاب ب مضوملا كلذ مركأدي هيفثك نيب هدب اعضاو
 ئ م لحاو ميلبق ممألا يلعناك ىذلا ارصالا مهنعمللا عضو هثمأ ناب ملسوديلع هلا ىلص هصاضتخا

 ًاططاب ةذالا هوو جرح ل نم نيدلا يف هيلع لمي ملومبلبق نم ىلع ددشاماًريغك
 بكت لبةئيسبتكت مةئيد مهم# نمزاو ضنلا ثيدحو هيلع اوهركتشا امو نايسنلاو
 85 وبلا يف ىشلا لتقم مع عضوو ١ شعت تكأو ابامسن اف ةيسح تدتكة نسحب مث نموةنسح

 فريي ريبقتلا مهل عرشو ممل بيهتسا هباوعد امو ةاكرلايف للملا مب روةساجنلا عضوم ضرقو
 ةطلافةيسوةمالا ساكت يفومبتلم ريغ اك يف مل صخرو عب راجاكتو ةيدلاو صاصقلا
 5 وصتلاو 3 وعلا فشك مهيأ .رمسو اذاشق شيا ىلع ةأرمانايتايقو هطولا ىوس ضئاخلا

 ع قادير يلاعت لافو : جرحي نا اا كَ لج (ميلاعن لاقل را لا برشو
 | و انمخأ ذاتي زولك الا "29 لاقد“ را ١ قي ديرب ١ لَو رسل
 مس 8 .خفإو للان او» ١ نينا َلعدتلَمَحاَمكا 23 را مل
 ابيجأ بوق يف إف نع داب كأس اد ىلاعت لاقو ٠ موي تاكل لداعلاَو

 لاقلاق نيريس نبا نع ء هنيسفت يف ماحيلانباجرخاو# الاي امتد عا نبأ َةَوْدَم |



 سم

 5 0 سايءنبال ةريره وبا ا

 هريسفت يف يلاي رفلا رخو س ءمشو ليئارسما ينب عيار الا نكلو يلب لاق قرسنوا يفوت
 لوزاالا باتكلا مهل لونا لوسر نم لس راالد بأ نم هللشمي 8 لان بك ني دموع
 ممالاتناكمتي الامد مكبس اطوتشتاا م 4 أينما ود ودي الادذه هيلعدشا

 نواشوو نورثكيفانحر وجسم عت وانسفتاهب ثدحن اه ذخا| ا نواوقي رابردامايلا لمبات
 لوسراي ارئاقتمب ابق مالا ىلمدتشا/«نيمل ملا لمدتشا ملسوميلعدا ىلص يبنلا ىلع تازالف 1

 بر ىلا ايلا اوعيطأو واوعمس اف عن لاقانحر اوج هل لاو ادسفنا هب ثدحن املخاؤأ 1

 تبَمَك اماه حراو ا تلماالاسفلاشيدح مهل عضوة الا لوس للانماهاوف كلذن
 تازئاللاق سابع نب نع ٍيذمرألاو لم جرخاو# رش نمت 0 معو ريخ نم

 لي ب ب بمك ساي وفشل ام ل ايف اماو ديت إي  الادذه

 هللا تل افادت انمطأو انعم» اولوق لاقث م سوهلع هللا لحب ل ااقاإب ءيث لر دل ديو

 ةريرهيلا لرع جرخاو * ةروسلا أ ىلا ”لوسكلا مآ هللا لزن انمهمداف يف ناميالا

 كت ملامارسسفنادب تثدحامىتما نعي زواجتما نا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق
 هلنالوسر لاق فاق سابع نإ نعدجا«نباووأ 31 ىنبآو دمحاجررخاو#هب لمعتوا
 هجامنبأ جرخاوب«ةيلءاوهركتسا امو نايسنلاو أطلع | تما نع عضودللانأملسو هيلعملا لص

 اسيذايسلاب طمعا سان عيل زواجت هللانا بو ةيلعملاأ ايلص هلا لوس .رلاق لاف رذيئا نع |!

 ل رعرك اسعشباو موبار تايئاليغلا يف يسناشلا ركيوباودمحا جرخاو#هياعاوهركتسا
 دق هسفثناانظقتحهسأر عفيف لسوديلع هللاسدلا لوسر دين لاقن ايلا نيةفي لح
 كقلخ براي ثئشام تاقف مم لعفي اذامىتمايف يف ذراثتسايإ رنالاق عل ةرالنايفكضبق

 كيرخانأ ىفا ل اقف تاذدل تلقف ةشلانلا يثراشتساف تالذهل تل قف ةيناثلا ينراشتساف كدابعو
 سي ل نوعبسلا لكم مأقلا نوعبسيتمأ نم يعم ةنلا ل شدي نم لوانافرشي وكتمايف

 رخأت امويبئذ نم مدقلا» يل رفغنا يفاطعاوظعت لسو بت عدا يلا لسر مباح مهيلع
 يلاطعا هناو باغتالو يما ىزتالنا يلاطعا هناويردصيل حرشو اميغص يح يشماانأو

 ارش يدي نيب سي بعرلاو رغنلاوةوقلا يفاطعاهلأو يضوح يف ليسي ةدجلايف رهن رثوكلا
 ىلع ددشامتاريفكأتل لحاوة مهيدغلا ىتمال بيطو ةدجلا الوخد ءايبئالا لوا فا يناطعأ هنأو
 يف رذنلا نبا جرخاو#«ةدهيلا ذهالاا ٌركش دجالف رحم نيدلا يف اديلع لمجيل وانلبق نم

 م سس حت

 نأ جرح نهدي :لعامأ جرم م هنيدي 05

 امو ليئارساوعب لسوديلع هلا ىلضيبلادبعز م ذهنادوهسم نبأ نعبعشلايف قيريلاو هريسفت
1 0 



 ١ ةفكسا لعهترافك تددك دنو سيصا[,ن ذمدعا بنذااذ ذا ليئارسا اود ناك لاقف هبش أ ءيلضف

 1 اناطعا دقأ هديب يسفت يدلاو عر فغف هلا نورفغتسأ هنوف ةيلوق مب ونذةرافك ت امجوهبأب

 ذا نع درارج نبا جرخاو 3 هب , ال اةيشح ناو مقا سب لاَ اهيفاموايدلا ن ميلا بح ا يملأ ا

 .ينلا لاقف ليئارسا يفبثار انكماتتا انئارا كنك واهلا لوسراي لجر لاقل اف ةيلاعلايلا
 ا امدبرتنيخا مدعاب اصااذا ليئارسا وني تناكر يخ هللا ماطعاام و هيلعمللا 3.

 ا وهن هل تناك اهرفكي !مناو ايندلايفا ٍزخهل تناك اهرفك ناف |ترافك و دباب طقي وتككم وقع

 ا انش ملظَي ذا!« وسل مسي نمو لاف كلذ ن نماًريخهلا ءاطعا دقو رملي
 .يف بلاطملانب يلع نع متاح يلا نبأجرخاو## تهيب الثا ارافك ةعجلا ىلا ةعجلاو سهلا

 هنيكاكسلا اد افاقعب مشمب لتقي لاق ادنب وتامنومومل اولاقىلاق لبنا اودبعنييذلا .ةصق
 هس نب نمر ا دبع نعدجأم نباجر برخأو*#< لأ 5 نم ىلا نال هماومأب وداعا لتقي لجرلا لمن

 ا لح ءر ماهنف ضيا داقملاب هوضرق لوبلاءبباص' اذا ل يئارم ءاودب ناك لاق سو لءهللا ىلص يتلا نأ

 ١ هيث نالاف ]سو هيلعمّنا لص ءلانأ ىسوم ملا نعد حمم# وواخلا جرخناو«هريق يف بلعف مهم

 2 نع 3 تللايفةببش ىلا نبا جرخاو#*ضارقملاب هضركلوبلا مدح باصا | ذا ناكل يثار 5

 ١/ .ىل تلاق تبدذكت اف لوبلا نم ربقلا باذعنا تلاقفدوهرلا نم أرما يل ءتلخ د تلاقةمشئاع
 | ملسو دمحا جرخاو#تفدص مسوديلعما ىلص ينلا لا ةف بوثلا هديل هنم ضرقل هنأ
 نا دبع م لا تضاحاذا اوئاكدوهلا نارنانع امش نانا يذمنألاو

 اذهدب كا ضو اهعسا ميل ا .رلاقف يك 0
 ..ضحلا نوعماجي ىراصنلا تناكريستدلا بتبكيفوت+هيفادفلا خال اًقيشانرما نم عدب نأ لجرلا
 جرخلو *«نيرمالا نيب دصقلاب ار ماف * يبث لك يف نينرلزاعي دوويلا تناك ضحلاب نولابيالو
 | ىتساخلل ذو فرح ىلعالا ءاسنلا نوت يال باتكلا لها ناكل اق س ابعنبا نعمكاخساودوادوبا
 يق مهيلمالضن مل نوربارثاك مهلعف نمكالذباوذخا دفراسنالا نم يحلااذهناكوتأ ارم نوكتام
 أ تايقر تا اربدمو تالبتقم لش أمك تاو أل 0 ماهل لزنافرلعلا
 | فقال تزالارلا نع دوما كايا دس ةروع سل ف ةيش انا جخأ
 (ةزاشناو اش فيك جول يفءا اوت نيملللهللا ضخرفةيآلا كحل "سرح
  .قاقملسو هيلعهللا لص يبلانا نسذان ع ةفرعما يف يعلوب | جزخأود#نوفلخ نمو نمدي نيب نم
 | راظتناو دجاسملايف سدلجلا يت مما ةينابهرناو ةيئابغرلاانيلع شكلا مانوعظمنيناثعل |

 قمم



 لكل لاق لميا يبا مدا نا سلا نعىلعي وباو دمحاج جرخاو#ةرع رملاوجبلاو تاواصلا
 ةلجر ناذمامأ لا نع دو ادوباجر او *هلاليرس يف داهجلاةمالا هذه ةيئابهروةينابهر ين

 كرابملا نباجرخا اره لوبسيفداهجلا ىتباةحايس لاقفةحايسلا يف يلنذئاعتال اوسرايلاق

 كلذب هللا الدب ا لاقفمل سو هيلع هنا لص هلال وسر دنع ترك ذةحايسلاناةب زغنب امنع

 هله ةحايست لاق ةلاعوع رارج نبأ جرخاو# فرش لك ىلع ريبكتلاو هللا ليبس يف دابملا

 كى ا بما قل لبر يبي يف ناك لاق ' سابع نبا نعي راخجلا جرخاو #مايصلاةمالا

 ٍق هيخ ني يعول ١ ىلع لايف : ضاق م بينك ةمالا هذه هلل لاقفةيدلا ب يق
 اك نم لعبت 5 < ةَيحرَو مكر 2 نيف < كل ذد.معلايف ةيدلا لبقي ناوفملاف

 يفةيد مهني , سيل صاصقلا ليئارسا نب لعناكلاق سابعا نعر + رجنبا جرخاو#مأبق ا

 نعدللا ففخوتي , الا ست :! ب نشلانأأ ريق مهل ري ءاندعك قىلاعت هلوق كل ذو حرجالو سفن |

 *كي و نب كفيق كن 'ةىلاعت هلوق ثالذو ةحارملا يفو سفنلا يف ةيدلا هبهنم لبقف دمتم

 وئعلاو صايقلا وهام ةاروثلا لها لص ناكلاقةدانق نعرب رج نبأ جرخاو# محل
 هذه هللا لعجو هبإ اورما وع وه امنأ ليجنالا لها ىلع لراكو شرا امهثيب سيل

 ةبيش يلا نبا لاقو٠ 0 ابق ةمال نكت لو مهلابلحا ااراشنا ةيدلاو وفعلاو لتقلا ةسمالا
 ةمالا مع ىلع دب عسو ام هلأ دماج نع ثيللان نع ._نايفس نا 0 عيكو انش دح ف :ىلايف

 ىسوم برقا هللا يبرأ لاق هبنع نب بهو نعويمبلا جرخأو * 500 ةمالا حاكن

 نوهني وفورعملاب ل ورمأي سانال تجرخا ةماريخةماةاروثلا يف دجا يفا بر لاق اي
 ةاروتلا يفدجا يلا بر لاق دمحا+ةماكللتلاقيتمأ مبلعجافهنلاب ثرنم يو ركتلا نع
 ممواءجاف اهنوظفحيال اوارظن مهبتك نورقي مهلبف نم ناكوابن رقي 'رودص يف مهل جاناةمأ

 رخآلاو_رالا باثكلاب نوئمريةماةاروثلا يف دجا يف بر لاق#«دمحا ةما كلت لاقىتعأ
 برلاق«دجاةماكلت لاق يتمامبماعجاف باذكلا روعالاولتاقي ىنحتلالضلا سور ناناقي
 هللا ثعب هتقدص جرخل اذاملوق نم ناكو مهنوطب يق مهتاقدص نولك اية ةاروتلا يف دجايفا
 دجايلا برلاق#دمحا ةمأ كالت لافتا مولعجافرانلا بلكات لبقثل نافابعلك ف راناهيلع
 مدحا ماذاو: دحاو ةئب هيلع تيتك (ملمناف هيلع بتكتم ةئيسب مدح ا هاذا ةماةاروتلا يف
 ميلعجاف فعش ةثارعبس ىلا اهلانمارشعهل تبتكابامحن اف ةندح هل تبتكابل سيم رةسسجي
 يثءامياعجافو ل باوقسملاو نو ريقسملاه ةماةاروتلا يفدجايفا بر لاق «دمحل ةما كانت لاق تما
 هيلدا حو امو ماسلا هيلع بلا دوأ دٌةصق يف هبنمن بهو و ؟ دولاف دا ةماكلت_لاق



 كنود مهي طلسيالو ةماع ةيسبابكل مال نايتماليبر تل ًاسيفاو ضيبالاو رجالا

 ال ثالث ى مر او يأ يفيف وهلا ناوةمايلاموبدملا* اول مو هللابييحاناو هلل ص

 00 .ارغيئاربطلاو دما جرخأو *ةلالضىلورعمجي الو ودع مهلصأتسيالو ةنسل مهمعل
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 الو اًدبا هيلع نضغاال قداصدمحو دمج هع“ يف ك دعب نمي ايسدنا دواداي رو زلا يك

 نم مهتيطعا ةموحرم هثماورخسأت امو هبلذ نم مدقل ام ينيصعي نأ لبقدل ثرقغدقو دب أ ينيصعي
 لسرلاو ءايبنالا ىلع تضرافا يب جا ضئار 0 يلع تضرتفاودايبنإلا تيطعاام لثم لئفاوتلا

 لكلا اوربط ”*نامييلع تضراقا ناش, «ايبنالارون لثم مثروتوةمايقلا موي يلوت ايىتخ

 مهلبق ءايبنالا ثرماكةبانجلا ثوم لسغلاب مهترماومولبق ءايبنالا ىلحتسضرتلا !كةالص
 تافغويادوأدا مولبق لسرلا ترم اكد اهجلاب م مترمأو مهلبق» |يبنالا ترماأك جحلاب مهثرماو

 الغاب عذخ لالالا ند غاب عال لاصخ تس وهتيطعا بلك م مالا ىلعدتماو اً

 * يش نم مهر ًالاسقاو هئرفطهده يفور فشتسا اذا دمر يغ يلعهوبكر بئذ لكو نأ بللاو

 كالذ سلف او ةفعاضم فاعضا يددع ماو ةفعا ظمًًناعضأ محل هتلجم مهسفنا ب 5 ةبيط

 ةهلاو ةالصلا نوعجار هيلا اناو هانا أواقواوربص اذا ايالبلا يف بئاصملا ىلع عيطعاو

 اوس مهنع فرصا ناامأو .ةالجاعهوري نااماف ل تبل |يلوعد ناو يعنلا تانجو ىدملاو

 الو عوج كالا نم ناب ملسو هيلا لص هصاصتخلا بابل ةرخألا يف شرخ نااماو

 الو مهعشيب حتيماسإف | مريغو دع مهب يلع طلس الو مولبق نم هب بذع باذعب نويذ بالو قرغإ

 نم فالتخا ناكو ةمح رووفال القخأ ناب وو ةجم مبعاجا نا كاذ نم .اكوةلالض ىلع عمتي

 يل يوزدللانا ملسو هيلعدلل ىلصمّلا لوسر لاف لاق ناب وثن ءلسم جرخا+6 ١ اباذعمبلبق

 نيزاكلا ت تيلعا او اهنمىل ىوام غلبيس تما كلمناو اهبرافيواوقراشمتي ًارف ضرالا

 هيلع ىلصينلا نأ دعس نع ةببش يلا نبأ جرخاو# ين اطعأت ميتضيي جيبتسيف ميسفنأ ىوس

 قرفأاب يتما كالبمال تادتلًاسو !هيئاطعاف ةنسلاب تما كليبالايبرتل ًاسلاقملسو
 050000 او يمرادلا جرخاو#«ىلطت درف هني مهم أب لمجال نادعل :ًاسوايوئاطعاف
 يفر اتخاو وحرم لجالايج كرداهثنا نا لاق ملسو هيلع هللا يلص شا لوسر نأ سيق ورمع
 ىمودوهّلا ليلخ يهاربا فن يغ لوف لاق فاو ةمايقلاموينوقباسلا نورخ رخل نثر ايتخا
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 أ ةلالض ىلع تما عمح هلال نا هللا تاسلاقلسوهيلع هللا سهلا لوسر نع يرافشلاةرضن لا

 | ريظيالن ا هتلأسو ,اهيئاطعاف مبلبق مالا كلحا كنينسلاب م مالنا هنل اسوا ناطعاف
 | جرخ رخو[ يفعل ضعب س ًابوهضمب قيذب ام شمولي ال نادهتل ًاسواهيئاطعافاًردعميهلع |! 1
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 ةااللفلا ل ١ هالو اذه هللا عيال مل ماسو هيلععللا لدا لرسر لاقلاقرم ارنب نع اا أ
 ىلعت عماد اعمجيالا لاق موديلها ىلص يالا فراسابعنبا نعل الإ جرخا ردا دبا

 وديع ىلص دلل لوسر ناة جملا باتك يف يمدخلارصن خيشلا جرشاو#ا" د اةلدافلا

 لاف لاق دلاجلا يبا نب ليعابسا ن ٠«عكلام5 ةاورف بيطملا جرخاو*ةمحر يتم فالعخا لاق

 مالسالا انيق اهقرفنو بكلام ذه بدكم ديعابااي سأا نب كالال ديشرلا نوراه

 بأ لكشمالا» له لعللان نهةمحر ءايعأ اق الخ انآ نام ملا ريمااي لاف ةمالااهيلع لمحت

 لاق تلاقةشئاءوعىلعي وبأ جرخا و بابل*هللا دي ري لكو ىده لعل كوم دنع تاع
 ةنجلادل ثبت حسو ريب ديملاودبمشاؤاةمامههمةئااةنلاسلاو الا نا إ.بوهيلع ها ىلص هل لوسر»

 يذيرألاو يراخبلا جرخاو «ةنجلا ل تيجو ر يخي دبعلاو دهشاذ ذافةما مهتم وسخ ىتما نأو

 ةعب رادل اودهش ؛ لسماعا لسوديلعملا مهلا لوسرلاف لاق باطلا نب و منع يناسألاو

 »« دحاولا نعدل 5 ممنانثاو لاقنادثاو انلق ةث :الثو لاق ةثالثواداق بلا هلل 2 ريخ

 نم لعأبا طع ناكوت داهشو ةمحردتمال ثروعاطلا ناب لسوديلعملل ىلع هصاصتخا باب#

 نروعاطلا لسو هيلعمشاىل لم هللا لوسر لاق لاقذي زب ةماسا نع نايل جرخ ا9ابابق
 ةشئاع_ زرع يراخلا جرخاو+* لبق نك نمرلعدأ ليئارسا ينبنمافئاط يعلخبا نجر

 ناوءاشي نه لعتا هفعبي باذع هنا يفربخاف نوعاطلا نع بوةيلع هللا ىلص هلا لوسر تاس ا

 لال هناملعي بسحر باص داب يف ثكهف نوعاطلا قي دحا نب ءسل نيتماوملا ةحجر هلع

 ناب لسوهيلعمللا لصدصا هثخأ باب لي ديهبشرجأ ا لكمنل ناكالا هل هنا بتكامالا هبيصي
 ْ يلصي نم: نابو الادب او ءابتو اد اتواوأَب باطقا مهيف ناب و نما ىلع لازنال هنأ نم ةفئاط-

 | نيلتاقيوعيبستلابم امطلا نع ءانطيسالا يندكالملا ىرجم يرجي نم مههمناب ورد نا يسع

 ] لازت السو هيلع ثا سلا لوسر لاق لاقةبعشنبةريغلا نعنانيشلا جرخا6#لاجدلا /

 ىبلا نعرمتا نعةيلملا يف يعئوبا جرخاو#«هلارم ايت أب تح قمحلا ىلع نيرهاظ تما نمئئاط ا

 هللا لوسرلاف لاق حوعسم نبا نع رخاو*نوقباس يثمن نم ثرق لكل لاق مسرديطل الع :

 ىلع مهبولق نوعب رأ قل يف هومدآ لق ىلع 1 هلام 1 ١

 باك ف ىلع مهدلق ة ةسمخخ قالا ةيسيقو مهارلا بلذ ىلع, ىيبولق ةءبس قلع [يف هلاو ىسوعب اق | ١

 ليفارسأ بلة يلع هبلقدساو قلل يف هلو ل يئاكيم سلق ىلع مهبول ةثالث قلطا يف هلو لي دبج | ١

 )ص لاق لاقسنا نعطسوالا ينيفاربطلا جرخاو#*« البلا مفدي وتدني و رطمي وتبع 4 دى ١

 | نوقنت ميبف نمحرلا ليل لثم الجر ن ئيعب را_'ىن ضرالاواخت نإ ملسو هيلع لص يلا ا
 ا ا ا م تتم

 سس ل ا
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 ةدايع نعددنسيف دما جرخاو# رخسأهناكم هللا لدبأالا دحا مهتم تامأم نورصنت مهبو
 ليلخ ميهاربأ لثم وثالث مالا هذه يفلادبالا لاقرلسو هيلع يلم ىبلانعتماصلا نبا
 داتوااوفاكوثوبنلا تبهذام دائزلاوب لاق ٠ الجبر هناكم هللا لدب الجر تام انك: رمحرلا
 "ال لادبالا مهلاقي سو هيلع هللا لصد ةما نم الجر نيعب رامهناكم هلا فلخا ضزالا
 ثطسبد قو يطويسسلا_بفاق ضرالا دانوا مو هفلخي رختأهذاكسملا *ىشنب ىفحلجسرلا ثوم
 هياء ىلص هللا لوسر لاق لاق رباج نع يلعب وبا جرخاوت« لقتس فيل” يف لاذ ىلع مالكلا
 ثنا لوقيفم دقت مبمام| لوقيف مرا ىسيعل اذايىتح حلا ىلعزي .رهاظ يتما لازتال ماسو

 مريم لوقيف هبفوموخن | مهج .رخأ ثيدحلا ةمالا هذه هيدا مركأ ارمأ ضعب يلع ءارما كشعب قحا
 نع يراخيلا جرخاو*ةمالا ءذه هلا مركي هارما شعب ىلع كضعب ناال لوقيفانل لص. فاعت
 *عتم عتاماو كبف يرمثبا ل زئاذا عنا فيك ملسو هيلعمللا لص هلا لوشر لاقل ةريزهيلا
 نيب نوكيل دهجرك سو هيلع ىلض هلا لوسر تا ةدثلاع عجبك دنيتي دمحا جرخاو

 اولاق سلف ماعطلااماو اما لها قي ديه مالغلاقرثطموب ريخ لاما ياارلاقن لاجدل يدي
 "تعب ءامما ثي ده نم دمح ا جزخاودليلهتلاو ريبكتلاو سيبستلا لاق فكم ءرينيثموا !ماءطاق

 نم يناربطلا جرخاو#سيدقتلاو حيبسنلا نمهامسلا لهأ يزجيام مهيزوجي هيفو هودي زي أ[

 حيبستلا نم هكتاللادب مصعاميذئموي نينمؤملا مصعب هللا نا هيفودوغ سيم تدب ءايسأ ثيدلح
 -تيدون ةتما نآب ليسو هيلع هللا ىلص هصاصخخا بابل هوجن رم نبا ثري دح خوه مالا جرخاو

 يقكم الملا مستو نيك اسملا اهماايم همك يف مالا زئاستيذونو اونمآنيدلااهأ ايٌنآرقلايف
 نوكبسملاو تفرش لكي لعدم نوزبكي و لاخ لك لعدشا نودامحلا موييتييلتومتماذا ءامسلا
 اوعزانت اذاواولله اوبضغ !ذاومّا ءاش ثراهلعفا رمالا ةداراذنعنزاوقب و طوبه لك دنع
 مهتم سياودل روفشم ميملاظوجان متدصتقمو قباسمهقباسو م رو دص يف ميفحاصمو اوس

 لودع طسو ةما ثوةالصلاس مثلا نوعاري وةنجلا لها بايث ناولا نولي و اموحرمالا دحا
 وهو لسرلاو ءايبلالا ىلع ضرتفا اممهيلع ضرتفاو اواتافاذاةكئئالملا مرضت هللا ةيكذتب
 نبا جرخ و86 ءايبنألا ىطعا ام لفازنلا نم اوطعاود|اهجلاو جاوب انا نم لسفلاو ءوضولا
 «نيك اسملااهيااي ءاروثلا يف ءئاف اودُمآن يذإا اهمااين ًارقلايف نؤرقلامىلاق ةقيخ نع اح يبل
 نم انيفطصأ نيا ”باتمكلا 6و 2 ىلاعت دلوفيف سابع نبا نع تاحيبلا نبا جرخاو
 مدصتقمو هلروفغم مهمل اظفدلؤنا باتك لك هللا مهثدو وهيل لس دمعةما عل افاتردابع
 رم نع روصنم نب ذيعس جرْخأ و« بأ ىح ريغب ةدجلا لخدب مهةباسو اًريسي اباسح بسام



 مآ روفتمالاوجاناثدصتقمو قياس اققباس لالا لاقي الا وذهب لونا ذأ ناكملا» باطلا نبا
 هصئاسصخ.:نهو نيدلا زعخيشلا لاق 2 بابذإلا * موفر رم عن هلال نبأ هجر خاوءهل
 نع ناذيشلا جرخاو*!رجا رثكأو ةقب الا مالا نم المع لقادتمانا سو هيلع هللا ىلص

 || نيب اك مالا نم مكبق ناكن ف كؤاقب امنا لاقملسو هيلعمشل ىلص هنا لوسر نأ رمع با
 راهغلا قصت اذا يتحاهب اولحعف ةاروتلا ةاروتلا لها وا سعشلا بورغملا رصعلا ةالص
 اوزجت ٌحرصعلا ةالصوملا اولمتف لينالا ليختالا لهايتو اع طاريقطاريق اوطعافاوزب
 || نيطاريق نيطاريف انيطعافششلا بورغملا انل.عف نآرقلااهيتوان اًطاريق ًًطاريفاوطعاف

 (ظطاريف ا[ طاريق انتيطعاو نيطاريق نيطاريق ءالؤهتييطعا انبر يانيباتكلا لهالاقف
 نمهيتوا يضف وبف لاقال اولاق*يثنم رجا نمل لهدا لاقل مع رثكأ انك نو
 نوكي ربظا ”ايبنالا نم هتزجت* ناك نم يزارلا نيدلا رفع مامالالاق باب ليج هاشا
 بعتلا ةاقودب بسا روهظو هحوضوأ قيدصتلا ىلا ةبسنلاب نعي يكبسلا لاقلفا هموق باو

 ا مالثاس يراك انبأوثوربلظا سو هيلءهلا لصانين تا ابك ناف مالا ذهالا لاق هيفركفلاو
 موَقْنِمَو ىنوم موق قحيف لاق ىلاعت هلا نا ملسو هيلع هل لص هصئاصخ نمو 26باب 32
 ا ودهم ةيأانقلغرممو هنمأ قحيف لاقو ”نرلدعي بو قلاب نو”لبم نوف

 | رمَدآلا ململاولوالا علا تيتواهتما ناب مسوديلعُشا ىلع هصاصتخا باي 86 ”نولدعي ذبَو

 ِ ءايبناك اهوا دو بتكلا فينصتو بارعالاو باسنالاودان :لالا تيتواو معلا ازخاهيلء هتف

 بابيفرخآلا ملعلاو لوالا لعلا نوني ةماحإ اولالا يف دجا يف ثيدح مدقل 26 ليئارسايفب
 ا ىلع جسدفي لاق يجبصالا عنام نب ينش نع هخي رات يف ةعرز وبا جرخاو ليجتالاو ةاروتلا يف هركذ

 هب لبي ةقالا نعةقثلا لقت مزح نبا لاقو# ثيدحلانئازخ مههلعهتي تح“ ىثلكةمالاوذه
 يف يووالا لاقو»«لاملا رثأس نود نيل هبملا صخ لاصتالا عمملسو هيلع لصيبنلا

 ءايشاةث الفبةمالا هه نا صخنيفايجلا يلع وبا لاقو#*ةمالاهذهلة صيصخ دانسالا بيرقتلا

 مليذمرتلارشيفىلرعلانباركب وبا لاقو#بارعالاو باسنالاو دانسالاابلبق نماوطعيم
 || يفاهاراجالو قيقتلاو فينصتلا يف فرصتلا نمةمالامذه دج ىلا يحتنا نم م الا يف طق نكي
 لواو ضرالا هع قش: نملوا هناب سو هيلع ىلص هصاصتخا باب يو قدفلاوعي رفتلا
 هنابو ففوملا يف هعماب ن ذوي و قاربلا يلعرشحي و افلا نيعبس يفرش هناب وةقعصلا نم قيغي نم

 نءلس جرخا شرعلا نيج ن عدماق# وقنجلان نم لاخلا منعا نيتلاح ؛ فنوملا يفيسكي

 ةثع يشن نملدأو ةمايقلامويمد ا
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 ا هللا لضدنلا لوسرلاق لاق ةريره يلا نعناخشلا جرخاو#* عفشم لواو عفاش لوأو ضرالا
 نع ايندلا يبانباوكرابملا نبا جرخاو# قيغي نم لوا نوك اف نوقعصي سانلا نأ مسو هيلع
 |) ملسو هيلع هل لص يبنلا ربق نوب رقي كالمفلانوعبس طيهالا علطي رك نمام لافبمك
 فلا نوعيس طبهوأ اوجرعاوسما !ذافاو سي ىتدسديلءنولص وهل نورفغتسوهب نوف و مهتحخجاب
 سو هيلع دا ىلص يلا جرخ ةمايقلا موي ناك اذافةعاسلا موقت ناىملا اوعجتن تح كلذك كلم

 هيلع هللا ىلصدّلا لوسر لاق لاق ةريره ىلا نع ماما ويفاروطلا جرخ او+كللم فلا نيمبسييف
 ىدانيف ةدجلا قون نمةفان ىلع لالب ثعبي هقاربلا يلعشمعباو تاودلا ىلع“ ايبنالارشحيل سو:

 أ زم نونمملا هل دهيشدللا لوسر ادم نادهيشا لاق اذا ىتحاقحم دابشلاب واضع ناذالاب

 ْ لئاضفيف هبوجنز ترا جرخا و تدر نم ىلع ثدرو تلبف نمم تلبقت نيرخآ الاونيلوالا

 ا حلاصل دوق ةفان ثعبت برس هيلع لهل وسر لاا لاق يرضحلا ةرمنب ريثك نعل امعالا
 ١ لاقهشلا لوسراي ءابضعلا بكرت تناو ذاعم لاق رشحلا هبيفاوت ىتحوربف ددع نما هبكريف
 ا ةقانييعلالب تعبي و ذئموي «ايبلالا نود "هدب تصصنخاو قارإلا ىلع اناو يتنبأ كرت
 ١ هللالادلا الناديفا مماو ايبمالا تعمم اذافن اذالاب اهربظ يلعيدادي ةدجلا قون نم

 هل

 ا
0 

 ا
1 

 هللا لوسر لافلاقةرير ايلا نر عو#«كلاذ يلعدبشت نحنوارلاق هلا لوشرا ”دمسنادهشاو

 /| شرعلا نيه نع موقا مث ةنجلا لاحنم ةلحىطعأ ةمايقلا مويناك أذا سو هيلعشا ىلص
 ا دوعسم نأ نع معن وبإ جرخاو + يريغ ماقألا كالذ موق نا قئالخلا نم دحال سل

 ا | مش رعلا لبقتسم دعقي مث يهرب ىببكي نم لوا لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نا
 2 «نورخآ؟لاو نورا هيف ينطبغب يريغدحا همويالَاقم هديجن ع مذافاهسباف يقومك قو

 ١ نيطالسيلا ىلص هلأ لوسر لاق ىلاق س ابعنبا نع تافصلاو ءامدالا يف ىقييبلا جرخأو
 0 | مينرباع جرخأو*رشبلا ان موقيال ةدجلا نمةلح يدك اني ايم ةجلا نمةلح ميهاربأ ىمكي
 ا ١١ مهقباسو اوثعب اذانينمرملا ديسانا لوقي مسوديلع هللاىلص يبنلا تعمست لاق زرك مانع
 1 ا اومقجا اذايملاعت برلا نم الجم مهب رقاو اودجس < اذامهماماو اوسئياذا مرشبسو اود فاذا
 ١ ىلع وباد يذمرتلاو يع رادلاجرخأو *ينيطعيفل أساو ينعنشيف عشا او يبقدصٍ ملكتان موفاف

 ا ,: اوثعباذاّجورخسانلالواانا لسويلعهثا لصد ل اوسر لاق لاق سنا نعميعنوباو يقبيبلاو

 0 ارش اذا موشي اناو اوسيحاذأ مهعفاشالاو اودصنا اذامهبيطخانأو اودفواذاممدئانانأو

 :| مداخفلا يلعفوطي رفنالو يل رع مدادلو موكا اناو يدبيةبجلا هئافمو يديبم .ركلادارإ
 دحلالا هل نابودومحما مقلب سو لعمل يلص هصاصتخا بايؤل«نونككا 1 اللا مهنأك
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  مفاش 2 لواهلابو و ' مدئاقو يبيطخو لشموب نابع لاماماهنابو اول تحت دنودنف مداني أ

 باطي الودس ار مفري نم , لواودوجتنلاب هل نذوب نم لواو هللا ىلا راني نم لواو عفشملواو
 ةعافشلاب و «اضقلا لصف يف ىمظملاةءافشلاب وءايبن الارث اسنم بلطي وغيلبتلا لمديهشددم |
 اهلخدي ال ثا نيدحوملا نم رانلا مقا نجف ةعافشلاب و باسح ريغب ةنجلا موق لاخدا يف

 هنع فق ا رافكلا نمدلخ نه ةعافشلاب و ةئللا يف سان تاجرد مفريف ةعافشلاب و
 سس ورم

 ا

 كبي ىَسع ىلاع هلل لاق 6 اوبذعب ال نانيكرشلا لافطا يفةماقشلاب و باذعل ١
 ديس انالاق سو هيلع هللا يلص ىلا نع ةري .رهديلا نعدمحا جرخ او هو مخ اماقم كيب |

 ميم دحاو ديعص يف نيرخلألاو نيلوال هلل عممجتلاذممنوردت لهو ةمايقلا موي سانلا
 نولمدحيالو نوةيطيالام بركلاو غلا نم سيلا غلبيف سما وئدتو رمعتلا مذفتي و يعادلا
 ىلا مكوفشإ د نمنورانتالا مل دقامنورتالاهيفوتلا امنورت الا ضءناسانلا ضعبلوقيف |

 هللا كقلخ رشبلاوبا تنام اي نرلوقيف هذا نوت ”ايفمذآكوبأ ضعبل سادلا ضعب لوقيف عيد
 هيف نحن امىرتالا كب رملا انل مفشافشأل .اودحسف ةكالملا رءاودحور نم كيف فتومديي

 بغي نأو هلثم هلبقبضغيل ايشغمويلا بضغدق بر نام :لوقيفانغلب قام يرتالا |!
 موثىلا اوبهذا يريغملا اوبهذا ىسنت ىسفت يسفن تيصعف ةرهشلا ضيفا هناوهلثم هدعب

 عفشاف |روكش دبع كاممو ضرالا لدا ىلا لس هرلا لوا تن احلا ولو فحول نوت يف ْ ا
 ١ امهغ مويلا بضغدق يلرنأ مون لوقيف انغلب دقأم ىرتالا هيف نام ىرثالا كب ريا انل

 يسنت يسفن يسقت يعوق ىلع اهتوعدةوعديل تناكهناووشمهدعب بضغي ناودلثم هلبق بضغي
 لفا نمدطيلخ ومها يبن تنامي ما اربااي نولوقيف يهارب !!نوت ايف يهارباىىلااوبهذا يريغيل اوبهذا 1

 بقغي ل ابشع مويلا بضغدق يفر نا لوقيفانقلب دقام ىرثالا هيف ننام ىرتالا ضرالا ا
 ىلااويهذا يريغملا اوبهذا يسنات يفنى سقت هنابذك رك دق هلشمم دعب بضغب نأو اشمدإبق ْ
 ىلع همياكتيو هنالاسرب هللا كافطصا هللا لوشر ثنأ ىنوماي نولوقبف ىبسوم نوت ايف ىموم ا

 مولا بخغدقيل رنا لوقيفادغلب دقام يزتالا هيف نجئامىرثالاكب رملا انلعفشأ سانا

 يسن ىسفل يسفن أبان رم ذم سفن تاتقيلاو هلشمد دعب بضخي نآو ها ثمن لبق ب ضعي ًابضغ

 هتكوملا تلو هر ثنا يسعلي نولوقيف ىسع نوت :ًاينىسعملا اوبهذا يريغمىلا اوبهذا

 ىرتالا هيفنخناميرثالاكب رملا انل عفشافدبلا يف سانلاتلكو وهنمحورو ميرمىلاافاقلا
 هلفم هدعب بضغب نأو هلذم ةمو[بق بغي مضغ مويلابضغ دقي رنأ م 4 لوقيف ادخلي دفام

 هلا لوسز ثنا دمحاي نولوقنفا دمج نوت ًايفدمتتملا اوبهذا ىريغيملا اوبهذا اذ ركذيإو |
 ايييتحلت



 ؟*ام
 ا سس

 ١ انعاب دقاع قرأ "الا كب ريما انلعفشات رخ ًاتامو كبلذ نم مدقتامشل هللا رفغن ويلا اخو

 ل ينمبليو دنا جنيفيبر !دجاس قاف شرعلا تجنيف اق موقف هيف ننام ىرثالا

 : عفشاوهطمن لسكس ًارعفرا دمخاي لاقيف يبن دحا لمهجيفي مامهيلعت انثلا نحو هديا

 كما نم لخدادمشاي لاقي تما ىقما براي ىتءا نما براي نما يتمابراب لوقيف عفشت
 باوبالا نمداوسايف سانلا *اك رثمو ةدجلا باربا نم نيالا بابلا نم مهيلعبباسحال نم
 اكوا رحشو ةكمنيب اكل ةدجلا عي راصمنم نيعارصم نيبأمل هديب دمشس فن يذلاو لاق

 نونمؤملا عممجلافإسو هيلع هللا لص يبلانع سنان ءناذتشلا جيرخأو «ىرصب وةكم نيب
 اذه انناكم نمانجيري يتح انب ريما اهعفشتسا ول نولوةيفمويلا الذل نومتييف ةقايقلا موي

 كيعو هعكمالم كلدجساو هديب هلاك قلخ رشنلاوبا تلا دآاي هلنولوقبن مذآن وت أيف
 مانت سنا مدآوملوقيفاذه انناكم نمادي ري تح كب دما انل عئشاف «ىث لكمامما

 ىلا هقعب قوسر لوا هنافاون اونثأ نكلو كلذ نم هب ريبهتسف باضا يذلا هباطنركذي و
 هبل سيلامدب رفلاؤس ةئيطخ ركب و أنه تسل لوقيف اسوا نوت أيف نضزالا لها
 أ اونا نكلوك انه تسل لوقف نوت أيفنيحرلا لولخ مهاربأ اوتثأ ن نكلو كلذنمدب رىيجتسف
 أ ىشلامملركذيو 5 انه تسل لوقف ىموم نو ايف ةأروتلاءاطع اونا هلك اف بع ىبموم
 هحورو 5 هلوسرو هلاادبع يسع اوتئأع نكلو كلذ نمدب روس سفن ريغب لعف يذلا

 1 امو هبأذ نا دمدقلا»ا هلا رثغ 1! 325 أ "لما ودنا نكد انهتسأ مه لوقيف ىسعنوت اب "ف

 أ يرتبأر اذان فهر يلع نذأتسا قع نينمإللا نم نيطايم نيب يشمأف موقاف يفونأ كا رخأت

 لسو مفشل عفشاو عسل لق 5 دم مثرأ لوثر م يعدب نأ هللا ءاشام ىعديفأ ”دجاس هل تعقو

 | ينال يلا درعا مقبلا يلح داف ادحيل دج عشا مدين ديمه هدمحانيمأ .اروفراف هطعت
 معا لقدم مثيرا لوقي ٌمىنعدي نأ هللاأق ئام ىنعديف اًدجاس#ل تعفو يبرتكي ًاراذاف

 ملغ داف ادحيادج ةشاٌع ينل ديمجقتو دحاف يسأر عفراف مفشل عفش :شاودطمت لسو

 ا مقرا لوقي م ىنعدي نادكا»اشام ينعديف 4 !ًدجاسدل تقوي رتب اراذافةقلالا دوعأ ٌثةنحلا

 اد يلدجت عقشا م هينلعي ديمدقت م دمحاف ينم أر عفراف مشت عفشأو هطعت لسو عه“ !؛لقدمم

 ١ لوداع لص يبل لاق نآرقلاهسبح نمالا يقبام بر لوفاف ةعبارلادوعا م ةنجلا ميل داف

 لاقنم زاعلا نم جرخيثريمش نيا« ريطا نم بلقيف ناكو هنااا ال لاق نمرادلا نم جرن

 يقداكد هلا الا هلاال لاقنم رانلا نم جرخي مذ ةريذزيام ريظأ نم هيلق يف ناكو هللالادلال

 ملسو هيلعثا صيبا نا سنان نعي كسلا دما جرخاو# ةرذانزيأم ريلغأ د
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 يبس سو مم

  كتءاج دق ايبنالا هذه لاقف يسيع يلءاج ذا طارصلا ربعي ىتم رظننا اقل يفا .لاق
 قلحلاف هيفمام نمل هلل هاشي ث يح ىلا مالا عيمج نيب قرغين اهلا نوعدي ونوا اسي دمتاي |

 يتح رظنتا لوقاف توما هاش ةيفرفاكلا اماو ةكزلاكهيلع وهف نمؤملا اماف قرعلاب لم ومجتب
 هللا حواف لسرم يف الو ينط م شالم قايل ام يقلاف شرعلا تحت موناف بهذاف كيلا عجرا ١
 ينبا يف تعفشف عفششل عفشاو هطعت لس كسأر عفرا هل لقود ملا بهذانأ لي ربجملا ١
 اماقمهنم وفا الفى ر ىلا ددرتا تلزافا دحاواناسنا نيعست و ةعسأ لكن مج رخا ترا ا

 نم هللا قلخ نم كتم نم لخدا دم اي _كاقنا كلذ نمهللا فاطعأ ىتح تعفشالا

 رع ىلعي وباو دمحا جرخاو# كلذ ىلعتامو اضلخت !دحاوأموي هللالاهلا الن ادهش
 || ايندلا يف اهرجت دقةرعددلالا ين نكيمهنا سو هيلع ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبأ
 ١ قشنت نم لوااناو خالو ةمايقلا موي مد داو ديساناو يتمال ةعافش يقعد تابتخا دق يفاو

 موي لوطي ورفنالو يئاول تحت هنود نم دا رفتالو جلا ءاوا يدب و رفنالو ضرالا هنع ا
 || انيرىلا انل عفشيف رشبلا يلا مد ىلا انب اوقلطلا ضعبل مهمضعب بوقيف سانلا ىلعةمايقلا
 :مويلا يندبمال هئاو ىتيطتجةنجلا لى تجر خادقيلا مابه تسل يا لوقيفادتبب ضقيلف
 اننيب ضقيلف انبرلا انأ عفشا نولوقيفاحون نوت نييبنلا سأراحوناوتثا نكلو يسفنالا
 نكلو ىمفنالا موبلا فم مال هاو ضرالا لها تفرغاةوعدب توعد دق يفر انه تسل لوقيف
 لوقيفاعنيب ضةيلفاعب ررملا انل عفشا يهاربأ ام نولوقيف ها اربانوت يف هلأ ليلخ ميهاربا اوت
 هلوق هللا نيد نعال نبل داجن ا هللاو تابذك ثالث مالسالا يف تب ذك يفاك انهتسلويلا
 ىنمبمال هنأو تخل كاملا لعل تيحدت ًارمال هلوذو ٠ اذه مريبك هلعف لب هأوقو ٠ يقسولا
 نيلوقيف ىمومنوت أف همالكو هتالاسربمللا هافطصا يذلا ىموم اونا نكلو ىسفنالا مويلا
 يلا كانه تسل لوقيف كبروا ادل عفشاف همالكوهتالاسربمللا كا فطصا يذلا تناىموماي

 فروت ايف هتك و هللا حور ىسيعاوتُا نكلو ىسفنالامويلا ينمسمالو سفن ريخب سفن تلتق
 نود نمالا تقال م ايه تسل ىلا لوقبف انني ضقيلف كب ريملانل عغشا نولوقيف ىبسع
 يف ام ىلع ردقي ناك أ هيلع موتخم ءاعويف عزادت ناكنا نكلو ىسننالا مويلا ينمبمال هناوهتل

 رضح دفنييينلا متاح لسو هيلعثلا ىلصا دمنا لوةبف ال نولوقيف تاكا ضفي يفحدفوج |
 نولوقيف ينوتأيف مسوهيلع هللا لص هلا لوسر لاق رخ أ ئامو هبنذ نم مقل امدل رفغدقو مولا
 دارا اذافىضريو ءاشي نإهّنانذ أي تحاملانا لوثاف اننيب ضقيلف كبر ملا ادل منشأ دمحاي

 ١ مالا رخأ 0 نولوالا نورخلألا نحن هشماو دمحا نيا دانم ىدان هقلخ نيب عدصي نادل ٠
 معمم 0



 ممالا لوقتف رورطلا ثا نمنيلجحتارغ يضقثانقي رط نع مالا ادل جرفتف بسام نم لوأو
 لاقيف بابلا غرقان بابلا ةقاحيلخ افةنللا باب يف افاهلكءايبنا نوكتنا ةمالاهذهتداك
 اهبدمجيمل دماحج دمحافا دجاسدل رخاف هيسرك ىلع لجو زعم ر ث اف دمجتانأ لوفاف ثنا نم

 معسل لقو هطمت لس كسار مف مفرادمشاي لاقيف يدعبدحا اهمهدمجي سيو لبق ناكدحا

 اذك لاقثمبلق يف ناك م جرخ/لاقيف ىتمأ تما بر يالوقاف ىس أر مفراف عفشن عن ةشاو أ[
 بر يال وفاف مفشت عفشأو مه لقوكسأر مفرالاقيف تلف 201

 لوقاف حساف دوعا مثلوالا نود اذكو اذك ل اقثم هبل ةيف ناك نم جرخ أ لاقيف يف مما يتما

 ىثماىقما بر يالوقاف عفش عفشاو هطعت لسوشلل معسب لقو كسأ ارفرا لاقيفشلا ذلثم
 طسوالا يفيفاربطلا جرخأو# كلذ_'روداذكو 009-5 مجرخأ لاقيف

 هايبنالل سوديلعهللا لص هللا لوس ر لاق لاق سابعنبا نغيبتريبلاودححصو ماملاو ||

 ةفاض اًبصشنم ير يدي نيب (ئاق هيلع سلجاال يربنم ىتقبي واويلع نوسأ تف به ذنم ربانم
 || نا دي رتامو دمي هللا لوقيف ئماىتءا براي لوقافيدعب يتءا يقبتوةدجلا ىلا شعبي نأ"
 مههشعب دق لاجرب اك اكص ىطعا ىتح عفشأ ل ازا اهفمهباسح لح براي لوقافكتماب عتصا |
 *«ةيقب نم كنا يف كبر بضنل تك رايد لوقي رانلا نزاخ كلام ناىتحو رانلا يلا

 نواوقيا يبن عيتثةما لك "فج ةفايقلا موي نو ريصي سانلا نأ لاق رمش نبأ نع يراخبلا جرخاو

 مول كاذف لسو هيلعهلا لمهن لو مسرملاةعافشلا يحعنت ىتح اهأ عفشان الفايانل عفشا نالفاي

 ملسودبلع هلا ل لص هلا لوس راتعخت# رمت نبا نعاشي أ راخبلا جرخ اود دوم ماقد أ شعبي

 لوثف 3 اوثافتسا كالذك ماهيب نأ آلا فصن قرعلا غأبي ىتح ودل سمشلا نالوقي

 ىتح يشف قللعا نيبهتايفقي عفشب دمحم كا ذك لوقبف ىموبع كلذ بحاصب تسل
 نازل يرخاو# مهلك م مجا لهاودمحي اد وم ماما هقبب 1 مريف ةبلا باب ةقلحب ل خأي
 نركب ذ سفن لكتلالو دحاو ديعص يف سانلا هللا مد جيلاق ةفيذحن ع ثعبلا يفيقههبلاو
 سبل رشلاو كيدي يف ريظأو كيدعسو كايلي اسوهيلعمللا يلص د ىعدي نهلوأ

 تكرابت كيلاالا كنم ىنمال كيلاو كب و كيدي نيب كدبعو تيد نم يدهلاوكيلا

 ماعم كبَر كعب | مع ىلاعت هلوقكلذف مفشي كلذ دنعف ثييلا بر كناعجم تيلاعتو
 م سهشلا ىلمعت لاقنالس نرعةنسلايف مصاعيلانباو 5 ريش يلا نبأ جرخ اود« اوم

 2 هر تحن وقرعيف نيسوق باق نوكىتح سانلاه مساس ن نمىفدت م نينس رش رشع ر>ةمايقلا

 اوأر اذاف قع قعلجرلا لوقي ىقحنالملاقلجلا غر تح عفئري ءةماق ضرالا يف قرعلا



 م نوت انك رمل كلغ مفشيلفمداوأبا ارتثاديف من امنورتالا ضعب امشي لاق هين مام
 ىلا ال مفش اذ غدششج كدكس اردحور نشا ردي هاش اذ يذلا تناانابا اينولوقبف
 اك ادبعاوتنا لوقيف اثر انرمأت نمىلا نيلوقيف انه تسل لوقيف هيف نا ءيرثدقن انبر

 / ةشاف هيف نحنا ىرتدقو ار ”كاشا كيعهللا كالعج يذلا تنام يباابذ و فاحت نوتأيف

 نوتأيف مهاربأ ن حرلا ليلخاوتثا لوقيفاثر مان نمملا نولوقيف مانهتسا لوقيف كب دملا انل
 مابه أنه تسل لوقيف كي رولا انل | عفشاف هيف منام يرتد نهرا ليلخاي نولوةيفميهاربا

 توت ئ هنالكي و هتالاسر هللأو افطصا |" دبع ىسوماوت/الوقيف انرع 07 يل اف نولوقيف

 انزمأت نم ىلا نولوقيف منه تسل لوقيف كب ررملا انلعف عفشاف هيفي نوثام رت دق نلوقبف يموم
 ةيف ننام ىرت دقدحور وهلا لك اينرلوقيف ىسع نوت أ يف ىسيعدحوروهلل ةلك اوعئا لوقيف

 ىلعمللا حم 3 اديعاوتلا لوقيفانر» 01 ىلا نولوة يف[ ادهتسل لوقيفكب رملا ادل مفشاف

 يبنلا كروت اين ادهم مويلا اذهيلع يد رخأت موديل نم مدقلامهل را ريد

 ايو كينذ ْن «مدقلا» كلل رفغو كب# هقاجتف يذلا تاهل يناي نولوقف مسوهيلء هلال

 ميحاص انأ لوقيف انبر ىلا انلعفشافديف ن رن امىرت دقوانم آمويلا اذهيف توجو ر أ
 بابلاعرةيف بهذ نرءبابلا ةقاجبذهأيف ةنبطلا باب ىلا يعتني قح سانلا سو جرف

 نذؤي دوج“ ١١ يننذاتسف هللا يدي نيب موقي تدم يدل حتفيفدمحلوقيف ادهنملاقيف

 ندديلعمتا جتفيف بت عداد عفشت / عفشأو هطعت لم كس ار فرا دمعي ىداتيك لوصف هل

 هطمت لم كسأر مفرادق دهتاي ىداني و قئالطا نمدحال هللا مامديجقلاو ديم اوءادثلا

 ناكنم لك يف ماشي ثالث وانيترع يتمأ يما لوقيفهسأر عفريف بج حداو عفشت عفشاو

 كراهئا نم لدرخ ند ةبحلاقثم وا نايا نم ةريعشلاقثم وا نايا نم ةبحلاقتم هبافيف
 رماعنب ةبقع نعي ودرع ياو تاس ل نيد ركل يفوياربطلا جرخاو دوما اقل كلذ
 نم غرفو مهني ىفتو لإ .رخنالاو نيلوالا هللا عج اذاملسو هيلع ملا لصدما لوسر ,لاق لاق

 مد 1نولوةيفانب ر ىلا انك مخشي نف ءاضقلا نم غرفوأدب راننيب ىفقدق نونم ماوملالوقي ءاضقلا

 لوقيفانب ريما عفشاف ثنا عا ةقلا نم خرفوأدب رىغقدت نولوقبأ ةهئوتأيف هلكومديي هللا هقاخ

 يسوع نوت يف ىمو» ىلع ملديف ميهارن نوتأيف ميها اربأ ىلع ملديف امون نوت أيفون اوت
 هيلا موقان ايل هللا نذ ا يفيفون ايف يمالايف رعلا ىلع "60 لرقب دع نوت وسعول مدي
 رهش نب 4 [رون يلل جيو ينعنشبف اير يي لل قد طظقدحأ اههثمي ربيطان هيرست روثيأ

 |.ئاليس ىلا ةعئري سلا_:رعةيسلايف مصاع يب نبا جرخاو * يدفر هظ ىلا يم 0
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 لاق: نر يمفش بريال وقات>ينعفشي يبد ملا مفشأت تازاملاق سو هيلع ى د

 !دحا رانلايف عداال يثمحرو ىلالجو يثزعو دحالالو كلل تدل هذه لوقيف هلاالا هلال

 ملسوديلعهملا ىلص يبنلا ن ع تماعلا نب ةدايعنعيفاربطل اودمح ا جرخاو»# هللاالادلاال لوقت

 دمثأي لقامايا هيلعاةلًاسيباًاسدقوالا ةيلوسر الوأنيبن ثعباذ يفا دمي لاقشا نا لاق
 لوقا لافةءافشلا اموهلالوسر اي ركب وبا لاقفتماب لا موي ىتمال ةءافش ين ًاسمتلقف طعت
 ةنللا مهلخديف رادلا نميثما 3 ةيقب جرخسف مث برلا لوقيف كدنع تأ تخاىتل!ىتعافش براي

 هلأ ىلص هلل لوسر لاف الاق ىسوميلاو لبجنب ذاعم نع رازبلاو يلاربطلاودمح ا جرخاو#

 تابعو ةعافشلا مل تراخاف ةعافش واةنْطا ما ففصن لدي نانيب ينريخيبرناملسوهيلع

 ةريره يلا نعطسوالا يفيفاربللاجرخاو* ميش هللاب كرشي ال تام ثوم عسوأ اهنا
 هلاد_حاف ابلخداف يل حتفيقاهباببرضاف مهجيق“آ و هيلعهللاىلص هللا لوسنر لاق لاق
 ١ هللالا هلال لاقنماهنم جرخاع اهلثم يدعب دحا هدمحيالو الشم لبق دحا دمج امدماحمب

 عبرا انيطغا لاق لسو هيعمل سهلا لوسر نعشللام نب فوع نع ىلعي وباجرخأو عاصلقم

 ةيرآملا ثععبي يبزلا ناك يام يشوأ يناطعاف ةساطا ير تلأ اسوانابق ناك دحا نوطعيْ

 اروبطانل ضرالا تاعجو روش ةريسم انودءانمبهراو ةفاكس انلا ىلا تذعب و اهودعيال

 الا هدحو ينمانم ديعماقليال نأ هتل سو انليقدحال لي موسما انللحاو اد حب سمو

 ىلص هللا لوسر لاق ىلاق ىموميها نعيفاربطلاو ةبيش يلا نياودمح ا جرخاو# ةنجلاولخدأ
 بعزاب م دوسالاو رهحالا ىلا ثشثعب يبق يبن نوطعي ماس تيطععا 2-1 هيلعمللا

 يلبق ناك نرالتلومانغلا ىلتلحاوأ 278 ا ”دحتسم ضال يل لعجو رهشةريسم

 تام نأ اهئلعج يئءافش تر خايلاو ةعافشلا !!مدق دقوالا يبن نم سيل هئاوةءافشلا ثرطعاو

 لاق رذيلاع نع يقبيبلاو معن وبادىلعي وباوةب شايب نبا جرخاو#* يشب هلرشيبال يتما نم

 ىموميلا ثيدح لثم رك لف يبق يب نوطعي ماسح تيطعا لسوهيط هنا ىلص هلا لوسر لاق
 يهو ةمايقلا موب يمال ةءافشقوعد تأب ًابتخاقدطمت لس يل ليقو ةسماغايف لاق هناالا
 ماهل اوطسوالا يسيفاربطلاو دما جرخاو+ةيشهقاب كرش مهلا »اش ن امهم
 "| نمىتما يقلتامتيرالات لسوديلء هلا لص هلالوسرنأ ةبيبحوما نع ميعن وباد يقبيبلاو

 مويميف ةعافش ينيلوب نأ هثل اسفل نماقباسشالذ ناكو ضعب ءامد مهضعب كذسو يدعب

 ميهاربا لوقالت ملسو هيلعدللا صولا لوسرنا ورم ن بأن نعسم جرخأو#«لعفف ةمايقلا
 و م مك عك
 م مهرتمت نإ ىسع لوقو مر دونم كن ينامصْزمَو يا عا نمف



 نال
 يسسمسوس ك0

 ثا لاقف بث يما يتما لاقو هيدي عفرف يكل 3 رمل تناَكنإ نبل نت ا تا
 يناربطلاو رازبلا جرخاو» ك أوس الوكتما يف كيضرتسانا هل لقف دمه يلا بهذا لب ربجاي

 : تيضرأ يب ر يفي داني ىقحيتمال عفشا لاق مل سو ديلا يلص هللا لوسر نأ لع نع طسوالا يف
 لاقديعس يلا نعنسح دنسب طسوالا يف يفاربطلا جررشسا او#تبضر بر يال وفاف دمشاي

 دوسالاو رمجالا ىلإ تعي يلبقين اهطمعي لاسم تيطعا لسو هيلعغقا ىلصدّللا لوسرلاق
 ناك دحا همعطي مومنقملا تمعطاو ريشة ريسم بعرلاب ثرصنو هموق ىلا ثعبي يبنلا ناك امئاو

 ثرخ يناواباجمتف ةوعد ىطعادقوالا يبن نم سلو !دجس“*وا روهط ضرالاىل تلعجو لبق

 نباجرخاو* ايش هللاب كرشيال ثام_-.ىلاعتهللاءاشنا ةفلاب شو ىنمال ةعافش يود
 نم نيهاللا يب ر تاس سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاقلاق حيحصدعسب لاي وباوةبيش يلا
 بمعللاو وبللاكملاعا نال لافطالامم ربلادبع نبا لاق»#ميهناطعاف مهمفعيال نأ رشبلاةيرذ
 يمكن يبا نع يقييبلاو وأ ًالاو يذ,رتلاوةبيشيلانباودمحا جرخاو*مزعالودقع ريغنم
 مههيطخو نيييبلا ماما تدك ةمايقلاموي ناكاذالسو هيلعّْلا ىلص#للا لوسر لاق_فاق |

 لسرا لاق سو هيلع شاص يتلا نا بمك نبيا نع إسم جرخاو# رفتريغمهتعافش بحاصو
 ىلع ا رقا نا ةيناثلا "يلع درف ىنءا يلع نوه براي ةيلعتددرف فرح ىلع نارقلا أرقانا بديلا ||

 اهمددر ةدرلكبكالو فرحا ةعبس لع قا نا ةئلاشلا يلع درف ىتما ىلع نوه براي ثلا نيفرح
 |اولعا هيفملا بغرب مويىلاةشلاشلا ترهاو يشدالرفغا بالا ىنءالرغغا مالا تاقفايهتل اسفة اسم
 هلالو هر لاق لاق ثءاصلانبةدابع نع ةيرلا باتكيف يقبربلاو ع اذا جرخاو## يهاربأ تح
 رظتي ةمامقلا موي يثاول تحتو هرال ادح |نامرفتالو ةمايقلا موي سائلا ميسان لسو هيلع هلا ىلص
 اذه نم لاقيف حمفتساف نجلا باب ىف تح يعم سانلاو يشماانا دخلا اول يعمناو جرفلا
 مينوبأ جرخاو#هيلا ظنا ادجاسفل ت ,ررخ يل رثيأر !ذافد حسم يحرم لا ةيفدمخ لوقاف

 يسعو هللا ل.ل ميهارب هللا لوسرايةباجصلا لاقلاق ناهلا نب ةفيذح نع 0 اسعنباو
 موبيقباد تغري مدادلو لاق نا ثرطعا اذا ميكن هنا هلك موعو هحورو هللا لك
 طسوالا يفيئاربطلاو هخيراتيف يراضبلا جرخاو*ةنطلا باوبادل ستفي نم لوأ اناوةمايقلا
 الو نيلسرملا دئافانا لاق مدوديللا لص يبلانا هللادبعنب رباج نعريعن وباويقوبلاو
 يذمرألاو يمرادلا جرخاو# رفخالوعفشملواو عفاش لوااناو رخالونييبنلا تاغ اناورخ
 هنوراظتني ملسو هيلع هللا ىلص بلا باهما نم سان ساجلاق سابع نبانع ميعنوبأد أ

 اذامرخآ لاقومل اخ ميهارباف اليلخ هقلخ . :نيذادلا نا عرب لاقفاورك اذن
 م جا



 هللادافطصا مداق ة رخ(لاقو هحورو هللا ةلك ىسينف رخألاقو ابلكت ىسوم لك نا نم بجأب
 كلذكر وو هين ىموموكل ذك“ وهو هلا لولخ يهاربا نا ممالك تمع“دق لاقو يلع جرف جرخت
 رفع الو هللا ب يبح اناوالا كلذكو هو هلا ءافطصامد د اوكا ذك وهو هتلكو دحور ىسعو
 ||| ةمايقلاموي عفش لواو عفاش لواناورفختالو هنود نف مد ًادنَع ةمايقلا مويدجلا ءاوأ لماحاناو
 الو نينمذرلأ ءارقف سمو ايينلخ ديف هللا حتي و رخخالو ةدجلا قاس كرحي نم ل وأ لوا اناو رختالو |

 ا سابعنبا نعربعت وبا جرخاو* رشنالو هلا لع نارتن لاو نيلوالام ا آ اناو رت ١
 انغلا يل تاحاو دوساو رمح لك ىلاو سفالاو نجلا ىلاتلسرا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ا

 تيطعاو اًربمش ياما بعرلاب ترصنو اد حسموا روهطاهلكض رالا ب تلعجوءايبنالا نود | ١

 يف يناثلا تيطعاو ءا بلال نود اهب تصصخو شرعلا زونك ن متناكو ةرقبلاةروس متاوخ ظ
 ٠ ديس اناولصاملاب تاضنو روبزلا ناكم .مي«اوطاو لوجلالا ناكم ني او ةاروتلا ناكم

 ءاوأ يدييو رخغالو يشأ نعو نع ضرالا قت نموا اناو رفع الو ةرتألا وابل زدلايق مذآ ا

 حدفت يو رفعالو ةمايقلاموي ةدللا ع افمىفواو رذنالو هتبخ“ ايبنالا ميو ةمايقلامويدجلا |

 هصاصخخلا بابل رثالاب يتماو مبماما اناو رفعالو ةدجلا ىلا قاما قباس انأو رختالوةعافشلا | ا
 عاملا جرخا 6 هيساودبجم الاةمايقلا مو عطقتم سنو بيس لك نأب لسو هي عدها ىلص | َ

 ةمايقلاع ىو عطقتمبسأو بدي لكل وشي لسودم راع لص هللا لوسر تعم" رم © نع يبن ةييبلاو

 هوبسنبال/ايبنالا رئاس ماو ةمايقلا موي هيلا نوبسأب هتما نا ثي دما ىبعم لق يبسنو يبرسالا |
 هللا ىلص هصاصتخا أب 96 باننالا رئاسب مفتنيالو هيلا ةبسألاب فموي مفشني ليقو مهلا ||

 ةقنباهدعب وابدي نملواوةد + باب عرقي نم لواوط ارصلا ىلع نيجي نا مللوأ هناي لسو هيلع

 ىلعدتتبا رق ىتح مراصبأ ضب عما لها رمأيب و دون دهجوو هسأر نم ةرعش لك يف هل ناو

 رسج برع موديلا ىلص هللا لوسر لاقلاقةريرهيبا نعناخيشلا جرخ-ا 6 طارصلا
 اذالسو هيلع هلا ىلض هللا لوسرلاف لاق يلع نع ميعنوبأ جرشاو## زيك نم وانك

 رك ملسو هيلع هلل ىلص دمجتسب ةمحاف نعكر اصب| اوضغ عملا لها اي ليق ةمايقلاءوي ناك

 ملسوميلع هللا ىلص هنا لودر تعم ةريرهايلا نعميعاوبا جرخاو*ناوارضف نافطي راهيلعو
 نافاوسكتو كراصبأ اوذغسانلا اهيااي بجحلا ءارو نمداتم ىدان ةمايقلا موي ناكاذا لوقي
 لافلاقسنا رع لتس جرخلو *ةنجلا ىلاطا رمل زوق سو يعل لسد تدم

 لوسرلاقلاق نلانع لس جرخاو #ةنملا بابعرقب نملوااثا مسوديلع هلا لص هئلا لوسر
 هللالوسرلا# ةلاثسا: رع مام جرخاو»# ةعجلا باب عرقي نم لوا ا :ارلسو هيلعدللا لص هلا

 ا

 اسيسممسس سي يي



 م ٍ
 كرقيده لوا تنا نهرا لوقف «ةتساقةمايقلاموب نجلا باب( املسوديط هلل ىلص

 هلا لص هللالوسر لاق لاق سنا نع ميعنوب أدي ةييبلا جرخاو*كالبق دحال فال نا تر ماك

 دجلا ءارايطعاو رخنالو ةمايقلا موي يتمحسج نع ضرالا قشنتسانلا لوأ انا مسوديلع
 # رخ الوةسأي لا مويةنطلا لخدي نملوا اناورظالو ةمايقلا ويس انلاديساناو رفعالو

 1 سود ةيلعمللا يلم هللا لوسر نع باطلا نب رمح نعنسح دنس طضوالا يف يناربظلا جرخاو

 تا جرخاو» يا اباه دنىن مالا ىلعتمرحو|ملخ دا تح ءايبنالا ىلط تمرح ة جلا لاق

 لسوديلع الس تا لوس رقاق: ة.يرهيلا نعيبعت وبا جرخاو* هوتي سابع نبا ثيدح-

 جرم لثمةمالا ءذهيف امشمو ملت ةدجلا ىلعلخ دب نم لواو رخخ الوةنجلا لدي نملوا انا

 يس ئارق تاب و ةليسولاو رثوكلاب سو هيله لس هصاصتخا ب باب 96 ليئارسا ينبيف
 9 ةيلمأ ضاب ر نهةضورمربنمو هربقنيبامو ةنجلا عرت نمةع 2 7 لعهربنموةنجلا يف بناو 1

 مسوديلع ها ىلص يبل |لاق لافسايعنبا نعميعتوبا جرخاو*رأ وكلا كاتيطعأاَإ !ىلاعتلاق

 ياو مالا ريخ يتما تأ تلعجورخأًائامو ينذ نم ممدقلاميل رفغ ار 39 نذوفاال ًالاصخ تيتوأ

 أ ددع هعبت ا رثوكلا تيثواو اروهطو ارهنسم ضرالا يل تاعجو بعرلاب ترصنو لكلا عم اعمارج

 الرق نذأللا مع نإ لاق مو هيلعهقا ىلص يبلا ناورمع نإ نعاس جرخاو *«ءامسلام وجت

 هادا نم بلالا يغبنال ةنجلا يف ةلزأم !مافةلسولايل هلاوأس يلع اواصم لوقي لم
 | ديعس ضربنائع جرخاو#ةءافشلا هيلع تلحتايسولا لل أس نف وهانا نوك آنا وجبداو
 نا لاقملسو هيلع هللا ىلع يدل نا تماصلا ن بةدابع نع ةيدهجلا يلعورلا باتك يف يبرادلا
 || يقبعللا جرخاو*«شرعلاةلمحالا يقوف سول ميعنلا تامجنم ةفرغ ىلع !يفةمايقلا موي ينسف رد

 ا ا جرخاو' ١ ةنملا يف بتاوريربممت ارقإسو هيلع لص هللا لوسرلاةتلاق ةلسما نع

 هللا ىلص هللالوسرلاق لاقةريره يلا نعدعس نبأ جرخأو*ىئييللا دار يلا ثي دح نمداثم

 هلل لوسر لاق لاقةريرهول نءناخيشلاجرخاو* ةنجلا حرت نمةعرث يلطعا ذه يربنم سو هيل لعأ

 هللا يلم هصاصتخا باب 6 ةنجلا ضاير نيقشور يرينو يتيينيبام ملسو هيلع هللا ىلع
 نونوكيو قئاللا لبقمل ىفقب ةمايقلا موينولدالا | زدلايف نو رمال نا علو هيلع
 خزرإلا يفوايندلايفاهبا زم لعو هوضولا راث ند نيلتس# ارغنوتأي و لاعموك ىلع فقوملايف
 راقشعساب اهتع صمت بونذ لبابنو جرو اهبونذب اهروبق لسدنو ةصح ةمايقلا ثيساوتل

 رثا نمر هوجو يفايس لو مهمديا نير وأو مسي دذ عسل مهاب مهمتك نوني ونيدألا
 3 الا رئاس ف الخال يعسامو تعسام املوَّنازيم سافلا لقث ا مثو ءايبن الاكنا رون ملو دوجتلا



 حر تحج

+ 

 نورخالا نحن ملسو هياء هايس هللا لوسر لاق الاقةني ذحوةريرهيلا نع هجام نباجرخأ |
 نع هحم“و 1 جرخاو# ى الخلا ليقمل ىغقملا ةمايقلاءوينولوالاو ايندلا لهأ نم
 دا نوكي ىتح ًايبنامينو ةماقما قئالملا هللاثعم : ةمايقلاءوي ناك اذا ' لاقمالسنيممادبع

 هتمأ هعباتف موقيف هتماود 1 ن ادام يداني +6 ميج رسج عضوب ع رم مالا رخ !هعماو

 نيميو لايثنءابيف نودفاهتيف هئادعا راصب! هللا شدطيف رسجلا نوذخ أايفاهرجافواهرب
 ىلع كنيو ىلعقدملا ين مزاعم عاوبت ةكالا دسم نوطلاملاو ملسو هيعمل لص يبا ريو

 1 ثءادانم يداني مهلا نيم نع يمرك هل قليفدبد ىلا يغني يح كراسي ىلع كنب ىلع كراسإ ا

 : هنأ ص يبنلا نإ علل ادبع نب رباج نع دي ودرع تاو ريرج نباجرخاو#*ثي دمحلا هثماوىسع

 .|| انمدنادوالادحا سانلانمام قئئالملا ىلع نيفرشم موك ىلع ةمادقلا موب يتماوان| لاق مناسو هيلع |
 | هنأ لوسر ناكللام ني يمكن عر# هبر ةلاسر غلب هئآد مشن نحنوالا هموق هبذك ين نماعو |

 | ةلح يلريفوسكين لت ىلعيتماوانا نوكاذ ةمايقلاموي سائلا رش#يلاف مسوديلعُل لد
 | .لرع ناخيشلا جرخاو* دومحلا ماقملا كالذف لوذا نامل ءاش ام لوقافيل نذْؤي ٌعءارسضخ
 | هنع دود الينإ ندع نمةليان نهدعبا يضوحن سو هيلعما ىلصدُتالوسر لاقلانةريرعيلا

 | ىلع تددرت معن لاقانفرعتو هللا لوسراي ليقهضوح نعةبب رغلا لبالا لجرلا دوذي اك لاجرملا
 ءاددلا يلا نع رازبلاو دمحا جرخاو *[ريغدحال تسددلاسكل» وضولا رثا نم ن يلح ارغ

 نم لوا اناو ةمايقلا مويدوجتلاب هلن ذوب نءلوا انا ٍلسو يطا للا لوسر لاق لاق
 ْ يتبع نعو كلذ لثم ىفل + نو مالا نيب نهيق ب فرعأن يدي نيب يتما ىلا رظنافدس ًايمفرب

 | اميقرمالا نيبو نمدللا لوسوأبكعمأ فرعت فيك لورا ةف كلذ لثم ىلاوش نعو كلذ لثم
 ١ مها م مةرعإو مريغ كتالذكدحا سبل هوضولا رثا نم نولحم رغ م لاقكتماىلاحون نيب

 | رذفانع يعتدي دحا جرخ اوم مدبأ نيبمهتي رذ ىعسق مهفرعاو منامي يمتكنوتأي

 هلا !لوسراياولاق مل الأ نيب نم ةمايقلاموي يتما فعال يفا لاق سر هيلعهللا لص هنا لوسر نا

 رثا نهمبهوجو يف ماس مهفرعأو مهاعاب مهيشك نوتؤي مهفرع !لاق كتماف رعت فيك
 ىلاق لا سنا نعظسوالايف يناربطلا جرخاو# مهم ديأ نيب ىعسي عدوتب مهفرعأو دوهسلا

 ال اهروبق سم جرو اهبونذبا عروب ,ةلخدت ةموحر ءةمأ يتما لسو هيلع يلص هلال وسر

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةثئاعنعدمحا جرخاو جامل نينماوملا رافغتساب اهنعصخ اه سونذ

 يذمرتلا ميكملا لاقدربق يندلمع سلا ري ,هل رفغيف ةمايقلا مور حا بساجيال لاف لسو

 تلعشإ ع خيزربلا يف صحه فقوملا يفادغ هيلعنرهانوكيل ربقلا يف نمؤملا ا



 «اهايند يق لعج مالا لا ذهبا عدا لوب !ودبعأ 1 يراصنالا أ

 بلاقلاث ةياصعلا نم لجرنع يئارباملاو ىلعي وبا جرخاو* اهسفناهب ثب ذعا“ ءالا هيلع ا

 5 يقيمبلاو هجامنئا جب 3 .رخاو# نيل اللحم ويا لم فلعل |

 سو سو هيلع ىلص صخلاو يعسامال إ ناس! لَن اَولاعتدل هلوقيفةمركع نع احيا ||

 جرخاو* ءايبئالا نموريخا ثالذ تشيلو باسح ريغب اهلا نوعبس هتمانمةنجلا لخسدي هنا |

 الذم ليقف ريثك اداوس نييًارفاذكهوا دكه رظنا ىل ليقت قذالاد .دقاّريثك اًداوس ||
 * رغ ةلسحسو ي ذمرألاجرخاو# ساسح ريغب ةنجلا نواخديأفلا نوعب سهالؤم عمو كشمأ | أ ا

 ا حا

 سال[ م*اكبشاونوكعل لع سوما 5 اماعج كايذك ةىلاتلاقدقودا ءاينال|نمدحال تبث |

 || باذم ال ةموحر» .ةماةمالام حن الاق ةريرهبلا نعطسوالا ين يناربطلاو ىلعب وباجرخأو

 ناك اذاف اهيدياب اهباذعةموسرم ةماوشه نأ ىوديلع هلا لصدللا لوسر لاق لاق سن
 | + رانلان م كذادف اذهل اقف ناكرشملا نمل جرنيلسلا نم لجر لكلا عفد ةمأي ا
 لانا ةمامالسلا هياتم رمزب ىسيعللاق لاق ثيل ن نع ب يغرتلا يف ناهصالا جرخأو
 اج يغار هلل الادلاال مبل ناك نم «ىلعتاقت ةلكن منسل )ثالذ نازيملا يف سانلا

 نرهنع ضرالا قأنأ األ نم لوا تاي ملا طر نمي ودحا لك لبقذدطلا ن واخد هتمانأب

 مسوي نايل لص هعئاصخ نءدنيدلازع خيشلا لاقل بابا اهثيداحا تمدقتو مالا

 تفرع ا ةمويتاذ مل طاسوهيلع» هنايلع هللا لرسراع لا جرش لاق سابعنبأ نعناخرشلا

 طه لادم يبنلاو دحا هم سبل يبالاو نالجرلا هع« يبنلا ره ولجرلاهعم يبنلا رك مالا يلع
 تبأرا رانا يللا هوقو تمرع اذهيل لب قف ىتءا نوكتنأ توجرف ريثك انا ستي

0 ! 

 ن.ةدجلا لدي نايب ريفدعو لوقي لسوديلعملا يلص»ا لوسر تمع" لاق ةمامايلأ

 » ١ تايثس ثالثو انلا نيعب سقلا لك ممو باذءالور ماع باسحال اهلا نيعبس

 لاق مسو هيلع يلص يبلانا راصنالا مزح رهع نع عبلا يف ىقب ,ميلاو يفاربطلا جرخاو
 ديب راد تلا ينأو مييلع باسحال الا نيعب ءةعطلا يتمأن ءلخدي نا يفدعويبر نا

 كاركأ ألق اذه يتماغلبتو براي تاقاقلانيعبسألا نيعبسلا نم دحاو لك" عم يفانعاف
 هللانا وهيل هل ىلص هصئا مخ نموذيدلا زعشيشلا لاق 96 باب غبار 5 نمددعلا
 مل ةصيصللاءلموميتخاب ماسر نأب سانلا ىلعنو دبشيف ماكحلا نعل لودملا ةلزنم هنما لزنا

 أيردطادب سيلا نع ئاسنلاو يذلا يراعا جرخاو هادي 512 لوس نوكحيو



 أ ممن لوقف تنل تاب له لاقيف ةمايقلا موي حوت ىعدإ ملسو هيلع ,لص هلا لوسر لاق لاق

 كا ديشل نيلاقيفدحا | اناقاامو ريذن نماناتا م نيويؤل+ 1+ لاق 5 يفةتمأ دقت

 لدعلا طسولاو الس دم ' 0 0 هعلاذكَو ىللاعت هللا لوقشالذف هقماود مم لوقيف

 | ديعس يلا نع يقرييبلاو يئاسئاودعا جرخاو+ لع دهشاو غالب ابدل ند دهشتف نرعدتف

 أ يدلاو لجرلا هعمو ةمايقلا موي بلا 'يجي مط اوس هللا لور لاق لاق يردملعا
 وشاب له رف لاقيف ب موق ديف م نولوق يف مذ لي لهمحلا ؛ةينكللذ نمرثك اف نالجرلا هعمو

 نودبشيف دهشقما ىعدتف دش ةمانوأ ارا لب نا عادهشيو منييحنلا لا قيفال نولوقيف

 اوغلي دقوهنا انربخا باتكب انيبثءاج نولوقيف اونلب دق هنا ككعامو مل لاقيف اوفلب دق هنأ
 اونو ُك الدعلاق ل ا َكذَكَو لا هلوقشلا دف مقدص لاق 2 رادانق دصو

 قررغ طسوالا يف يئاربطلا خاوي ش ”مُكيلع وسلا 0 سانلا لع“ دهش
 مالا قم يتمأ ىلع نهج سس امثا ١ لسوديلع هللا يلم ها لوسر_لاةلاتقيدصلا و بيا

 || ملام تاماركو تاحابمو تامرعتو تابجاو نم هئمأ نع اهب صتخ ا يتلا صئاصخخا رك ع
 || ةيعفاشلاادباصما هل ضرعتو فينصتلاب هاهقفلا نم ةعاجءدرفاعودلا اذهو الكر مذهل مدقتي
 ءافيثسا كلذىلاعنهللا هاشنا انهيفوتسا ناو اوفوتسيلو حاكتلا باب يف نيقفلا مهبتك يف

 | ال ما انياعصا هيلع ناك ءاوس هصئاصخ.نمدناملاع هيفلاقام لك 8 !ينا معاوديلع ديزمال
 ا لثم اور اذا نورصأقلاة| هلا ناك ناو نيبعوتسملانيعبتتألا ب ًادكلزناف الما ةصبصم

 ا ىلم هصاضتخل يفةكطاو 86 تابجاولا مق 3 9/6 هدرو ىلع راكنالا ىلا اورداب كلذ

يحصلا يفف ىف نلإلاو تاجردلاةداي زاهلسو هيلع
 لثج نوب رقاملا يا بكرششين نأ ىلاعتشا نع حي

 هصاصتخا بابوإلاب ودنمن يمس لدعي ضرفلا باوث ناش يدحيفو مههلعتضرألا امءادا

 ا د6 ةيصخالاوكلاوملاوى مفلاو رجلا ينيكو رثولاو ليلا ةالص 52 سو هيلعدلا ىلص
 ١ تناك لاق ةيالا يفةماما يلا نعيفاربطلا جرخاو بتل ةلذان بكت لَ أند ىلاعت لاق

 || نع هتنسيف يقييبلاو طسوالا يف اربطلا جر اوه يضف ماوتلنان لسو يلم ليلا
 !| كاوشلاو رت ولا ةدسكل ن هد ضئارأ ىلع نه ثالث لاق مملسوهيلعمللا ىلص هللا لوسرنأ ةشئاع

 ا لاق ملسو هيلعهلاىلص يبنلانا سابعتبا نع ننسلايف ىتييبلاودمحأ جرخاو# للا مايقو

 | ؟اطسأو ينطقرادلا جرخاوبج ىلا انيكرو رئولاو رفلا عوطت مل ضئارف: يومشالا
 ,| رفا عوطت مكوضئار ذ"طنم ثالث لاق ملسوهيلع هللا لص يبنلا نأ سابع نبا نع
 ا | قكتس فر ساب ءإ !نعرخأ جو هدازبلاو دجحأ عرخاو ِ ء رمت اتيكرو رتزلاو



 يتمكرب ترما ,رما ًاعوفرس سابع نبا نع ءودشسم يف : ديعودمحأ جرخأو# ءرخأو## مياس لو رتولاو ريثلا

 مو رخألا يلع بتك حال ظفل 6-5 بتكتإو يعفالاب ترءاوايب اورمؤتلو ىسفلل |
 ةضي رف <لط ثالث ةوفرم سابع نب نع ثلاث هجو نه يئاربالاو دمحا جرخاو#كبلع بتكي ا
 نابحنباو ة ةيرخ نباودواد وبأ جيرخاو*< ىلا انيكرو ربل 85 كرو دئول عوطن ليث 0

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ليسفلاةلظدح نب هللادبع نع ناسلايف يقمباوكاطاو || ْ
 دنع كاوسلاب ما هيلع ثالذ قش الف رهاط ريغ وا اًرهاط: داص لكأ وضل رمزي ناك |

 ىلص ملسو هيلع هلا ىلص هنا تبث 6 ةدئاف 9ع ثدح نمالا ءوضولا دنع عضووةالص لك
 رشي ىوودلا لاقو ةلحارلا يلع لءف زي هلع ابجاو ناك ولو مهضعب لاقةلحارلا ىلع رثولا ||

 ةلحارلا ىلع هب صالخا بجاولا اذه لعذ زاوجيلسو هيلع هللا ىلضدصئاصخ نمناك بذيملا 1
 و هيا هلاىلص هلل لوسر رثوا لاق بيس |نيديعسنعدنئسيف يقول جرخ 66 دئافد |

 أذهو كياعسيلو روظلا لبق ىلصو كيلع سيلو ىعشلا ىلصو كيلعسبلو ىخشو كياعسبلو |!
 يليدلا جرخاو# هياعةبجاولا هصئاصخ نملاوزلا دنعايلصب ناك ىتلاةالصلاناب رعشب دق

 "يعرنولا ًعوفرم سابع نبأ ثي دنع عاضووهر رم يلا نب حول هيف دهس سو درغلا دهس» يف

 رهو شي رأ يل ةعججلا موي لسفلاو عوطت' كرو ةضبرف يف ل ىعالاو عوطت كل وهو ةشيرف

 2 اشو ىلاعت لان ا ةرواشملا بوجوب سودا لص هماصتخاب اب 231 عوطتكك :

 ف مهزوأ 4و تلزثا. لاق سابعنبا نع بعشلايف شويا يدع نبا جرخاو#رمأل يف /
 هلل ارعج نكلو اهنعنايت دا لوسرو هلا نأ ام ملسو هيلع ىلص هللالوسرلاف رمألا
 | نا ملسو هيعمل ىلص هللالوسر لاق تلاق ةدئاعنعيذمرتلا مكلسا جر :رغاو#يمالةحر
 ا ف ةريرهيلا ل نع ايبا نبا جرخ او« ضئئارفلا ةمافاب يفر ءااك سانلا ها اراده يئرماهلا

 جرخأو * 560 يلم هلا لوسر نمدباتالةروشم رثكأ ادم سانلا نم تيب اراع

 ةروشم ريغنعادحا القسم ى دك راملسو هيلءمشا ىلص هللا لوسر لاق لاق يلع نع اجلا ١
 ينال لاق لموديل لميت 1نا منغ نب نمحرلا دبع نعدم ا جرخ أو #«دبع ما نبأ تفل سال م

 ترشالأت رذدلا نببايمل ني جرخاو *تالاحامت روشم يفاقجا وأ رمجو يب '
 فلخ ركسف ردب مري عم بج رخ ينم اميلبقق نينا خب ملسو هيله ىلع هللا لوسر ىلع ١
 | ءالارمجت نا يأرلا ناف تلق بابحاب ينأرب ىلا يأرب ما تلعف يسوب أملا لوسراي تلقف ءاملا ْ
 نوكتك يلا بح نيرمالا يل لاقف ليربج لو ينم كللذ لبقف بلا تأت أنا كنفاخ |

 اولاقفهب اهصأ راشتس افوعنلا تانج لرمك دعو اميفكب ريلعدرت داشلباهما عدلان
 ييسمينبل ف



 انربختو مهيلءانرصنيل هللا وعدتو ائودعثاروعب انربختو انيلا بحأ انعم نوكت هللا لوسراب

 كبرشلل راتخا ثيحرتخا هللا لوسراب تلق بابسأي ملكشنال ثالام لاقف هامسلا ربخ.نم
 راشتسا ملسو هيلع هللا ىلع يبلانا ديعس نب نع دعسنبأ جرخاو* ينمشلاذ لبقف

 ادجاوءامالا هايملا روغت نا يىرا برا لها نخي لاقف رذدملا نب بابحلاماقف ردبموي سانلا
 نييلزاتنا يرالاقث رذدلا نب بابحلا# اقف ريضلاو .ةلغي رقموي غراشتساو لاق هياء عاقلت

 هيلع هللا يلم هللا لوسر لحاف ءال اه نع ءالثوه ربخو ال نه نعدال ره ربخ عطقتف نوصحلا ٍ

 هدج نعاسيأ نع سبعيبا نيدمشنب سيعيلبأ ل نبديملا دبع عك احلا جرخا و هلوقب سو ا

 نبدم لاقف هلوسرو هللا ىد أ دقف فرشالا نباب ىل نم موديلها ىلصدللل وسر لاقلاق
 تاقن كلذدل تركذذ هتف هراشتساف ذاعم نب دعس نيا لاقت تعصف لتقا نإ بحت ةلسم“ ا

 ودعلا ةدياكمو بورملا يفموقلاقف هيفرواشي ايف فاثخا يدرواملالاقوللاةكرب يلطضما |||
 لاءيلع مهلاهيبنت تيدا روما يفند :رخن ألاقو ىيدلاوايندلا ر وا يف نورت !لاقوةصاخ |أإ

 دي هدعلاةرباصم بوجوب ملسو هيلع ىلص هصاصتخا باب د اهتجالا قب رطو ماكحالا
 هجوواسمسهيف ةمالا نموريغ فالخب وخلا طقس الوركتلاريب نت بوجوو م ددعرثك نو

 اراصيلاونوكي فز سائلا م كلمصتياهلا ا 15 لاقث ةمصعلاو ظفحلابه دعو ىلاعتهنا نا نيرمالا
 نم تام نمي د ءاضف بوجوإ لسوةيلءهل ىلص ةصاصتخا باب 8/اورثكوااوأق "وسب هيلا

 سو هيلدا ىلص هلال وسر لاق لاقشا دبع نب رياجو نءدجام نبأ جرخل ا رسعم نيل ل

 كراةريره ىلا نعناهيلا جرخاو*يلاو يلعن اءايضوا انيدكرت نمو هلهالف الام كرت نم

 نياك ارث لهل أ سيف نيدلا هيلع ىفوتملا لج لاب يثري زاك ملسو هيلع هلا ىلصدتا ل وسر
 هيلعمللا جتتالف مكيحاص لعاواص نيملسلل لاقالاو هيلع بص ءافو كرت هنا ثدحن اف اضف
 هذاضتك يلعف انيدكرتف نينم اولا نم فوت نس ثمهسفنا نمنيدمؤلاب ىلواانأ لاقفماق حوتفلا

 كاسماو هئاسئزييخت بوجوب ملسو هيعمل ىلص هصاصتخا با بيدي راف الام كرث نس
 يطعرم وركب ع لخدلاقرباج نعيئاسنلاو ل مودم جرخا *9ابقالط م رو هتراتخم
 ملسو هيلع لص يبا ”ناكال رعع لاقت 531 اسوهومؤاسن هلوحو ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا

 ابقدعت جونان اةقفنلا ىبتل ًاسرمع#ًارمادي زةدباثي ار اهلل لوسراي رمعلاقت كده
 ابيرضيإ ةثئاعمل اركب وبا ١ ماقتمغلا نأ يلوح نه لاقو ملسو هبلعهللا لص يبدل كتف
 هلال زناومدنع سبل امملسو هيلع هلا ىلص يبا نال سن وقي ا مالك ةصخح ىلا رع ماقو
 تلاف كي وبا يرم أ تسن ىت هيف يلوعتال نا ب حافر ما كلرك اذيفا لاقف ةشئاعب ادبفر ايا

 ل - الس اسم بسسس - دسم بنتط مج حاسم بسبب تت جحيم بط طب سبل هسسامس ا ةطالسسم سس مصم



 1 رانا لاقرغ ةعح د. ىلا نعدعسنبا جرخاو هوسرو» ءلئاراتخا لب يوبارمأتسا كيفا ةدشئاع
 نلزاعاف نكزاعي نامرءافهيبنل هلاراطفاتماًروهم يلغا يذلا دعب ءاسنام ملسو هياء لص يبنلا
 ديب نع بيعش نا درمع نعلمسو نبا !جرخاو#نهريختنهريخي نأ هرم كوب نيرشعوتةهمأ

 ةيرمامعلاريغاعيجهنرتخاف ةئاسب دب ءاسن ماسو هيلعما لصد لوسر ريخاك لاق» دج نع

 يبلاجاوزا لعنذ ًأئسنو هعيبتورعبلا طقلت تناكرةيقشلااا لوقث دعب تناكفاوموق تراثخا
 هلراخا_فاقجانمنبا نعدعسنبا جرخاو#ةيقشلااالوقثون هلأ توملسو هيلعملا ص
 1 جرخاو#تنامىتح ل قعلا ةبهاذ تلاكفايموق ترا دخا ةيرماعلاريغأعي جسر ياعالم

 هلا لوئافدلو رولا نرتخا ملسو ديلا لص هللا لوسر نهربخاا لاق ةمركعن مدعس نبأ

 جوزت كيلع هللا ءرحدقف كنرتخا اللا مستلاءال اره دعب نم اقدمت رهَسْنل كلل لجيل

 دماجزعو نسما نعوو اشم نبش اذان نمر دبصنب وييازعدمسنا اجرخاد#نعيغ

 هلا لوسر تمي تلاق ةقئاءوعدمس كرا جرخاوجنهدعب جوزاي لقا ىلع 5 هيلع
 يجن ىلاعت هلوقل مرح تاذاالا ءاشأمم ءاسنلا ع نم جوزتي نأ ثا لحا تح ملسو هلع هلا لم
 رمعن بد#ورا سي نب هاطعو سايعنيباوةلسما نعولمدعسنبا جرخأو: ؟ةيالافاشت ع 9

 هللانأت تان نمداَش نم يجاتل ازيا تلاق ةشئاع نءدعس نبا جرخاو* بلاط يلا نبيلعنبل

 رودضلارغوت ةريغلا نالىلاز رذلاىاقفرييشعلا ةنكليف“ ءايلعلا فلتهادقو*«دي رتايفثالعراسب
 هسفتلرل ”[ورقنلاراتخافرقفلاو ىتغلا نيب هللا هريخلا مفارلا لاقو*داقتعالا نهوتو بلقلارفتتو
 ريبخستلاب نونحألا مهسضعب لاقو# غل اورقفلا لهررماهركم نوكيالثأ نهرييخيتب هرمأ هيلعزبصلا
 نوعين صوسح رع لاٌنمناكدنرتخل اف هريخاماع هريغو ةضوإ لا يفلاقوجيءاسنلاروخمل وسر نوكميل
 ا ينل وسور رح لابو ميما رج كن تاتش دعأه انت لاقف ةجلاب
 م جو أ ٍْس "ناي قدي ناالَودْمب نحاس َكأ تل اقف نهي لادبتسالاونييلع
 امل هيلا( أ ايدلوقب نييلع جوذتلا كرب سو هيلع ىلصالا لوسيل ةدلا نوكتل كلذوتسن
 ا تانان تلاقةشتاءرع نابح نيو مك ؟اأو يمسمرالاودمحأ جرخأو*ةي ةي الا: كأ انذلحا

 وافانسنلا عيمج هل حاله فلتخا ويم دانسا اءاسنلا 4| ل حا ىتح لمي شال مهن وسر
 | ةصيصخ ضيا كلذ نوكب يناشلا لعف يدروا لاا هاك نوهجو لع ةبالارهاظل طقاف تارجاجملا
  دللعنا .نك 1 تلاق ءىفاهما نعي ذمرللادجرتنا امم دب أب وزجاهتل نم جاكت هيلع مرينا.
 0 يي تتم



 جوت :هنابومهنع صني ثم ذي 3 ,انمجاكتلايف قمسوأ هنابلوالاحجرورجاها طال
 هبصخل قي رششت مسوا هنوكيفان بالكل ة ناب لوكلا نع باتا ارجابملا نم تسيلو دعب ةيفص
 لب ةناك ةيفص مووت ججرملا ناب يئانثا نعوذ مالل ةحابم يو ةيباعكلا مكييال هلا ليلدب
 لدبتلا هل جيباواب ايصال قا عانس تلزنةيالاوورس ةنسربيخ يفاهحوزت هئافقي ١ الأ لوزن

 صنرموان دنعنيهجولا دحاو#خسني مو مرختلا ماد لاق ةفينحوبا فل اخو هلعفي د هنكل نوب

 اك ةئراقخا, اوم قلم هيلع مرش ناك اسر هبط ىلص هنا يدروأملا عطفدب ومالا يف يعفاشلا

 مرت اهدحا قإ ارفلا تراتخا نه نيهجوانباعما ىكحو#«هدعتيغر ولابك اسما ٍريناك
 نم كل ذفا ذه ىلعوةرخسأألا يفدجاو زا نمد م ةرخ الا يطايندلا اهرايتخال اًدبؤم هيلع

 هأ تامجواهسقت تراتخات هتجو زريخأ ذاةمالا نمد حاولا نال |سو هيلع هلا ىلص هصئاصخ
 بجي ناكها سويه ىلص هصئاضخ نم ليف باب يعدي أتلا ىلع هيلع مرت اقالط
 راك ةئاا عمو« يفارل ا هاكح ةرخآلا شيع شدعلا نا كيبل لونقي نا ةبجتلام أر اذاديلع

 نعذط ري ناكدناا بنمو #هريغو يدرواملا هركذاهيف لاخ ال ةلمأك ةالصلا ضرف ءاذ أ هيلع ب

 صيخلتلا يف صاقلا نبأ .رك ذماكح ال ارئاسو عوصلاوةالصلاهنعطقسلالو يب موا ةلاحايئدلا
 وطن لك مامتا همزاي ناك هئاا نمو عيس نبأ هب مزجو ةضو لا دئاوز يف يوودلاءاكحو لاغقلاو
 سانلاةرشاعم عم قملا ةدهاشم ةيؤربابلاطم ناك هناا هتمو#ارلصاو ةضورلا يف ءاكح هيف عرش
 ينلاب عفدي نا اهتموجم ميعمجاب سانلا هفلك امد دحو معلا نم فلك هنا اهنمو*مالكلاو سفنلاب

 ساقلانبااباك و ذه رك قرم نيس موي لكهلازفغتسي هبلق يلعن ذي نأك هناا متمود«نسح ا يف
 دهان ديس يف ةماءالا نا اهجو فاشلا نعى اجرجلا كسو# عيسباو هصيخل يابباعصإ !نم

 وهيسلا ىلعري ال مالسلاوالملاهبط هنالهريغف الخ ناذالا نم لضفا ملسوةيلءشا ىلص

 ةمادالا نيب ليضفقلا يف فالخنإ )- لعجيوهب عطقي نايغبتي دخولا ذهو*هريغ فالفجطلغلاو
 ىلع ل بجو رومالا فاسنسنع» زن ثيحةم؟ كلا هن دئافر96تام رمل مسقألا هريغيف ناذالاو
 سوداء هلا ىلص هصاصتخا باب لكدوركملا نم رثكأ مرح كرت رج نا قالخالا راكم
 ةعبب رنب بلطملا نعزسم جرخ 9 ايلاومو هيلاوم لوما لموهيلعةقدصلاو ةكرلا عرب

 دخل لحتالاهناو سائلا خاسوا يثاغنا تاقدنملاهذه نا لاق لسوديلعهلا لص هلل وسر
 هللا صدا لوسرنا رسب نبهثادبعوةشاغو ةريرهايلا نعد عسنباجسرخاؤ# دمج“ الالو

 هلل هنا لوس نازسملا نع دعس عرخأو#ةقدلا بيالوةيدملا لقياك ملشو هيلغ



4 

 ةيده

 هللا ىلصيبنلا لممتسا لاق سابغنبانعيناربطلا جرخاو## لك اي ةقدص ليفناولكأ

 ىنلا لاف ملسو هيلع هللا ىلص يتلا ىلوم عفارابا عيتتساف ةياعسلا ىلع يرهزلا ةرالا لسوديلع
 لجأ هجرشاو * دمها لمودمح ص مارحة فدصلا نأ عفار اباايلاقق سو هيلعمثلا يلص

 #3 مهسفنا نءموقلا يلاوم نأو ان لقال ةقدصلالاقت هيو عفاريملا ثيدح نمدوأد وبأو

 نا مشو هيلع هللا ىلص بدلا لس سابعلل تلق لاق يلع نع هحيجصو ؟أماو دعش نبأ جرخأو

 جرخاو *يديالا ةلاسغ ىلع كالمعتسال تيك ام اقفل اسف ةقدصلا يع كالمعشسي
 نابلطملادبعيبباي سو هيلمهللا يلص هللا لوسر لاق لاق ةربغملا نيكلمملا دبع نع دعس
 باطملادبع نءدعسنباو سم جرخاو» اهيلع اوأم#ت الواهولك انالف سانلا حاسوا ةقدصلا

 ىلع انرماتل اجلا لوسراي انلقف سابعلا ن ل شفلاوانا تئح.ىلاق ثراملا نبةعيب د نبا
 بني لانإلا تراشاف هملكت نا اندرا ىت-تيبلا فقس يلا هسأر مفرو تكسف تاقدصلا هذه
 دمم لالالو دمه ل تال ةفدصلانأل اقف لبقاو همالكن عاناهنناهنأك اهباهح دارو كرم
 لرءفي رشلا هبصتممزت سانلا خاسو أ ةقدصلا تناك ا ءايلعلا لاق سانلا خاسو اوف امو
 ارادبان ذهن الا لذ نع ؟ىبملاسرتلا لبس ىلع ىطعت ةقدصلافاضياو هييسبال ا ىلا رجتاوكلذ
 دقو هنمذوخأللا لذوذذنالا رع نرع يدملا فرشلاو ملا قيرطب ةذوخأللا ةميتغلاب امنع

 نسحلا لوالاب لاق مهوددب صتخا ما ءايبنالا كلذيف كراش لهفاسلا الع فاتخا
 هاوس سس .وهيلءهللإ لص هيلا ةبسنلاب عوطتلا ةقدص «وذاكرأا ةدبيعنب نايفسيفانلاب ويرصصبلا
 هجو يفو مالا يف لوف عوطتلاةةدصاماو ةاكدلا ىوسميلءمرجيال نا انيهذف لاا ءاو
 ةماعلا نودةضاخلا مهبط مرت ثلاث هجويفو ضيا مهيلعع .رشاهنا ةيكلأما بعلم وهواتديع
 فرصيف كرا يسهيزسلا جرفلاولا لاما نعحالصلا نب ىكحو رابآلاءايدودجاسنملاك

 ايا امهجحا ناهجو ةاكلا ىلعألارعمبنوكزاوجيفو نيلوق يعئاملا يلا رذدلاو ةرافكلا

 الاقن لسوهيلعشا ىلم يبنلاب حلف اهل نبا قلطنادق يل نانيش ناك لاق هثدح الجر
 ءادنلا تاقفهابأ هب تئاف اذوه لاقف هنمدتياظف هدتفافءادفلا الاى! ناو هم دبلطاف هعئا

 0 ٍّط

 روك لم ايلا اذه ليعاممادإو نمدحا نملك ا" نادقم لآ انل حلصيال هنا لاقفهللا يناي

 جرد املكأ يرتب هصاصتخلا باب # هيلع هينءاهقنلا نما دحا را مل ثيدحلا اذه يف

 هللا للص هلا لوسر لات لاققرك«نب رباج نع املاودمحا جرخا 96 نيهججرلا دحايف ديرك



 نضل

 203 ا ا

 ا لوسر دي عضوه را اظهمف هل شب هيلا ثعب اماعط لك اذا ناكو بوبي ىلع مسوهيلع

 لاف كمباصا رثارا) هللا لوسراي لاقف اوي ملسو هيلع لص ينل لاذ ملسو هيلعدللا ىلع
 نع ناسيشلا جرخاو# كاملا ينبت ابهنا يلئم تسل كناال لاق وه مارحأ لاق موث هيف ناكدنا
 نير الدجوف لوقب نم تارضخ هيف ردقب ملسوهيلعهّلا لص هللا لوسرييفا لاق رباج
 يناذ لك لافاهلكا هك مارالف هباحما ضعي ىلا هوب رق لاقث لوقبلا نماهيفاو ربخاف لف
 دحا ينائكتملكألا ع رغب ملسودياعملا يلص هصاصفخا باب 96 يجانتال رم يجانأ
 لك !الفانا نإ 5 هيلا هلالوشر لاق لاف ةفيجج يلا نع يراخجلا جرخا 96 نيهجولا

 أل لاق ملسو هيلدا لص يبلانا ةثئاعنع نسح دنس يلي وباودعس نبا جرخاو»# يكتم
 نا لاقف ةبمكلا ىواسقل هتزجحن او ثالسيفاتا بهذلا لابج يصمت راسل تش ولةشئاعاي

 ليدبج يلاراشافادبعاربن تئش ناواكلم ابن تش نا كل لوقي و مالسلا كيلءأرقي كبد

 || لكأي اكلك ؟لوقيو ًاًمكشم لك اي ال كلذ دعب ناك تلاق !ًدبعايبن تاقف كسفن عش
 هللا لص يبلايا هلا انثلب لاق يرهزلا نعدعسنبارخاو* ديعلا ساجياك سلجاودبعلا

 نيب كريخي كبرنأ كماصلي راحو كلاا لاقت لب راج هعمو اب ١ قد اياكم ملسوهيلع آ

 لب لاقف عضارت ناهيلا راشانمل رم ا تسملاكلي ربج ىلا رظنفا دبعايبن وا كل هايبن نوكت نا

 ن وباويئاربطلاجرخاو* ايئدلا قراف تح اّمكتم اهلاق ذدم لك أي هنا ارمتزفا دبع يبن
 ةعم كل الملا نباكلم ملسو هيلعمللا ىلص هييللا لس را هللا نا لاق سابع نب نع يقهيبلاو
 يتلا تفيلاف اكلم نوكت كا نيب وايت ادبعنوكت نانيب كريخيملا نا لاقف ل ربج
 سو هيلع هنا ىلص أ لوسر ملا لب ربج راشافدل ريشتسملاكلي ريجمملا ملسو هيلع هللا يلص
 © هبر قا ىتح م مامط لكلا كاتدعب لك افايبن ادبعنركأل بلاقت غضاوت تما |
 كم لعاب وهو سويه ىل ي يبلا ىلا لب ربج نأ راسب نب ءاطعنع دعسنبأ جوخ خو

 يدع نبأ جرخاو#لسو لعل يصدأ لوسر سلجل كولم الكا دمشاي هل لاقفاة كتم لكأي
 لاقن اًقكيم لك أب وهو مسوديلعملا يلص يبللا ىلا ءاج لير بج هنا سلا نع ركاسع نباو
 املك 1( دبعانا انا افو يكتم كاذدعب يدر امأ !ًدءاقيرتسافةمعنلا نم ةأكتلا
 ءاطو ىلعدقعلا سلاطأ ايه ,كدملاب دارملاويلاطخلا لاقدبعلا برشإ 5 برشاو دبعلا لكاي

 هبنج ىلع لثاما هل دارما ليفونيققرملا هيسأو ض ايعييضاقلاو ةيح داو يتبل هرفاو هنجن
 هع ب امس

 لوسَو ًانوعبسي نما لامتلاك رعشا كاوةباتكلاع 0-2 سو هيلع لص هصاصتخا بابو

 بنزل اذ إ كيم طق هلو باتك نردلبق نمولت َت تنك امو لافو يلا يذلأ ْ



 سمس دج
 _ لاق دماج نعغاحيلا يش

 و تازافا ب انك أرقي الو هني طخيال دمت نام يك ف ين نودجي باتكلا لمان

 ناك هناانلقاذاامبع ريثب لوقلادغياغاو يفارلا لاف#ةيآلا بانك نيو م نوت تنك
 عرق دارما نوكيو هس ناراسمي رش عيال لاق ةورا ف ىوونل هبقمتوام نسي
 8 ىلا مهمقعي بهذو هس ل تعكياميل و هيلع هللا ىلم هناب اوصلاو*امسيبلا لصوتلا

 ناجا اواو دبع نبدقث حاصا..اذه بتك ب سو هيلعهلا لص هنا ةيضقلا ثيدحب ا

 تاماهلاقهيبأن ءةبتع نبأ دبع نب نوع ناطر كلاب ماب بتكيدارما

 يشب اذح يناربلملا لاقو فيعشه دنس بثكو أرثقح سو بلعملا لص يبلا

 ًارقتحشمل م سو هيلا لص يبنلا ثا هانعمنأناظاو يتيما نسحلا وبأ اظفاخلا لاق
 ١ ىف ىثمدلا داسيا فارطايف عف مقود نامذوف لاك لاين بتكوقبنعنم هلادبع

 ناكم 0526 تتكينأ نسي سبر باتكلاذخا ليديا لمدن 1 ةيضقلا شيد

 مويهدبي بك سو هيلع لص نا هلباتُكلا باتك يفةبشنب رمح ركذو+دمتلالوسر
 أ لاقو هتقونمتياعكلا عدنا هنا نجع“ نمش ذناوشلاذ لبغةباتكلا لس كي مهئاوة يب دحلا

 ديلولا وبا يمضاقلاو يروباسيتلاستغلا وباو يورحلا رذوبأ مهتم نيث دحلان م ةعامج لوقلا اذهب
 بكي هلا هتازيم*دكوا نمناك ديلولا وبا لاقيلوصالا يئانعسلا رفمج وبا يضاقلاو يحفل
 لخا هنكل اهفورا زومثالو ةباتكلابملاع ريغمويلا كلذ ويف بتك مهضعب لاقو لعن ريغ نم
 مرت طل ديامبو* دارملابسح ىلعنإب ر هال بانك وه اذاف وههزيمملام هب طفن دي لقلا
 يلاباام لوقي مسوديلع لإ لص هللا لوسر تمع ورمش نبا نعدواد وبادجرخا امديلع رمشلا

 نعدعسنبا جرخاو*يسفن لبق نه ه رعشلات تاف واذعثت نقلعت وااقايرتتبرشاناناتميتا اه

 *رييخ لامحال لاما اذه « دهتسلا نونييهو سو هيلع هللا ىلصيبنلا لاف لاف يرهزلا
 * اذلهالاهلبق ليقدفالا رعشلا مانيش لقي ملهنا لوقي يره ها! ناكف *«ررطاوانب رربا اذه
 سا دره نب سابعلل لاقل سو هيل ههنا لص يبنلانادانز ايبا نب !نمحرلا دبع نعدعس نبأ جرخأو

 لوسراب يمأو تناديلاب ركب وبا لاقف ةنيبعو عرقالا نيب دييعلا بنو يبهن يما كللوق 3

 جرخأو# ميو رعشلاه لأم لاقو» نولطْملا

 ةنعييورام اللا لاق» عيقالاو هشسيعنيب لافاملا كل يبد دالوةي وارالو رعاشب تناامسا

 م هنا ىلع لوم هريغو 3 رثيمد عصا الأ كنا له ص هلوقك زجرلان 5 مسوين لم

 3 دصقتل اهل ة ةثوزوم تاب ,.1ناارقلانف مقواذلوادوصقنناكامالا ار ا عشا ع ماالو هدصقن ١
 وأثك تنك 1مَو ىلامتدلوقل باتكلا يفد ارقام ةاغكلا ديل مرهاكو يدروألا لاق 1 يام ع

 الدم 0 هل م سة مس



 ند

 ذيبأ لوك ردملا 0 ل عيدا ماو لم هلا يايا م
 * دورته نم رابخالاب كيتأي و * ةفرط لوقكو 30 وأ * لطاب هّلاالخام ءيث لكالا *
 عجام تلاقةشئاع نع يقييبلا جرخاو#سا درع سم ابعلا تيك هريغالماك ًئيب دشنا ناف
 عزتعر ملسو هيلع هللا ىلص هصاصتخا باب يطق رعشتد دالسو هيلع لص لوسر

 || هللا لوسر نامتلادبعزب رباج ...رعدمس نباو دمحا رغما لتاقي نا لبقامسبل اذادتمال
 عردلا نا تلواف رمتارقبتي 57 ةنيصح عرد يفي كت ًاردحا موي لاق سوهيل ها ىلص

 يفانيلع تاخدامملاوا اولاقفابمق هادا تاقأنيلءاواخسد ناف ةئي دملاباسقا تم ش نافرقب رقبلاو ةنيدملا
 هيلع يلصق لوسر شبلف اوبهذف اذان ًامنلاق مالسالايفانيطرخدعفا ةيلهاجلا

 كنأش اولاق اذا هيأز ملسوهيلعهللا لص ل بلوسر ىلعانددر انعئصأم اولاقف هعمال [!!

 هصاضفخلا باب لي لآ 03 قح ارعضي نا هثمال سيل اذا ينأ سيل هنانآآلا لاقشا ل وس راي

 نع ريرج ثإأجر غاي تأ نا نكت 3 الوىلاعت لافالير كسل نمل عرج او هيلعها ىلص

 هب صاخ شل ذ نأ ىلع منورملا عججا اواهنم لضفا اهب سمات ةيطعطمنال لاق ةيآلا يف سابعا

 لافت" الاب رر نب 'مهيتوأ امو هلوق يف كاجحشلا نع متاح يبا نبا جرخاو#«ملسو هيلع هلا ىلص ْ

 ا هللا ىلص يبنلا هع ىف منو ةياعالو هلال كاذدنم لففاب ايل ءيشلا دبي لالخ اابرلا وهاذه

 نك ساملاب عتمامىلانيلادم عر ءلسو يلع ىف ةصاصتخا باب 2 . ةصاخ ل سو هيلع
 0 عملا اًذهو ةيآلا * ميثم جاور 00 ام ىلإ كيلي ندمت الوىلاعتل اق

 لتل | يف نماقلا ثرباو ةضورلا لصا يف ىوودلا 3 مزج حاضيالا بحاص نع

 يوافيسشلا ناك الني دهياع نع ىلعتالصلا< رب -- اء ىلع هصاصتشا باب 23
 هللا لم هصاصتخا باب تابجاولا مسق يف هثيدح مدقلو ةعسوتلا تاصحلا سن ثمالسالا

 ىلع تاخدال.نوجلا ةدبانا ةشئاع نع يراخلا جرخا 6 هتهراك كاسا .! عرش اسو هيلع ١
 كلهاب يقملارم معي تذعدقل لاقت كنمماب ذرعا تلاقاهماندو لسوديلع هلا يلص هللا لوسر
 بلاقي تحرك ةارما لك اكل ةيلعم رينا كلذزممبفو هصئاصخف نقلملانبالاق
 هلا ىلم الود 2 ناك لاق دعاجتن عدعم منبج جرخاو*مدقتملا رييتلا باجي الذل دهشي و

 تيقلف اف نذافاهابأ تيقلذيلا رمأتسا تا اقف م ةارمأب بطفتدميم" د هرؤبطخا ذأ لسو هيلع

 3 | ىلص هصاصتخا بابل كريغاناطامبلا دقلاقال تلاقق سوم اعمل ا ىلص هلا لوسر
 ٍُُ آل ىلاعت هلوقيف دحام نع دخان يف دواد وبا جرخا6 ةياتكلا حكت جرت ماسوديلع
 2 ا ل 77
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 700 تت ب مص

 هلوقيف دهاجم لما 6 روصام نبديعس جرشأو# بات كلا لها ءاسن لاق كعب

 نينمؤملا تابمأ نكي نا ينبنبال تايئارصنالو تايدووم لافدنين يداسنلا كلل الىلاعت |
 نجا يف هتجرد يفدعمو ةرخألا يف هل تاجو زو نين.ؤملا تارماهجاوزأ نال باعصالا لاق |

 ءاسنلا ةحابا يف طرشدللانالو همر هركئاونالو ةرفاك مسبريف رام عضي نأ ن مفرش هنالو
 لاق ىلواةلبسأا ريغف رجابت مليتلا ةلسلا هيلع مرح اذان كعب نجاه يل الأ لاقفةرجملاهل |

 ىلا اهبا اهم ضعب به ذوهل مارك مالسالا ىلاتيدمل ةيباتكوت#أ راو انياحمتا ع ند قاحتاوب شا
 عفا دفو يوامايف يدرراملا لاق لطلاب :ممالا نكل ضيا ةيباتكلا ةمالاب هي رست عر ْ
 وأ اهكسبن | سل نانيباهرويخت هيلعل مف اذه ىلعو لست نا لبق ةناجي ردتسأب سودي يم هّللا يلع :

 ذأ ام هنال 55 ةرخآلا يف هتاجو ز نءنوكتل م ءأ اهدحا نايسو هيف اهنرأذ فايد يلع 3

 مرج هصاصعتخا بابل عاتجسالا ىلع ماقاكلمد :.ءاممزيل تبان مالسالا ةناخي ر ىلع ضرع
 ىن لاق سابعنب! نع ماحيلا نباوهنسحو يذمرتلاجرخل 6 رحابتل ينلاةلمسلا حاكن |
 آل لاف تارجابملا تانمؤملا ن نمناك امالاءاسنلا فايصأ نع عمل سوي 0-5 لص هلا لومي د

 ه2 كبح ارو رجالا خ س 00 دين ماس ال كلَ ٠
 نيد تاذ لكمرحد بنا اهسسفن تيهونأةئمأ 7 1 ءاوتانمؤملا تايننلا هل لجان كني ا

 نود نم ل ”ةصلاخ هلو ىلإ َكَجاَوْذأ تل (نآخ 1[ ] يلام 1 ًيىلاعت لاقمالسإالا ريغ ا
 ملسو# هيلع هللا ىلم هصئاصخ نمو بايؤلم ا .ذلا قانصا نمشللذ ىوسامم .رحو نينمّؤملا
 هيلع هلأىلص وهو تنعلا فوجب طورش.هزاوج نال حصالا يف 6 ةلمسلا مال حاكت رش
 ناك ةما مكن نم الو رجلا ىلارةتفم ربغ هحاككلو ةرطا لوط نادقفبو موصعم ملسو

 تنعلا فو لاق تالذ زوج ند نك يمئارلا لاق كلذ نع هز هبصدمو عقر اهنم هدلو [:
 ةدحاو ةمأ ىلع ةدايزلا هل زوي اذه ىلعو لوطلا دقف اذكو ةمالا قح يف طرشي انا |

 ىلم اهديسل دلولا ةجق همزاي الو (ةيقر نكيمل لوب تناف ةمادحاكت ردق ولو ةمألا فالي
 || لمالسلاوةالصلا هيلعهقحيف رورغ حاكت ردق ولو مامالا لاق# رذعتم قرلا نال يغتلا
 هئطوو رورغلا حاكل روصن ناكما كيسو بلطملا يف ةعفرلا نبا لاق *دلولا ةميق همزلي
 نع يلعلاهبناجناصي نازومي هيفرثا ال هوك عم مارح ةهيشلا ءطو نا ادلق اذا رظن هيف |
 هيلع لص هصاصتخاا باب9نايسنلاك عابجاي دوقفم الا نال هزاو 2لاقينازو# والذ[ ا

 نب دعس نع يقييبلاودحجصو ماطاو يئاسنلاودواد ربا جرخ »6 نيعالا ةنئاخ مري ملسو ١
 يأن .هللادبع بشهر ملعب راالا سانلا نما حيتنلا موي ملسو ةيلعاشا ىلص يبا ١) نأ صاقوويلا |[



 نب
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 هداج ةعيبلا ىلا سانلا لموديلع هنا سهلا ل وسر اهداف نافع ني ناثعدمع ًايدخاف حرس
 ممثالث دعب هعيابف لأ كلذ لك ثالث هيلاراخنف هسأر مفرفمشا دبع عيابمللا لوسراي لاقت
 هتعي ل1رع يدي تننك يف ار ثيحا ذ هرم موقيديشر لجر كيقاما ل اقث هباعسا ىلعلبفا
 ا يبل نركب نأ يخدبال هناا كنيعب أمواله كاست فام هلا لوس .رايانير دي اماولاقهلغةيل
 | سبا ةنايخ ءايالا لاق هرخ وهو لس هرم ميسم نبأ ن نءدعسنباجرخاو#نرعال ا ةنئاخ

 || ربظي ام ف الخ ىلع برسضوأ لدق نم جاب. ىلا ءاجالا يشنيعالا ةنئاخ يبفارلا لاق ءيموب نأ يبنل
 ]| نكيزمنا ىلع صيفلتلا باص هب لدعساو روظحميفالا ريغ طشلا ذمرحيالو لالا هب رعشبو
 ا هللا يلص هنا ارهتشا هنال يعفارلا لافمل مما اهنلاخو برملا يف عدني نأ مالسلاوةالصلا هيلعدل

 قرفلاو كالامنب بك ثيدح نم نيحيشعلا يفوهوهريغب ىرواًرفسدارأ اذاناكأ أسو هيلع

 جرخأ دقو تلف يطويسلا باق ماظمل ارومالا يف مايمالا فالف زمارلاب يرزي زمرلا نا
 هلخدم ينركب ينال لسوديلعملا ىلص هلا لود لاف ىلاقةريره يلا نع لئالدلا يف يقيببلا
 ١ لي اذاف يغاب ىلاقتناام لئساذاركب وب ! ناك بذكي نا يبنل ينبتيال هناق سانلا هلا ةديدللا
 ١ قيلت الةصاخلا رومالايف ةب رود ١ نا ىلع ل دياذهو ينبدهي يداه لاق كوم يذلا نم

 2 ريما ليبس ينيدبم ةدارموةب روتوهامناو ايدك نكيبل ركب وبا هلاق يذلا ناف «اربنالاب
 ا ثبذك يلا ةعافشلايف مالسلا هيلع مهاربا لوق ثيدح سضتباذهجو هتروصب ناكل بذك ين"

 أ كاذلف ثالذ نم منملا ءايبنالا صئاصخ نم يرا رهاظلاف تاي روت نهاماو تابذك ثالث
 أ نيبكتلا مهساذاةراغالا عرتمست ءاصخ نم عيسنبا دع 6 بابالا# ناب ذك ةسنفث ىلع نهدع

 55 + ل موق ارغاذا نأك هوديلعلا ىلص هللا لوسر نا سلا نع ناذهتشلا هجرخأ نجهل لدتسمو

 ندو باب 96 ميرلعراغا اناذا عسي ناو مهتع فك ًاناذا معم نافرظني وحبصي ىتحأنب دزغي
 نيك شملاب ةلامعسالا لوبق ديلء مرج نأك هنا يعاضقلاوك داي ملسو هيلعمشل ىلص هصئاصخ
 4 ,افاهجنو ملسو هيلع هللا لص يب ل جرش لاق فاسإ نبسيبح ن «رعدغ/ راث يف يراضجلا جرخا

 ا لاق الايلقاهملسا لاقنمبعءمدهشنال آ ”لههشم ائموق دهشي نأ هركافاانلق يموق نم دلجروأنا

 ال هناملسو هيلعللا ىلص هصئاصخ نم ىفاقلا دعو نيكر شملا لعنإكرع لاب نيمتسنال اناف

 هصاصتخا ب اب# ا6تاحابلا مسق ريش نب نامل نعناذيشلا هجسرخلا روج يلءدهمشإ
 ناثمكر مسوهيلءدلا ىلص هاف ةضورلا يف لافي رصعلا دعب ةالصلا ةحابأب لسوديل هلا لص
 نايجوة واد ءذيبدصاصتخا فو رصعلا دعي | هيلع بظاوم رصعلا دعب اهاضقفرب الا دعب

 : نيندوجلا م نعةشلاع لأم أسدناةلس يلإ . نعدتنسيف ىنمولاو اسم عرخا» صاصتخالا معنا



 هلال

 الا لب ا بيلصي ناك اقف رصملادعبا حي 5 لوداع لم هثالوسر ناك نيعلا |
 دمحا جرخاو هاجت ةالصولس اذاناكو امهتبئاغرصملادسباهالسفامهتعرتش هنا ْ

 رصعلا او ةيلع هللا لص هثالوسر لص تلاق ةملسما !نءميعت دنسإ نابحنباو ىلعي وبأو ||

 يلتشا اخ دلال لمت نكإ الص تيل وراي تلةنيتكر ىلصف يتب لغد
 ائئاف ن نأ امهيضقتفاهثلا لوسراب ت تاقنآلا امهتياصفربظلادعب اهبكراثنك نيتكر نع
 لعب يلصي تراك م سودياعمما لص هلل لودر ة ةشلان نعهتنسيف قويبلا جر رخو »ال لاق

 ناثكر تلاق ةشئاع نع يراك جرخاو* لاصولا نع يبنيو لصاوب وأ امنع ىهني ورصعلا ||

 ناتمكرو حبملا لبق ناتمكو ر ةينالعو اًرسامبعدي ملسو هيلع ىلص هلا لوسر نكي

 ناخيثلا جرخ 6م مفعب ركذاميف ةالصلايف ةريغصلا لج هصاصتخا بابل رصعلادعب
 هللا لور تن بني زدني ةماما لم وهو ىلص لسو هيلعدللا ىلص هل لوسرن اة داتفيللا نع

 هيلع هلل ىلص هصئاص+ نماذم مهمقمب لاق اها ماقاذاوابعضو دهتما ذاف لسوديلع هللا يلص

 نئاغلا يلع ةالصلا ناىلا ةفينح وباب هذال باب ل6 يراجبا جرشيف رج نباهاقتملسو ||

 *هييغل زوجك الدنا لاقويشاغ غلا ىلع ةتالص كالذرلع لمحور لبو هيلع لص ةصئاصخنم

 ثيدح يفك اسلاج سانلاب ىلد هلا سوديلع هللا ىلص هصئاصخ نمو ةفئاط تلاقف6بابوي
 نع يفعللا رباج قب رطن مناسلايف قيبلاو ىفطقرادلا جر :رخاو# كلذ نعي بهو نيحنيمتلا ْ

 هدريإل ىنطقرادلا ىلاقأسلاج دعب دا نماوبال سو هيلعملا لص لوس .ر لاق لاق يبعشلا
 جحا يذلا ملعدق يب مئاشلالاقو*ةح هبموقلال لسرمثيدحلاو كوراموهو ينعجلا رباج ريغ

 بابؤلعهنعةياورلا نع سأنلا بري لجر نع هنالولسرم هنال ةخديف تسل نا اذهب

 مسقط لوس لا ةريرهيلا نعناخرشلا جرخا»لاصولا ةحاب ؛ابماسخلا

 ينمعطب ثيبافا لاق « مأشم ت تسل يفا_لاقثا لو دراي لصاوت كنافاولاق لاصولاو مكأي
 تارشلاو ماعطلا هيث ًايدناو ةقيقطلا دارملا ليقف ثيدحلا اذه ىبعم يف فاتخا ينيقسي وير

 روبجلا م براشلاو معاطلاةوق هيف لعجيدنأدارملاو زاجلا ليقورطفيال ةنلا لكاو ةنجلا كم
 اهيلع هبن ةفيطل اةرهوهقح يف ةب رقوه نيمرحلا ماما لاقو تاحابملا نمةقح يف لاصولا نا ىلع
 نال اهدارفا دحا ىلعال هتما لك ىلع_بتلاصولا ةحاباب هئيصوصخ-نا وهو بلطملا بحاص

 دان منا .عومجلا بسحي هجوت يبهنلاو لاق لاصولا مهم ءرهتتشا ءاحل لا 2 1
 نمدنطب ىلع رد ا عقيداك د رواعنالل لع شي دما | ذهب ل دشسي هحيجتيف ناجح نبا لاق

 تكيف لاعلان جنيدي لمادا هبد نس يندد ودل ناك ةالايملا



 نافل

 ءارلاب فحيصتف رازالا فرظوهو يازلاب رجلا ديلا ظفاااو لا اق هنأطب لعرب دش ىلا

 ىلاعت لاف الصفنم نامز دعب همالكيق ناتي نا هل ناب لموديل دا لص هصاصتخا دخابأب 34

 جرخلا* تنل اذإ اكيد 201116 نال ادم كلا لل عاق يف اعيش نأ وقت الَو

 لافعت ,؟ اذا نثعساف ءادتتسالتيسن اذا لاق ةمألا يف ساب ءنبأ /نعرتاح يبا نباويناربطلا
 هني لم ةلصيف الا ينتسب نأ انمدحال سلو ملسو هيلعملا ىلص هلال وسرب , ةصاخيغ

 عمال نا هريغوعاسلادب ني ثيدلا زعل لاقاك راسو يله ىلص هصئاصةيرمو6# بابا
 نمو ةاوقواماوسام هيلا بحا هل اوسروهللا نوكي نا هلوقك هنا هب رثيب وهنييريعخللا يف
 دقفهلوسروهللا مطب نم ملاقنيح بيطخت هلوقل هريغ يلع عنتمم كاثذو هسفتالارم في ال هئافأم يصعي

 هنود هريغ نع عنتمأ اناا اولاق هللا صعيب نهد لق تن! بيطخلا سكب ىوغدقفامبصعي نمودشر

 * كالذع اهما هيلا قرطتيال هيصنم نافوههفالخب ةي وستلا هفالطا موا عجاذا هريغل2رال

 نيدلا جات خيبشلا لاق ةكرلا هيلع بجنال هنا لسو هيلع لص هصئاصخ نمود6#باب 9#
 بجتال مالسلا مهيلعداينالارب ,ودتلاهباتك يفةيلذاشلاة قرر م ىلعةيفوصلا خيش ها ءاطعنب|
 هنولذبي م هدا عئادو نم مهسفأ يفام نودهمشي اوناك مناهل مول كال مهنالةأكرلا يلع

 ةيلعشب يا روكي نأ هاسعأمل ةريطيشامنا ةاكرلا نالوهلحريغيف هنوعنع وها ذب ناوأ يف
 سامخا ةعب راب |ب اسوة ملا ىلص هصاضتخا باب عمهتمصعل سلدلا نمنؤربم“ ايبفالاو
 ةيراج نمقمسقلا ليفةمينفلانم هراتخيام هافلعصابو ةمينغلاو ءيفلا سه سهو :يفلا
 5ث رسلع أو لاقو لو وسكر «رو دك ف رق لها مد وسر لع !مىلاعت لانااهريغو

 صخ ناك هلل نالاف رمي نعناخيثلاو دمحا جرخاو * 2011 م شيام |
 دلوسر ل 1 اق ام لاقتهريغا ”دحاهطعبإل ءيشلا يفلااذهيفملسو هيلدا لص هاوسر

 لع اَوهانكم ل 1 ركحلو ربك الون ”مجْاَم مي
 مهعتسةقفث لدار ع قفنب ناكف لسوةيلعل لصدللا لوس ل ةصاخ هذه تناكذ د ريدي َِك

 هللا لوسريوانا ركب وبا لاقف يفوت هنايح كللذب لمسفلا لام لعجت لف يقبامذخ أي
 ةسعلب ورم نعم اخ -اوذوا دوب جخاوملسو يهل لسه لوسي ل“ اهديف لممف |! ا

 دودر- ساو سما الاء ذه لش عاش ميل لكل ملسوهيلعشأ ىلص هللا لوسر لاقلاق

 يبلأ ضرعةظب رق ودب تيبس ,لاق محلا نا رمش نا عرك اع نبا ودعس نبأجرخاو كي

 تاوعف اهيرماف ورمع نب ديز تشب ةناخير يفوق ملسو هيلع هللا ىلص هلال وسر ىلع

 لجر نع ريخ هلا نيدي زي نر نعدتتس يف قييبلا جرخاو «ةميفلك نعي يفصد] نوكي ناكو
 0 ل ملا

 ا

 ٍِ سب سحب

 2 22 ب 222---
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 يعم مداقمتقيف كبك موديلا لم هل لودر ناقيدابلا لها نم ةباتا نأ
 فاو هللا لوسر ادد« ناودنل الادلاالنا متدهشنا 8 شيقانب ريهز ينبيلا هللا لوسر
 هللاناماب نوتمأ متنا يثصلا مهننو يبللا هسو محلا نع س+لا مثيداو ةأكزلا خلو ةالصلا
 الوولعلا لهأ دنع فورعم راث الأ موف يف روهيشم يفصلا سم ربلا دبع نب لاق هلوسرو

 ذو سو هيلع هناا ىلص هي صاخ هئايطط» السلا عمجاو هنمةيفص نايف ريسلا لدا فلتق
 هسقنل ىجلاب لسوهيلع هللا ىلص هصاصتخا باب 94 ىفصلا نم تراك اقثلا اذنا ينفارلا
 لاقلاق ةمانج نببعصلانا سابعنبانع يراخبلاجرخلا 96 هامحام ضقنيال هناو
 هللا ىلص هصئاصخ ند باحمالا لاق هلوسراو هللالا نحال سو هيلعمللا لص هْهالوسر
 | ىلا مه زوي اماوامطت ةثالا رئاسل الذ زوجي الودسفنل تاوملا بين ادل نا ملسو هبط
 بو هيلعهللا ىلص يبدلاءامسا هو هدعب نأ. هلقث لوجي لاوجلا لعواضيا زوي ال ليقونيملسلل

 هكلم هللا نال اهحنث لبن يخفارالا عطقي سو هيلعدقلا ىلص ناكولاجب ريغبالو ضقتنيال
 دي ينيثودمتت لبق سدقملا تيبةي رقدتي رذو يرادلا يق مطقادنو ءاشبام اهيف لعفراهابأ

 هللا ىلع يبنلا نال لاقدر فكبيازغلا ىتفاف مهيلع شي وشنلاةالولا ضعب داداو مويلا ىلا هنبرذ
 علسوميلعمما ىلص هصاصتخا باب 6 ىلوا ايندلا ضراف نجلا ضرأ مطقي ناك لسو هياع
 مش آل ىلاعتلاق :6نامالادعب لتقلاو مارح ريغباهوخدوأهب لتقلاوةكبب لاتقلا ةحاباب
 معدفلا ماع ةكم لغد ملسو هيلع هلا يل هللا لوسر نا. سفا نع ناخيشلا جرخاو* دلل 38
 * هواتقا لاق ةبعكلا راغساب قاعثم لطخ نبا نال اقفل جرم ءاج هعرتاإلف رفملا هس أر ىلعو
 موي لوقب لسو.هيلعدللأ يلص هللا لوسر تعمس لاق ىودملا# رشيبلا نع ناخيلا جرخأو
 ايكنسي نارتآلا مويلاو هلابزم وب ارمال لجيالف سانااا,مركل وللا اهمرستكم نأ جتفلا
 نذادللانا اواوقف سود يلعتقا ىلص هللا لوسر لاتقب صخرث دحا ناد :رجث هيد فعال وامد

 لخدملسو هيلع هلا اصلا لوسر ناد دبعنب رباج نعرلسمج تاو*# مكن ذي ولو
 نامالا دعب لئقلاهل زوجي ناكو ّصاقلا نبا لاقمارحا رغب ءأ دوس ةماعهياعوتكم مشق موي
 * هنمأ ةردليقدل زوي فيك نيعالا ةنئاخ هيلع مرحي نماولاقو هيفدوأرطخسو يمئارلا لاق

 دبمشي نمةداهش لوبقو هدارلو هسفنلو هلعب ءاضقلاب لسو هيلعهللا لص هصاصتخاباب
 فيس قيمبلا درو ماكخلا نه هريغفالخجةيدحلا لوبقو هدلولو هسفنل ةداههشلاوددأ اولودل

 كيفكيأم ىفورعملاب هلام نميذخ ال هلؤفو نايفسيلا جوز دنع ثيدح ملعلاب ءاضقلا |
 ين ًالاةيرخ ةدابمش ثيدحدل دبشب نمةداهش لوبقودنسفدل ؟لايف دروأو كيني يفكيو 1
 ]|| ز| |[ 7211 ا 2 يآ



 معو

 هصئاصخ نمؤزل6باب الي ةيدحلا لوبقشي دح مدقلو هدلول كي نأ راج كلذ زاجاذاو لاق

 بضغلا نم هيلع ىاخيال هنال بقتل لايف يرتاعملا هركباال هنا ملسو هيلع هللا ىلع
 |١ بضغ دقو هيف ىثفاهناف ةطقللا ثبدح ددعوإسم حرشيف يوونلا ءكذ 26 انيلع فاخيام

 ةوق عمئماص وهو ةلبقلا زاوجي ملسوديلع هللا ىلصهصاصخأ باب 9 ءاتنجو ترمحا يتخ
 هيلع ىلص هللا لوس .رناكت لاق ةشئاعنعناخيشلا جرخا 2 هريغىلع مارح كلذو هتوهش

 | جرخاوعمب رأكلو وهيل هنا لهنا لوس .ر ناك اي هب رأشلابمياوماص وهو لبقي ملسو
 نأكو اص رهو رشامي ملسو هيلعمشا لص هلال وسر ناك تلاقةشثاع نعهجام نباو ماسه

 كراكلسو هيلع لمثل لومرناةشئاعنع هنلس يف قييبلا جرخاو * هبرال ميكلما

 | بيطلا رارتسا زاوجب سو هيلع ىلص هصاصتخا باب ل اهناسل صمبو ٌئاص وهوابمبقي
 ضييوملارظنا ين أك تلافةشئاع نع _"راخي كلا جرخا#ةيكلالا هر كذاهف36 مارحالا دعب
 دعب سيلا ةمادتساةيكلال لاق, وموملسوهبلءهنا لص هللا لوشر قرافم يف بيطلا

 ! هب رأل سادلا كلما وهناكوهنعسادلاو ملف جاكت يعاود نمهنال هصئاصخ نم مارال ا

 ىلص هصاصتخلا باب 6 حولا لجال ةكتالملا هترمشابأو هيفدل صرف هيلا ببح هئالو هل قف
 سللاب و امهحسشم مونلاب هئوضو ضاقتنامدعب و برها قدك زاوجب سو هيلعمللا
 لات لاثديمسيلا 5 هيقيمبلاو يذمرتلاجرخأ 3 يدنعحصالا وهو نيهجولا دا يف

 جرخاو* كريغو يريغد حلا يف بش «دحال لجيال ”يلعل ملسوهيلعتا ىلصعللا تلوسر

 دجسلا اذه يف بنج نادحال ليال يعل (-وهيلع هللا صدا لوسر لاق لاقدعس نع رازلا

 نأل لاصخ ثالث يلع يلنعا دقل لاق باطما نب رمعنعرلعي وبا جرخاو#« كريغو يريغ
 هلالوسر مددجسلاءأ هأنكسوةمكاف هيوزت مهلاربج ىطعأ نا نم يلا بمحا|هخمتل هن يل نوكي
 تاق ما نعيشريبلا جرخاو* ربيخ موي ةيلرلاو هل لحيام هيف يل لحيال رسوديلعُما ص
 تلوسرلالا ضئاحالو بنل دحي.ملا اذه ليال ملسوهيلع هللا ىلص هلل لوس رزاق

 .ةنيدملا رابخا يف راكب نب ريبزلا جوخأو#*نيحلاو نسملاو اف يلع و ملسو هيلدا لص
 يمنا ىموم رما هللا نا ملسو هيلعمتا ىلص هللالوسر لاق لاق 5 يعج الا مزاح يلا نع

 انأ الادنكسيال ارهاط| دهس *ينباناوثرم اهلا ناو نوراهي ومالا هنكسيال ارهاطادحسم

 ملسو هيلع شا ىلسعفا لوسر لاق لاقهللا دبعنب رباج اج نع ركاسعنبا جرخاو# يلعانب و يلعو
 يبتانا#ك ما نعر ٍس ل 0 هيلع هللا 8 يبنلاناةلسما كًاسع نبا او# يل ياءدجسملا يفشال لي هنا يعل



 عم

 و و ضلال فسسااراالي 3 لَو و ماسوةيطع هلال ىبلاناةشث

 ًاضوت اسو هيلعاللا لص يبنلانإس ايعنب ا نع ناش.كلا جرخاو»# دهم 0 1

 رازبلا جرخ او*ًاضوتي ؛لوةالصلا لا ماقف نزؤألادات :م هل لدغ تعمل تح ماع ىلصو ليل للاب ||

 «ةتالص ينىفف موقي ممدجاس وهو ماني ناك مل سو هيلعمللا ىلد ي مهلانا دوعس نبانع ||

 يقاتسم ماني موديل هلا ىل صدا لوسر ناك لاق دوعسنبأ نع يلعي وباودجام نبا جرخأو
 دعاه نبأ تا هباق ماني الود ةيعمأد اتدلا كاذةلعو أضرتي الو يلصيف موق فني تح

 اهنع ظفل يفو ًاضوتيا وىلص ُمهئاس ضعب ل ابق ملسو هيلعشا ايلص هللالوسرنا ةشئاعو ع

 هكر بحوأ ةطشيدملا امل لعاال قملا دبعلا ًادوتبالو يلعب ولبقي غأشوتي ناك

 يناوي عيل لمودياع هلل لص هل لوسر ناك نأ ت تلاقةشئامنعهحص دنسب يئاسألا جرخ او

 هصاصت ا باب غ0 هلجرب يسم رئوي نا دارا اذا ىتحةزانجلا ضارتعا هيدي نيب ةضراممل

 هيف امو نومرملا ماماو صاقلا نيلدلاق 96 ببس ريغب ءاش نه نعل زاوجي ماسو هبامدنلا ىلص
 يلا ميلا لاق 5 هيلعشا يلمهثا لوسر نا ةريرهىلا نع ناحيشلاجرخا+دناو هانم

 هئرزج وأ هثنعل وادتبمس وا هتيذ 1 نينعاملا ياف رشبالا امنانديفلتال اًديع كدبعذا

 نع خص دنس دما جرخاو#ةمايقلا موي كيلا اهب هبرقث ةب رقو ةالصوتاكز هلاهلو جاف
 هنع تافنف هب ىلظفدحا 9 الجر ةصفح ىلا عفد سوه ةيلعهلنا لص هلا لرسر نا سبا

 كراييرتل ًأسيفا لاقن تعونف كدي هللا مطق موديل لص نا لوسرا لاقف ىشمو

 ةيواعم_* .نرعيئاربطلاجرشاو# ةرفخم ..لابا مينا هيلع هلل رعد يقءان نهناسأااعأ ىلاعتو

 مالسالا يف لغد ةيلهاملايف هتنما نم وبلا لوقي مل اسوديلع هللا لص هل ُّ !لوسر تدع“

 هياعمشلا لص هللا لوسر ةجم "لسع ىدشي وأجاتحم ل اكناولذبلا كلل ىلعو ال6 هبارشو

 غبس يضر واودحأ موي هسفنب ذأ لع ءاقوأك مل اسو هيلع هللا يلع هنود هسفن لذ نأهرمشح نم

 عوز تاذثناك ناوأبتبطخم ريغ ىلع حية باجالا اهيلع بجو ةياخ تناكن افق ارم حاكف

 اري اوما نيل اهيا ىلاعت لوقو ةقباسلا ةيآلل اهسكتيلاهقالط ايجوز طبتم
 دي زةصقب قيلطتلا بورجو ملازغلا لدقساو يدروالاا هبل دعسا اذكةيآلا ل اوسلو ل
 هللا ىلص يب لا ناف هلهأ نعلوزتلا هفيلكتب هناا ناحتشا جوزلا بناج نم هيف رسل !!لماو لاك

 ا ا ىلعءاش نم ربقب ملسو هيلعدلا ل !سهصاصتخاب اب لل كيلاهل ةب رق الذ لعجاف

 | ىلطبجوملامدصق ولنا ةعاج و ”مييقأأ نب نين رمل أب لذ يبدل ىلاعت لاق سو

 كس نيعجا سانلاو دوو لها نم ه لا بحا نوكأ تح كدا نماريال لاق



 يذلا رامخالا نمونيعالا ةئئاَخب نمدعنمو ةيرشإل |ةيلبلاب هذالتبا طسوديلعمما لص هبئاج |[
 وهو ةوسأ ةعيرا ند م راك اكتب سو يملا لم هضاصتخا باب ب ل رايظالا فلاخي

 | 20100 ىلاعت هلوقيف يظرقلا بكل نبدي ”نعدعسنإ اجرخ اوم عاججا
 سس سل ل

 1م ءاسنلا نم جوزي ىلع لاق رك نم رك نيل يندم انس لأ ضَرئاَميف جر

 أ اومأ فلا دوادنبناملسأ نكد ق# مسهتنس اذه ءايبنالا نمناكن مناكوةضيرف 0 اًدهءاش

 تجاور كك[ انذار اي ىلاعت هلوق يف هدنس يف قييبلا لاقو#*ةًارما ةئامدوادل ناكو
 ١ سيل نم ددعتاوذ نكو هجاوز !مههل لحاف َنيِنمْؤملان ودم كلل ةصلاخ ىلاعت هلوقمملا
 ناك أل. ءايلعلا لاق« هتالاخ تادب وهلاخ تانب و هنا تدب ودمع تائب نم هل لحأ موي جوزيف
 هللا لص يببلا نوكي نا بجو دبعلاهيبتسيام رثكأةوسنلا نمحيبتسي دبعلا لعمإ فن رالا
 يطرقلا يكحوجم مالا هحييتسن ام رثكأ ءاسنلاع نم هبط ةمالا عيمج لعولضنل م هيلع
 لقت اهنمدئاوف كلذ يف ركذوئارم ما نوعمسلو عسا ملسو هيلع هل لصانيبل لحا هناوريسفتيف
 م يتلاةعي رشلا لقتا نمو < ”ىطابلاو رهاظلا لكم لسودياع هللا ىلص هناف ةنطابلا هتساح

 هيساقبامع نهتركبهردص رشاهنمو# هنرهاصج ل ئابقلافي رشناهتمو*لاجرلا اهيلع علطي
 مظعأ كلذ نوكيف ةلاسرلاءابعا لمجت عم نيبمايقلا يف فيلكتلاةداب ز اهنمو#هئادعا نع
 كلذ يفاهرباوةبيبح ماجوزتدقواولاق ةدابعهقح يف حاكتلا نااهنمو *هرجال ربك اوهقاشم

 قل لكاهنا ىلعهلاوحا نطاب نم نيلطي رفا هجوزوابمع ”ةاهابا لتقدقو ةيفصو مودع تقولا
 ناب ةدنع ءاسنلا ةرك يف ناكو نيتبار ةو نيني أىلانرايم يضعقت ةيرشبلا عابطلا تناكل
 هصاصتخا باب #4 ملسو هيلع هللا ىلص ًرهاظ هلا فرار زج
 ديعسايملا نع هماسيف ىقويبلا ج رخل دوهشو يلو ريغب ماكدلا زاوجي ملسو هيلع ىلص

 .|| ام اضيا يقيربلا درواو **ملسو هيلعملا يلص يبل نك امالا ريمو دوهشو يلوبالاحاكتال لاق
 يردن الس انلا لاق ةيفصب ىنب نوح ملسو هيلعمشا ىلصدللا لوسر نأ سنا نعمل سمهجرخأ

 ترا دارا الندلومأ يهفاهبجحيم ناودتًأرما يعفاهبجح نا اولاقن داومااهلغتا ما اهجوزتا
 يلولا ربشعا امنا ءازعلا لاق« يرتاك رهاظ هنمذلال لا جوواهجوزتدق هنا اوف ةرعف هيج بكري
 دوهششلا ربتعا اغار ءافكالا قوف ملسو هيلدا ىبصوهوق ءافكلا ىلعةلطذامخلاةمالا حاكنيف
 فالح لعامل قىلا جري ي تدحج واودحجبال سوهيلع هم لص وهو دوحبطلا نم ل

 ةأرملا يوزن لسوهيل شا لص! ناكوديي ذك : ذاك ن وكت بذجلاجرشيف قارعلا لاق لب هلوق
 ١ 'ىسفأ 1 نمنينمؤومل 5 1 يل ىلاعت هلوقلا او نذاوأءذأ ريغب نيفرطلا يلوئودسفت نم
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 5 لح ديفا ل 121 لق تنك الانامل ماسويت لص دصئاصخن ,مدا6 باب اب |
 يفت :آ الف ىلاع :لاتاهرائتسا ريشبتأ أرما يلعدقعي نا زاج كلذ زاجاذاو يقبوبا ١لاق * دقع

 جاوا ىلع رثقمت بني ز تناك اق سنا نعيراغبلا جرخاو# م َرطواْتم كر
 * تاومس عيس قوف ندلل ينحوزو نكيلاها نكجو زل رقت مسوديلعما لص هللا لوسر
 يهذا ديزأ سوديلء هللا ىلصاثل لإ اوسر لاق بني زةدعتضقتا أل اق سنا نعملسجرخاو
 لرنواه دسم ىلا تماثيل رماذ أ, حاعيش ةعئاصبانا ام تلاقفاهربخا بهذذ يءاهركذاف ان

 يلعن عيشربلا جرخاو#«نذا ريب ماد لخد ىنح مسوهيلع هللا لص هلل لوسر اجو نآرقل ا
 نوكتس بني ن هلع اهل ناكلاقديدنس هللاام كسفت يف يق وىلاعت هلوقيفنيسحلا نبا ||
 ا
ْ 

 دحأك انإ ا.هللاويفا تلاق بني ز نعلم أ نع ركعدباو د دعس نب جرخاو*«هجاو زا نم

 هللا يجوزو ءايلوالا نوجو زو روهلاب نجوز نونا ملسو هيلعشا ىلص هلا لوسر ءاسأ نم
 ركاسع نباودعس نبا جرخاو# ريغيالو ل ديبال نوللاماورقي باتكلاكيف لزناو هلوسرو
 هئلبب ال يذلا فرشلا ايدلاهذه يفتلاث دقأ شحج تشب بشي زها ع ري تلاق ةشئاعنع

 تلاق ملسوعل اعشا ىلصدللا لوسر نان ةلادب ق قطنوايندلا يفهيبنايجت زدثانا فرش

 ةنملا يف هتجوز يو هبارقوخ ةعرسباهرشبفأءاب نكلوطا اقول يبن كعرشا هلوج حنو هئاسنل
 دال يا مو هيلعللا ىلص ىبنلا لوقث بني ز تناك لاق يملا نع نيرخ نبا جيرخاذ»#

 يأ ٌداَجَأ انِإ ع هس تبعي نإ ة ةتمؤم 0 مأَو ىلاعت لاق * ءاهتناو ءادقبأ ريم

 دعب ادحال ة يذلا لقال لاق بيسملا نعهنلسيف ف قييبلاو روصغم نيديعسج .رخاو#كلي رشا

 نييجنلا دخا يف هجاوزال مسقلا مدعةحاباب ملسو هيلع هّلاِوص هضاصتخاا باي 96 حاكتلا
 3 قلل

 :ةاينلا نمد كسك يف اودحاو ءادجو ىدجنأ نيل دن: ربا كئان نيام ثالثبكيلع
 :البوةبهاظفاب حاكتااهل نا س و هيلع ىلص هصئاصخن و96 باب لي ربج ريغسلا نو

 تشب ةلوعب" نأ م عع دعس اجرخا# نيني نو دز كك [ةَسلاَخ احكي

 1 نا ع | مهأر اند نع دعسنبا جرخاو# ملسو هيلع لصين اهتمي

 جرخأو »* تنام قح جودت ١ ملف ابلبقي 3 لسوهيلع هللا لص يبنلل اهمسفن تبهوكي رتثمأ
 ' ءانملا لرك لاق نب 6 هام يف يجر ىلاعت هلوق يق ىنعتلا نع ناسلايف قمبااودعمنبا
 «نهنم هدعب نحكتي ملفاتضعب ا جراو نهضعب لخدف ملسو هيلع لص ينلل نوسفنا نيعو

 اأرلا نم ىنكيأك اشيا هثيج نم باهتالا ظنل ينكي لهو و سو هيلع هللا ىلص هللالوسر
 .هيلاج يف نايعاف .اهحكدتسي نادلوق رهاطل ىلادلا انيس نامجو ماكل ظفا ههمطرتشي وأ
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 جوز سو هيل هلأ لص هنا يصدقون دكتاوخأالو ن كنأنب يلعن رعتألف يل ليال كلذأ

 ابقتع لءجو هعما قتعب سوده اص هصاصتخا باب 9غ هيلءعاجالا رذنملا نبا لقن لإ.
 لمخو ةيفض قتعأ سو هيلعمتا لس هللا لوسر ناسنانعناخيشلاجرخا 96 اهفادض
 ةينص قثعأ ملسو هيلع ملل لص هللا لوسدنا سنا ن 8 هنئس يف قيمبلا جرخاو»* ايفادصأبةتعا

 منقي لو مالسلاو ةالصلاهيلءكللذ لمف نابح نبأ لاق اهسفنلافابقدصاام لئسفأرجوزتو

 نذل
 0 م

 نوهت ْنمَكيل يوؤُنو نهتم اَشَت نم يجر ىلاعتلاق يلاز رفلا همعسصو رايثلا خلا وهز
 ناكل اق يلغرقلا بيك نب دمت نع دعس نب جرخا كيم انج الف تأ عويس

 ل لوقشللدو ءاشننكن قيمسق هجاو زامسق يف هيلءاعسوم .ملسو هيلع ىلص هللا لوسر

 مسقل 3لا بوجيو يف مههضعب لاقد*هلا نم كلذ نان نع اذا 5 يدع او 1 أيل رد كلذ ىلاعت هللا

 يقاني كلذو ةدحاولا ةءاسلا يفهئاسن ىلعفوطي ناك هنا ص دقوةلاس .رلا مزاوأ نع لغش هيلع

 ةروكصللا ذي الاب خسنو هيلءاّججاو ناك هن اهريسفت يف يريشقلا نبا اركذ دقو*مسقلا بوجو
 ةقفل فالق ددعتنال اذه ىلعو بوجولا يوونلا تس ناهجو 4 اعدجاو زا ةقفث بوجو فو

 ناخينشلا جرخا 96 مريم وهو حاكتلا زاوجي سس هيلع هنا ىلص هصاصخخا باب ل هريغ
 ناكمنأ يعذارلا هاكحس جو يفو مرتع وهو ةنومب“ 1 مل هيلدا ل يبلانا سابع نبا نع
 ةيس حضالأو اهعتباوابعلاخسو .اهتمعو ابعماورملا نوب عمجاومريغنمةدنمما حاكل هل زوجي
 اهات دريس القمي ؤ نم ثيدح ادهش ع يا

 هب صاخ كلذ تراملا مزج نبا# هاكحايف 3 ةمربشو .نبابهذف عبس وان ينس تست نب ةشئاع

 صئاصخعا يف نقلملا نبا هدروا غلبت تس هعنباحاكلا بالل زوجيالهئاو سو هيلعشا ىلص

 سصئاصلخا نم سبل هناو دحا لكل كلذ نأ روهلا ل اقدقو هريغ نعهلعلال بي رغ اذه لاقو

 ب لوقو تاقدبف هصيصخت دوجو مدع ثالذ مهاب هنمأنوددب صاخهنا ىلع ليلد

 سو هيلا لص هصاصتخا باب لي قاففماو دمحا ب هذم رهويدنغ راما وهنابح

 تلاف لاق ناوكذ نيدلاخ نعي ءخنلا جرخا 6 نيب ةدلخعاو تايبدجالا ىلا رظنلا ةحاباب
 ص سجل ”يلع يب نيح "يلع لخ دف ل سوه ىلض ىبتلا "اجر معلب ذوعم ثنب هيبذلا

 ةيآ لوزن لبق ناك كلذنأ ىلع لوم وهثيدحلا اذهنيف ينامركلا لاق ىنم كسلحتك يشارف
 ةلذالابانل ضو يذلا ربت توبالاقو# ةنتفلا نمنمالل واةجاعل رظدلا زاج راباجملا
 وهوا اهلار اننلاو ةيبدجسالاب ةواخا زاوج ملسو هيلعدلا ىلصيبلا صئاصخ نمناةيوقلا
 ىف هسأر ًاهتيلفتو اهدنع هدونو هيلع فلوخ ديف نأدأم تنب مارح ماةصق نعيد صلا باو 1
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 | ماحا نمعا مار ارحم! شيد دج دقو ن نقلل ال صلاصما يفوجةيجوزألوةيمرعا غي 59

 يمايمدلا ظفاخلا ثالذنرب دقو لسوديل ا ىلص ىف ذأ :1نيب وأه م !ةيمرتتال هلا طبسنلاب لان 5

 لدي شاحيف ينل لقق تلق هانخوبش ضعب راعدأ دقو يدجالا اما هصئاصخ نم ناك

 سلال سقو ةليمرليقو ةلمساب تاو عاس ا قو كلامنب سنا مانا ضايع يفاقلل افشلا

 نم لسوديلم هلا لص يلا الاخ نامكم ما اهتخاو ءاصيمغلا ىلبقوداصبم .رلأ ليقو ةكيل ليذو
 ماش نم جوزي هنأ موديلها ىل ىلع ةماصتخا باي 96 دوجروم ةيمرجلاف اذه يلو عاضرلا
 ترك اقلاع لاق نينأبأ اخرون داضر ريثب اًرابجا لاجرلا نءءاشنب» اسنلازم
 هيلا" م رأ نم د نيكس ار أ ةلوستز'فأ ىف اذ رقيؤم القوم م

 ايدلايف هبللوااناوالا نع ماد عاملا ملسو هيلع لص يب دلاناةريرعملا ن نع يرادبلا

 و هيلع هللاىلح يبنلا تنا ةأرما نأ دعس نب لهتم نعناضيشلا هجرخل امو*«ةرخآلاو
 كنج وز لاقاويج زها لومرايزج لاقفةجاح م سنلبي املاقف هيلعامسفن ثشرعف
 بدي بطخ خلو هيلدا لص يلا نأ سابع نب أن نع ريرحن با جوخاود*نآرقلا نم كعماه

 هلوضرلع هلال ونا ناث دمتي امان بف دتكأنب تمل تلاقق ةث راح نبي لمانف ىلع شحج تلي ا
 ممن لاق ا لوسراييل هتيضردق لاق هي 5 قلم الو نيزك امو ةب الاوله

 8 هللادبعنا يظرقلا بعك نب دهن ع دعس جرخاو* هللالوسر ىصعاال نذا تاق
 مسوي ءاعدللا لص يبنلا كلذ غلبفتباف رمو ركب وبا الاسف هجوزتل ملف ةًارمابطخ نيداجلا

 ةراع نأ سايع نبا نع هئاسةيس <- يقبمبلاجرخا ا« هتاثب ؛ ريغ نم ةريغصلا وزن كلذ ىلعهلو

 ابب جرخ ةيضقلاةرمعيف لسوديطملا ىلع يبلامدت الفك تناك لطملا دبعنب ةزمح كت نإ
 هللا لوسر اهجووف ةعاضرلا نم  يخا ةنبأ اهنا لاقف اهجوزت سو وهيلعتللا ىلص ينل لافو يلع
 نمحاكنلا بابيف لسوديلع هللاىلص يبنال يقيبلا لاق“ ةمسيبلا نيةلم لسو هيلعمللا ىلع

 تلاق ةللثما بطخ ملسو هيلعما ىلع يي يبلانا ةملس يلا نبذل“ نع هنلسيف يقيبلا جرخأ

 غلبي 7 ريْغص ذكموي وهواهبا جوزف كجوزي نا كدبا يرم لاف اًدهاش يئايلوأ نمدح !سبأ

 ٠ 2 باب الك« سابعلا بم نودابجم وزتىلوت كلاذلو هريغأ سلامك ذ ريغو ةريخصلااكلا ِ

 أ لاقيفموصعم مل !وديطتلا لص يبنلاو نالملا نبا لاق ماس ماا او مارحم ماي صاخاذهلاقو

 هجرخنأ امودلع" ميس 1 نينيؤمل يلو ُء يآ لاعت هلوق بابلا يف هنلسيف يقوببلا درواو

 ّْ كب ابدي تلخ.دافابكتجوزدق فان لاقول لاققنالفركليكلنا ننام اهلل دبعاي لاقق

 ال ا ا 2 2 نمو 3 باب 6 هريغل نكبإ 8 حاكدلا باب يف لسو هيل هيلعهللا ىلص هل ناك و يقبمبلا لاق أ



 للتو هتاجوز دلع رضعفلا ل ا ثالقل كا يق هقالط راصغا مدعدصئاصخ

 ١ رشامماناانوفرم ريبزلا ثيدح رسميئاسنلا هجرخا انءاينالا عي كلذنا الملا يم

 صخ اا معنامهدحا ناهجو هيفدريغيكتت نا ريغنمدل لت لوف نالثةدحاو ىقلط ول رصحلا
 هللا لصهناهصئاصخ "رى موال باب ل6+اّدبا دل لحتاليفانلاو هريغ ىلع ئاسن رحت نمدب
 نم هريغوهل روفشم هلال لئاقمدل انايف ةرافك همزلتإو هيلعمرت ملفةيرامهتماءرح لسوهيلع

 سلو هنمأ رع ف ة هناهصئاصخ نمو 0 باب مع ةرافكلا هتيزلهتما مرحاذاةمالا

 |( هللا لمهملا لوسرنا يردخا ديعسيلا نعمااجرخا#هثذا ريغب ريغلا نع عن نادحال
 جرخاو#يتما ]رم حضي ملنم نعو ينع اذهببلا لاق ىلمملاب نراك ذ لسوديلع
 لاقفاحدحاهي ذفنيشكب ع ىض سو هلع هللا لصد لوسر ناةريرهيثاو ةشئاء نعم املا
 ىلع ن عدم و مالا جرخاو»* غالبلاب يلوديسرتلابكلل دهش نوهتماودمسنع ملا
 هللا لوسرنا مفاروباينث دح هوجياذ«جذ لاف“ وكس سماعة 3 نيس انبأ
 جيذولصو بطخ اذأف نينرقا نيحلما نيني“ نيشلك ىرتشا يبيض اذنك لسوديلعملا "1

 رخ لاب ىلا غالبلاب يلوديحوتلاب كادهش 2 هكنيجنيثمأ ن نعاذهمبللا لوقي ماه دحا
 انثكم امهنم هلهاوره لك أي ونيك املا امه معطي مدمس لآودمس نعاذع مهللا لاقو هيذذ
 نم عيسنب ادع 96 باب )6+ ىشخت مشاه ينب نمدحا سبل ةنؤللاوو رفع ! انافك دقنيدس
 3 36 هسفنل هاضقلا ىلا عجار كل ذوهاجم واهبس نم لتقدل نأ سو هيلعمللا ىلص هصئاصخ
 نع ناضيشلا جرخا 9 يعبئاقدعبهلامناو ثرويال ناب هصاصتخاا باب ٠ تامار 0
 لكك أي اهناققذصاتكرت رثام ثدوئاللاق سو هيي هلا لص هلل لوسدناقيدصلا ركبيلا
 ينلا الان نع سو ديلع هللا ىلص هالوس 2 ةقدص نماٌريش ريغاال هفارفاو لاما اذهيفدمم
 هل لم هلل لوسرمب لمع باهيفن ءامعألو منو هيلع هللا يلص هلالوسر دهعيف هيلع تناك

 مسكقلال بلاق سوديلع هللا صدا لوسر نع ةريرهيا نع ناخيشلا جرخأو»#لسو هيلع

 يئاريطلا جرخأو* ةقدص هناذ ي هاعةن ومو يئاسأ ةقفندعب تكرت تاما هردالو اًرانيديتثدو

 ىسو» نم نوراهةلزاب ينم نوكت نا ىغرت اما لعل لاق ملسو هيلع ىلص يبلانا رمت نبا نع
 هله لاقدنا يرعبلا نسملا نع ضايع يماقلا يكح ا ةدئاف 9 ةثاروالو ةوبنال هناالا
 ا يلاعت هلوقأ ثتوثدوي : منان ءايبنالا رئاس فالخي رسوما لسانيببة سقف ةصيسا

 لآ نو ثري 7 ير ب الو كيد نيل نع بر زر ايركز لوقو دوا دنامهام ث ْثِرَوَو

 ةيلعيذلا باوصلاكل» ايبنالا ىلع اهب زاتءا يتلا صئاصما ىلا هذه مغتفا ذه ىلعو َب وقع

 0س م



 م

 جاما يوردفو» ململاوةوبل ثرا اهبيفدارا نانيتي نبأ اواو ثروثال ءايبنالا
 .!| ةايبئالاناءايبنالاةثرو مث الملا نا لوقي سو هيلع م اىلمهللا لور تعمم ءادردلا يبانع

 نوك يفةكمملا يف رك دقو *رئاوظحذخا» ذخا نف ملا اوثرواما ًاهردالو !ًنانبداوثرويم
 مب نظيال نا اهموتضكلذب كالبيفمهتوم مهبيرت ىنقنال هنأ !ممهدجوأ نوثروبال ءايبنالا

 نيمرحلا ماما بهذ اذهلو ثرويال يجلاو ءاوجامهنا اهنمو *م.مارولاوعجوايندلا يف ةبغرلا
 ف ةرصي ناك أف هفرصمودم دخو لهأ لع تم ني كلم ىلعقاب مل ويا لص هلامثاىلا

 هب صم هيل نييسملا ميج ىلع ةقدص هاو هتعوكلم لازدلا هريغو ىوونلاحجروهتايحيف ا

 هتوم دمبدلا» عيمجق قدصتلا هأجلا هنأ وهو ىرخا ةصيصخ اذه نم مهضعب لمخاو ةثرولا

 هجاوزا ناب ملسو هيلعمللا ىلص هصاصتخا باب 96 ثلذلا يلعن وروصقم هتاف نما الغي ||
 هوجن رثنلا فال نيتعاطو نو ءاراحا بوجوو نياك يرخيف كا ذو 26 نيد نيدمارللا تابما
 لآ بوم َوهَو اكرقو 'مهعابم اهَجاَوزأَو 'مهسفل اند نينمؤمل الذ يلا ىلاعتلق |

 يش لاجرلا سيف نيسمؤرلا ةدئاف نال *اسنلا نود ل اجرلا نم نينمؤرلا ثارما نهو يوغبلا لاق
 تلاقفدمااياهلتلاقُ ارماناةشئاعنعقييبلاودمسرب| جرخاود#ءاسلا حيف ةدوقفمحاكتلا |||

 ءاسنلاو متم لاجيلا ماانا تلاق ارناةلسمأ نعدعسنبا جرخاوج كانو اتناول سرماأنا
 هللايلص ناكد يوخبلالاقاضبا ٠ اسنلا يفةدوجرممظعتلاوماراحنالاةدئافنال ةفئاط لاثدبو

 لسوديلعفا لع هصاصتخاب اب 3 اعتلاو ةمرملا يف (ميمح ءاسذلاو لاجرلا اباملسو هلع
 يدوم اساذإ !وىلاعت هلا لاق 3 ةقاشمو نهاوسو رزالايف هجاوزا اختنا ةيورعر 0

 هلأ نا دحال ليال ىوغبلاو يفارالميتةشورلايف لاق راجل دونه ولأ اثم |
 يوودلاو ضايع يماقلا لاقو# ةيفاشمأ اس نا زوجي نهريغاماو ةيالل باهت ءارو نمالا

 فشكن ف زوجيالف نيفكلاو دجولا يف ىالخالب نورلع باجحلا ضرغب نصصخ ملسم حرشيف
 لاربلل نهجورخ ةرورضلالا تاراتس» نك ناو نويصوخت رابظاالواهريغ الوةذاهشل كلذ ||

 تيفزتاملو نويض اذه نرثسو نبخح نجرخاذاو باجمل ءارو نم نسلج نناذلل ندعفاذا نكو
 ةدوس تجرخ ةسْناَع نع يراخبلا جرخ و + مصخعت راسنا شعت قوف ةبقاحل اواعج يني

 لاقف رمح ام ابفرعي نم ىلع ىف ا ةميسج5ّأر مآتناكو اهتجاحل باححلا برض امدعب ْ

 لص هللا لوسر ىلا ةعجار تأفكناف نيج 5 رتافاديلء نمت هاما ةدوسأي
 يل لاقف يقجاح نطعبأ تجرخ هللا لوسراي تلاقف قرع»دي فو ىشمتيل هناوإ |سو هيلعمما

 نجر نا نكل نذاّدقدنا اقف هعشو اهدي يف قرعلا او هيلادملا ىسؤاناذكو اذكر مش
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 هل لص يبلا جاوزاب ناثعورمت يناسرا لاق فوعنب نجحرلا د يجوع دعس نب جرخأو«نكدجاحل
 | نونم ون دب ادحا كرتيالف ن ماما ريسي ناثعناكف نهب جحن رعاه يف فوت يتلا ةدسلا !اماسوديلع
 نالزاياناكو جداو لايف نو كل ذ لثم لعفي نيفلخ نمل دبعو رصبلادم نمالا نهار الو

 | تفيلخ نبدا خت نب ديعم ما نع دعس نبا جرخاو*«نويلع ريد حا ناكرتيالو باعتشلا يف نهم ||
 ملسو هيلعوللا لص هللا لوسر ءاسبانغر معة فالخ يف فوعن.! نمحرلادبعو ناتع تير كلاف

 نوماماريسب تادرفن» يأ سافلا نم ريغ: رهو رضلللاةسلايطلا نهجداوه ىلعتي رف ْ
 ا! د كلذ لثم لعفي نيئادو نمفروعنب ؛اوكيلاكيلادحا نمماث دازا مجم هعاحأر ىلع ناثع 1

 ا هيلعدلا ىلص يبلا جاوا ماما .وهونأثعتي اردقلا ةةمركش نإ .روسألا نع دعس نبأ جرخاو ْ

 هصاضتخلا باب #9نيضي ىح رصبلا دما نركب قح وبيخشم ف ههجو يف قيل قم سانلا ىف 5 لسو ٍ

 ١ وأ جيل وأو نيجورخ ميرو ناةويب ف مدعب نمجاوزا سرلج بوجوب مسوي ء ثا لص

 | لاف ةريره لا نعدعس نبا جرخا نأ 0 ويب فنا ىلاعت هللالاق 26 نيلز وقل دحا يف رمح

 | نسج نكو لاق رسما روبظ موده عادولاة حيف مودي السهل لوسرلا

 كفس نبأ جرخاو#لسو هيلعشا لص هلا لوشردعبةباداكر خالايلاق بني زوةدوس الا نيلك ||

 دق تناكوهلبا ينرما اك يتبب يفدعثا انأف تركعاوتجحت دق ةدوس تاق ةنبريس نبا نع

 يحتل لفرع م1 رورظ ةجملاءذهلاقماع م سو بياع هلال مهلا لوسر لوقب تل >ا

 | نكيا هجاوزال لاق اف سود اع هللا لص يب الاقارب يداطعر رعدعس نبأ جرخ او تيفو

 "نبا: .جرخاو# ةرخ الإ يفيجوز يف اهريصح ربظ ثمزأو ةديبمةشحافب تأت لوما كقلا

 ا يبلا جاوزا عنم باطلا نب رمعنا رفعج يلا نع نمحرلا دبع يبا نب ةعنبإ د قي رط نمدعس

 د كا عطا ريع انعنم تلاتةفئاعت نءدعس نبأ جرخاو# ةرمتلاو جلا علسو هينا ىلص

 أأ جخ نئيأرام نلعفا لاق ءانذأتسا نائعيلوالف همم انججحل ال نذآماط رخ آنك اذا تح
 اكو ورسو هيلع لص ينلادعب اهتيب ب نمأمهنم ةدحاو جرف 5 ةدوسو سني زانم نوت ًارماالا اهب

 ةدتعللو تادتتملا نعم يفلسو هيلع لصد[ لوسر*اسن ناك ةشييعنإ نايفسلاف# راثسن

 1 هوب دمدةرابطب هصاصتخا بازل« اهباقروكلمالو نشعام تويبلا يكس نه لد ىنكشلا
 ١ هللالوسر لل خدد !يسرافلا نال نع ميعنوب اويفاربطلاوهكز جوف فيرطغلا جرخا96هطئأو

 ةثانلص ها لوسر ها لاق هيفإم ترشل ثسط هعم ريب الا نإ ؛هللادبعاذاف ليسو هيلع هللا ل ص

 وج يف ملسو هيلع. .هللا لص هللا لوسرمد نم نوكي ناتيبحا يلا لافشلا اشام سو هيلع

 ف ف .نابحنبارخاو*قيميا مسقالا رانلاكسقتال كتم سانلا لب وو سانلا ن ندع ل ولاق
 م ا

00 

 2 اج ل ل يس ع حس حج ب سس دمع حسم

 ات طلعت كا 5 -- ب ل ل ا ب ب يربي سات ت#آ#آ#آ#] .



8 

 أ تام غ .رئايلف شإ رق ضعبامالغ ملسو هيت هلل يلمس يبنلا مجم لاق سايعنب | نع ءافعفلا |

 أ هلا لوسراب لاقمدلاب تعنمام كيو لاقن دهجويف راخنف لبقا مهب رشفدي به ذف مدلاذخا |
 رانلا نم كلفن تزرحا دقف بهذا لاق ينطب يف وهف ضرالا يف هقي رهان 55

 مفدق مها لسو هيلعدللا ىلص يبنلانأ ت لاف ركبديجلا تنبءامسأ ن عدنت يف ينطقرادلا جرخاو*
 لاقفكمد يبصا نا تهرك لاق تعنصام لاق مزبخلف لي ربج قافدب رشف يبا ىلاهمد |

 | نم كلل لب وو كنم سادأل ليو لاقو هسأر لعوعسو رانلا كسقاللسو ةيلعهل ىلص يلا
 ةئيفس لرع يناربطلاوناسلايف يقيمبلاو ةمئشيخ لا نباو ىلعي وباو رازبلاجرخاو#«سانلا ١
 تءنص املاقف تنجم هب رشف تبهذف ملا بيغيإ لاقو سو هيلعهللا ىلص يبلامجتجا لاق ا

 ناسلا يف يقمبلادأ ااويناربطلاو رازبلا جرخا ودل“ مست معن تاق هلإ رش لاق هتبيغتلق |
 || بهذا لاق مدلا ين اطعاف ملسوديلعءلا لص ىبنلا متت لاق ريبزلا ب هللا دبعنعنسحسدنسب ١

 | لاق هتبيغتلق تععصام يل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يتلا ثيثا هت رشف تبهذف هبينف
 | هلا ىلص هللا لوسر مش لاق يردلظا ديعسيلا نعى اللا جرخاو# هتبرش تلق دنب رششلامل
 | لودي هلا لص يبل لاقف دردزاو همفي ههجونعمدلا جلف ىلا اقلتفدحأ عوب لسوديلع
 | ركنلا نبادج خاو## ناتسنبكلامىلا رظنيلفهمد يبد طلاخنمىلا رظنينأ هرسنم

 ّ احلاو ىلعي وبا جرخاو* رانلا هسقالو يمدب همد طلاخ لاقنظناب طسوالايفيئاربطلاو أ

 ىلا ليالانم ملسو هيلعمللا ىلص يبنلا ماقتلاق نبا مانع معن وباو يفاربطلاو ينطئرادلاو
 اما لاقو كشف هتريخلا بصأ الف اهيفامتب رشف ةناشطعانأو ليللا نم تمقف اهيفلابف ةراخل ١
 .(| جرخاو»اّديا اذه كمويدعب كنطب يدشن ناكل يلعب يلا ظفلو اّدبا كدطب نمجتال كلا |
 || لسوديلعمللا لص يبنللناكتلاف ابما نعمت تن ةهكح نع مسيخم ديس يشوتبلاويفاربطلا |
 | تمبا لاقت هنعلأسف هداج فدبلطف ماقق هريرس تحن ةعضب و ةيف لوبي نأ ديع نم ح دق ٍ

 .وهيلع هللا ىلص يبا لاقف شيلا ض را نم اهعم تدق نا ةلسم مداخ هتيرش اولاقحدنلا
 تلاق عئادلاة أ رمأ ىلب”نع طسوالا يفيفاربطلا جرخاو»# راظب رانلا نمت ردح | دق

 ىلع كندب هللا مرحدقف يبهذا لاقف هن :روخ ا عه سغ ءامتسب رشف مسو هيلعللا يلص يبنلا لستغا ا
 | جرخاو# سائلا رئاس يف فال هيف هيسرجيالو عامجالاب رعاطو ,رعشوانب اس لاق «رادلا
 سانلا نيبرسقي نا رما رخلا موي هرعش قلحام ملسو هيلدا ىلص يبنلا نا سنا نعناخيشلا
 كرم يلا بحاةدحاوةرعش هنم يددع نوكي نال نيريسنب | لاق ةملاط هدم ةحن وباذخاف
 ةعرطتك ادعاق ةالصلايف هعوطت ناب ملسو هيلعدلا لص هصاصتخا بابو اهيفاموايندلا



 نا

 ةالصلاق مسوهيلعمنا ىلص يبلانا تثدح لاق د هرمع نبأ نعدواد وبأو رسم جرا ا اماق

 تلق كنا تثدح هنا لوسرايت اقف سلاج يلصي هتدجوف هتيتافالصلا فصن ًدعاقلجرلا
 باب ل متم دحاكتسل كلو لجا لاق |دعاق لصنتناوةالصلا ف صن اًدعاق لجرلا ةالص
 اهنأ ةشئاعنع حمص ديببدمحا جرخا 2 ةلفاندل لمع ناب هيله لص هصاصتخا

 مدقلام هل رفغدت هنافدإمك ع نوامستات اقف ملسو هيلعهّلا ىل ص هلا لوسر مايص نع تلئس

 كل فان هلوق يف ةمامأ يبا نعيناربطلاو دما جرخاو+ةلث لع نآك رخ ا تامو هب ذ نم
 هلوق يف دهاجم نع ينقبمبلا جرخاو* طسوهيلء هل لصدما لوسرا ةما فانا تنك

 هلرفغدقهنا لجا نم ةصاخ ملسو هيلع ىلص يبللالادحال ةلذانلا نكت ماق كله ةافاىلا
 كلذ لمعبال هنأ لجان م ةلفان وبف بوتكملا ىوس لمح نم لمتاف رخاتامو هبنذ نم مدام
 امنا لفاون سادلل سيلف مهي ونذةرافك يف بوتنكملا ىوسامن رامي سانلاو بوثذلا !ةرانك يف
 باوث ىلعة داي ز يا ا ًةلذانىلاغت هلوق يف نورسفملا لاقو* ةصاخ ملسو هيلع نا ىلص يبنال يف
 ةالصلا هيلع وهو ضئارنلا ىلا قرطنملا_"*ىاصقتلل رباج هناف هريغ دجبت ىف الذم ضئارفلا
 ناب ملسو هيلع هللا ىلع هصاصتخلا باب م هتاضورغم ىلا لاظا قرطت نع موصعم مالسلاو
 اذا باها هيلع سيو سادلا رئاس بطاذيالو يبلا اهب 1كيأ ياعمالسلا هلو ةب هبطاخي يلصملا

 | هلياىلص ينلانا يراصنالا ىلعملا نب ديعس يبا نعيراخببلا جرخسا 6 نالص لطبتلو امد

 تك ينا لاق كتوعد ذا ينبت نا ٍكعياملاقنماناغ يصف يلصي وعوداعد ملسو هيلع
 ا 33 هداَذِإ لوسوللو هل اوبيهتسا اوما بِلا اع أ اي لجو زع هلا لقب ملا لقف يلصا
 ْ يذلا لوسراي تلقين وا اهيسن هن أكف لاقت را يف ةروس مظعا كلعالا لاقغتيألا
 ْ هصاصتخا باي #8 ممل لاو يانا عيسلا يبث نيملاملا بودل دس لاقيلت لق
 | جورطادحال زوجيال هناب و هئعج تاطب بطخي وهو م لهع يف كت نم ناب امل يميامنا لم

 ا اذ ادول ُسَورْفَأب اوم يلام امن لالا بانك الا دسل تنم

 لتاقم نعتاحيإلا نباجرخاةيآلا ه وذ انس يح وح اوعي! عماَج رخَأ لعام نك

 موي يف : لو ديالا لص بلا نذابالا دهسا نم جر نالجرلحسنال ناك لاقنايح نإ

 هيلعدق ىلض يالا هعبضاب راشاج ورمل مدحا دارا اذا ناكوةبطملا يف لخ ًايامدعب ةمججلا
 ١ ملسوميلعشا ىلصيبلاو ملكتاذا ناك مهملج .رلا نال لجرل ام كتي نادي ,غنمدإنؤأيف م اسو

 سبل هياطب ذكحلا ناب مسوي هللا لص ةمامخخأ باب 96 هتعج تلطب اب
 كلذب رفكي هئابو بانا .كلذدمبة ياورد لبقث) هيلطبذكن من ! ههريغ لعب ذكلاك
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 آن ا لاقملسو هيا لمن لرسرناناخملا جرخا 36 ينيوجلادمت وبا خيشلا لاقابف |
 يوونلا ىلاق#“ رانلا نمد دعقم ًاكبتيلف |"ديتعم لع بذك نف دحا لع بذكك يس طاب

 وه يني وجا لاقو روهججلا لوغو يحصلا ىلعدإعاف رفكيالو رئابكلا نمديلعبذكلاهريغو
 انا ةياوردل لقلال هنا ىلا ئالخو يفريصلاودح' مامالا مهنمة عاج بهذف دنم بات نافرغك أ
 هين فلاخاما ذهو قسفلا عاونارثاس نمو هريغ ىلع ب ذكلا نمبئاتلا ف الخ لاح تنصح ناو
 || بي رقتلا عرش يندشسيباك ثيدحلا نفيفدقتلا وهلوقلا اذدومريغ ىلع بذكلاه يلع بذكلا
 0 2 الم هما دخل! باي 0 هفالغ يورنل هولا كراو يلا ف 7

 معلول

 ويرتص ل كم
 رولا د 1 قؤأ 0 2 اومن ا ع 1

 ١ تورش مد قلاع[ 5 نأ ضن مك 8 سا اوربت الق 3
 ىوقتلل ممر نأ 1 نيا كلر را لومي دعمه اًمم ا نوضفي نين

 واقعي ءماراك ا تارا اتوب دواي نإ و 20

 مينوبأ جرخلا* جر دراغاكأو ل اد نك جر ىتح اورربص ار

 دي ريف ب ءامدك "كتي لوسكل عدا وام ال لاسالوفيف سابع با نع
 هاو ومان وشد ب نيذلا "نإ تا ارجل يف ىلاعتهلا لاقاك نكلو مساقللاب| ! ايديعب نما
 نال ملسو هيلعمللا يلص هريقدنع توصلا عفردركيد ةعامج لاق ةي هلأ ولا لوسي دنع
 نهيسف يف كلام روم لا رئعج وبا رظان لاق ديح_دربا ىورو *ايحاتمر 5 ةيهدتسرح
 هل لاقف فيس مويلاكالذ يف ةنيلخلا يدينيبنأكو سس هياعدشا ىلص هلا لوسر
 ا كلاي قاع اوُمقْرَت ال لاقفأم موق بدال نافدج | ذم يف كا ود عفرتال نينم ا اريمااي كلام
 أأ نيذلا < رز لاقت آمون 6 ياو نو نيل لاقاموقحدمو ب الإ

 هبشمرك ايم ]سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ةمرح ناو ؛الارت اريحا ءاوونم كلو داني
 نمو رفكهب ناهتسا نمناب سو هيلع ىلص هصاصتخا باب 96ةفيلط ا ناكتسافأيح
 بْن ةلجر نأ ةزربيلا ن ءهتتسيف يقومبلاو هج "وألا جرخأ 7 لتق ماجن وأ هبس
 دعب دحال ذه تسيلال لاقف هللا لوسرةفيلخاي هقتع بررغاالا تقف هنعدللا يضر ركب
 دحأ | دحا لتقيال لاقةريرهيلا نعشيمباو يدع نب 'جرخاو#: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 0 ا محل
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 000 تناك ينج نأ سابع نبا نع يقبمبلا جرخاو# ملسودياعشا ص يبلا بسرالا دحا بس

 أ يله لوقو ديس اذه ينبا نان نسما كيس هلوق شي دخل ب بابلا يف ىتهبلا درواو + ةمعاف |[

 ! هللا لوسر تعمم ةمرتل دوسملا ع نع ناخيلا جرخا 6 نييلع جوزامال هتامب كساب 1

 |١ ايلا ضرع شاملا جرخاو# هتادبرلع جوزتلا عنم ملسو هيلع لصدملامخ موكب |

 ؟وأ

 هتشأو سو هيلع سلا لوسريفةميئولا رثكت سو هيله ل هللا لوس دهعيلعدلو ما

 1( دهشا ملسو هياعدللا لص ىبتلا لاقف سو هيلع هللا ىلص يبن كللذ رك ذف يبعالا ابلعتف
 ها ىلص يلا من تناك ةيدومم نإ نايلعع نعيم: لاو دوأد وباجيرخاو# رده .اهعدنأ

 هميم باب لاب درلسو هب .اعهلأ ىلصشا لوسر لطب اقتنام ىتحسلجرابقن# هيف عقلو سو

 1 ١١ ىلا مفاتجآو كابا كك تيلق ىل !اعتءللا لاق هباحصاودنيي لها ةبعتودتبمص بوجوب
 ! ناخينثا جرخاو وصب راقداس يف واج وو سوول نم تح 1 رح 1 ىلاعتهلوق

 أ. و نم ديلابحا نوكأ قس دحا نعي سو هيلع هلا لص لا لوسر لاق لاق سنا نع

 م تاجحرد .اورصينادش ها ىلع بجي هنا صئاصنلا يف نقلملانباٌةرابعو#نيعمحاسادلاومدلوو

 ' مثو ىلإ رقنم رغنلا يقلئاتك لاق بلطملا ديعنب سابعلا نع الساو دجامننبا جرخاو#ةبحل
 ا ثَ د مارق لاب اقسو يللا لمد لول كلذانز مذفمبثب لح نوعطقيف نوث اتي

 ] هلل ميم ىجيايالا :لجر باق .اخديال لاو مهتيدحاوعطق ينيب لها نم زجرلا امرأ ذاف

 | بح بح ناجالا بآل اق [وهيلع هللا ىلصييبللا ناس نعناخمشلا جرخاو* قمل ارقأو

 ا ىلص هلال وسر لات لاق ءاربلا نع هجام نبأ جرخاو# رامنالا ضغب قافتلا ب و راصنالا

 ١ هصاصتخا باب لع هنادشلب اراصتالا ضغبا نموها هبحا رامنالا حان ماسوهيلعمل

 ا

 ا ينهي !!نوبسنيالهريغ 3 تانب دالواو هيلا نويسني هتاتيدالوا ثر ب ماسو هيلع هلام

 0 هيلعّْلنأ لدتا لوسر لاق لاق رباج ضعوا جرخا 4 امر يف الو ةءافكلا
 ٠ ثيدح ى.:رمداش ىلعي وبا جرو »امتي دعو امهباوانافةمعاف ينباالا ةبصع با يب لكل

 ! مسوديلع ثلا ىلصدصاصتخلا باب لي نيسحلا دلونيح اذكو ينبأتيعضام نسحلا دكونرح

 ا مهتنبا اوهكت كرا يفون ذاع ةريفل ا نيماشه ىنينأ ربنا ىلع وعو لوقي ملسو هيلعمللا ىلع
 قلطي نأ بلاط ينانبادي رب نا الا_ثذأال م نْرآ ال غ نذأ الف ب بااط يان يلع

 || دعي ال رج نيالا اهاذآ امىبذارب و اهجاراام ىتي ري ينمةعضب يقاغاف مهنيا مك هينا
 ا

 1 هللا لوسر لاقق ل وج يبا تنب بطي نأ بلاط يا نب يل دارا لاق نيسحلا نبي لعن عةماما

1 
 وزال _"نادحال جرخأو هَ .هلالوسر وسر ةنبا لعل ودعةثبأ لهل اسمه ياعشا لع ||



 قايد
 مج سس سس يبس مجم دس دب يحسم يعم هيجي
 وصحت حت ا امو
 ملشو هيلع هللا يلصدنا لوس .رشللذ غلبف ليجولاة باب بطش ايلعناةلظسيلا نع 31

 نعيقملاو ماشاودحا جرخاو# يوق لس .رميفادادقف هاذا نفينمةعشب ةمهافاغل لاق
 نم اه هللاو لاقف هتنبابطخي نمسح نب نمح هيلا ثعب هنأ روسملا نع مئارييلا نما ديبع

 ةمطاف_لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نكلو ؟دميملابحا رهمصالو بيسالو بسن
 كلذ امغبقل كتجوز ولو ابتنبا كددعو ايطسي ل ىنطسي و امفبقي أم يضرطب ىمةعشإ

 هللا لوسر لاق لاق يلد نع ث راما قب را نمرك اسع نبا جرخاد6# باب هلا *هل اًرذاعقاطناف
 ةماسأولا ناش ,راخاجرخاو#م هيلا جو زتوأّيملا جوزت نم رانلا لخديال ملسو هيلع هلأ ىلع

 نايبر تلأس ملسو هيلع ىل لص هلا لوسر لاةلاقىفوابلا نب ١ نع هحجصو مكحارلاو

 جراد“ .٠ يناطعاف ةدإلا يف يعم ناك الا يدان ءدحا ىلا جوزتا الو ىقءا نم !دحا جوزاال

 نب رم 2 نع يقبمبلاو هييوصو ا هيوهارنبا جرخاو* ورم نبا شي ده نمهلغم ثراحلا

 موثلك ماب ينوهتالا لاقف نيرجاملا رمع ىتاف اهجوزأق موثلكمأ يل له ىلا بطخهنا باطما
 الاةمايقلا موي ًمطقني بسأ وبيس لك لوقي ملسو هيلع شال مدا لوس هرم ةمطاف ةئبأ

 بسأو بيسو هيله ىلص هلا لوسر نوب و ينيب نوكي نأتديحاف يبسنو يبس نمناك ام

 بابسالا عطقنت سو هيلعهللا |صهللا لوسر اق لاق ةمرفعنب روما نع ىلعي وبا جرخاو*
 شننلا مرتب سو هيلعدنلا ىلص هصاصتخأ باب الغ *يربص الا ناهصالاو باثالاو

 اما ملسو هيلعدلا ىلصمال وسر عئطصا لاق سنان ءدعسنب أ جرخا 96 هنا شن

 * دحاذيلع شقني الفاتن هيفانشتو ًماخانعناطصادقانا لاقوما لوسردمتم هيلع شقنو

 هالو مرددين شوا سو هيلع ىل مدنا لوس .راختا لاق سواطبزعددعس نب جرخ أو

 هلل ىلص يلا نع سنا ن «عمض راث يف يراخلا جيرخاو + يتاح شق ىلع دحا شقنيال لاقو

 يف يراتبلا لاق اي رع 05 اوه يفاوشقننالو .ريكرشملا رانب اوئيشتستال لاقملسو هيلع
 باي 3 * هللا لوسردم يببلا اخ لثمأ اربتكتال لوقيهللا لوسر دمي , رعىبعي هنيرات

 بحاص ف سوي وباوهمةفئاط بهذميف »6 فوطلاةالصب ماس .وهيلعدللا ىل لص هصاصتخا

 مهين هنركحي ديقف يذلا ةالصلا 'ميأ تحل 13 مهي تنك اذ آو ىلاعت هلوقل ةفيتحييلا

 لقحاف ءيش اهداعيال ةليضف ملسو هيلع هللا ىلص هعمّءالصلا نأ ىنمملا ثيح نه هفاكللو |
 وا ننالا لصحيال يحتال الصلا ملغن رييختاباجال

 رم ةبصحلاب ملسو هيلع لص هصاصتخا باب 2 "م ةعاججلا يف هب
00 

 د نيَمدقأ آم 3 ا أ ها ىلاعتهللا لاقااو وهمس وا دمع ريغصو ا
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 ند م كذ ريغ يفو خيلمتلا يف قلعتب اهف اهف ءايبنالا ةئمع ىلع مالا ثعجأ ةزاسفل يفنسلا 1

6 

 عجةعب رالا هذه#رئاغصلا ىلع ةموا دما ندو مهن ةرم نم طحت يتلا ةليذرلا نئاغصلا نمو رئابكلا
 اهزاوح يلا مريفرهريفكوةلزاءملا تبعذف مبعبترمنمطجت ال يت ارئاغصلا يف فاتخاو#اهيلع

 مهنه عقي فيكف لعفو لوق نم مهنمردصي ام لكف يقيم ءادتتالاب نو ررمأم انال منملاراتخلاو
 نما ذذخاامنا ليل الو صب اهزوجيل كلذ زوج يذلاولاق هيف ادتقالاب رم رع ؛ويغبتيالام

 1 ”دحاويجوالا لمدجتالاهندجرفاهدعب |ءوايلبقأم عم ايتامأ اندقول اقةقباسلا ةيآلا ينعي هذه

 يف بعوتسمل ناديرادنكلو بن ةلاح ركنا ملمدبطللموبلا 3  رشتومو

 يودي اس نيش ةيورخالا معدلا عيمجو ةي ورخالا»دابع لعهّتأ نم معنلا عونا عيجتيلالا

 معدلا عيمجو كيل هَتمَع رشة ىلاعت هلوقيابيلاراشا اقتل فوةيلرثو بولا نارثغ

 هلوقيشو وين دوامة كيدي ةىلاعتءاوقباهلاراثا ةينيد تن اشي ؛ويئدلا

 عاونا ماابي لسوهيلعمنل ىلم ىبلاردق ظمت كلل ذب مطعتافا دبر عار أدل ريو

 نبيله أنساب هو ديلا نيل يشل باشا لمجا ذوي فاق زج اهلأ مع

 ةيطعنب|| ذهوجن ىلا قبسدقو_لاقُكآهلوقب امو هيلعملا يلص يبلابماخلءجو ةملنلا
 الوكشال زاوجلا ريدقل ىلعو لاف ٌمةتبلأ بون ذ نكيرل وعشاذهيفي رشنلا ينمملااهناولاقف
 وهذ | يوهان عي طنب مو كلذ فالخ ليت فيكو و هيلع ىلص ةنم عقي(ولا بامترا

 اهلك يف ملسو هيلدا يلصدب يمأتلاو هعابتا يلع ةباعصلا عامجاف لمفلااماود# يوب” يح دألإ ٍإ
 رسلا فلا يق ثمجالو فقوت كلذ يف م دمع نكي ربك واريذصو أريثكو ليقومملنب
 هل ىلص هع ةباججصلا لا ارحا لم أت نول ءيلوأ ممل ردايعأبتا ىلعوأمرلعلا ىطنوصرختةوللأو

 ورم قإ رط نم ةعتخ صو املا جرخاو دا شاذ فالخدلاب رطخي نادثلا نم ىو هيلع

 تاق معل لاق كدم عما ام بش هك انىلنذ ًاناهّْنالوسراي تلق لاقددج نعفييأ نع ب يعش نبأ

 كباجرخاوه«قحالا بضغلاو ىغرلا دنع لوفان أ ي خيال هاف مل لاق بضفلاو ىعرلا يف
 || هباعا ضعب لاقفا حالا !لوقااللاق سو هيلدا لصما لوسرنا ةربرهلا نعرك اغ
 كرءهزاينا سو هيلع هلا لص هصئاصخ نموباب هلم محال لوقاال لاقف انيعارث كناف
 هلعفامو ودق هوركمريغو نوصعلل ةرعووغلعنو اولا جفا لاقاموركملا لمف

 باوث هيلعباثب وةايضفوا خيلبتلل بجاو هقح يفرز اوما نايبلهإفامئافان ديف وركموهامم
 زوجيال هنا ٠ ءايينالارئاسو سو هيلع للا ىلص هصئاصخ سوال بابل« لضافوا بجاو

 زوجيال دماحوب خيشلا لاقو* ضرم ءاغالاو صقن نونجلا نال ءاغالا فنالؤم نودجلا مهيلع
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 : "لا لع ئبسلا هينوةضورلا ىشاوح يف ييرقابأادب مزجو نمزلا لي وطلا ءاغالاأضيا مهيلع

 ا لسه عرشيفو«هلاماركا |ةلقيلا يفهتروص يفر ومعي نادعدماك مونلا يق ةناسل ل عبذكيالقا |

 ه4

 عاجوالا ةبلغ وداماو سانلا داحال لصحي يذلا هاغالكس إل ملل مج يذلا ءاغالا
 اذا ميبوأق نود مهنيعامانت امنا هنادرودقهنال لاق باقلا ثر ود طقن ةرهاطظلا ساوهلل

 هايلوالا قب رطب ءارغالا نيف هايغالا نه فخاوه يذلا مونلا نم تعمتو مهبول تظنح

 :ايلدمدقلو ةضورلا يف يورنلا هلق اك مهيلعمالتحالا عاتتمارهششالاو "دج: يفت وهو

 ركذ امو ظن ىبا ميمو صقن هئالاضبا يملا مهيلعز وجي الو ىبسلالاق#باغكلا لوأيف
 || هتماصتخا بابا تلازوةواشغل لع بوقعياماو تبفيملذار يرض ناكذنا بيعش لى رع

 ١١ بجنب ذامم نع يئاربطلا جرحا 6 قحوبف هآر !«لكو يحومايؤر ناب ملسو هيلع للا لص
 مالا جرخاو * قحومأ هتظقيوا ه«رثيفملسو هيلع هللا لص هلا لوسرىأأرام لاف

 ل6 بابل سوءايبنالاايك ر لاق رك رشَعدَحا تب ار يب يىلاعت هلوقيف سابعننا نع
 | لاقلافةريرهيلا نعناخيشلا جرخا تح مادا يف هتيذ ر نأ ملسو هياعدللا ىلص هصئاصخ نمو

 لاق#ىل لثقال ناطيشلا نافاقسيأ اردقت مانا يف قار نم مسوديلءهل لص هللا لوسر
 لاقو ةقيقدم ار وانعم نورتحا لاقو# ثافضاي تسيل ةيحتص ايو رنا هانعمركب وب ىخاقلا
 هيقاخ يفرو هدي ناناطيشلا منمو ةييحص مانلاب هنب ور ناب سوه غلا لص صنخ مهسفعب

 يهنم نع هاهني واهيلا بودتموحام لمفب هرم أي لسو هيلع هلا ىلع ىبلا صنع ىأرول يوودلأ ١
 يطانملا يواثف يفو# هب رماابج لمعلا ل بتل هنا يف ىالخالف ةملح# لعف ىلاودشري وادنع |
 أ ءاتنانكح_رعدلأسف هيعتلوقنلاةفصلا يلد دمانميف لسوهيلعهللا لص ىبلاناسنا ىأررل ا
 طمدقم هنالءاوقب لذي ا بععا نايجو هينف عاجلالو صنلاقلانمسيلو هبهذم فالخب
 ينو + ليل لا ماجا نم كري الف اهيلع لب وعتال مالحالاو ليلد سابقلا نالال ينانلاو س ايقلا
 ماسلايف سويط لص يبنلا لجرىأر راينيئارتسالا نمسا يلا ذاتسالل ل دجلا باعك"
 يمك هألال يئارلا طبض مدمل مداادجو ناهجوظقيتسا اذاهلاغتما هيلع بي لهرماب هرمأو
 هلثم نيسح يفاقلا ىواتف يفو ٠ هفالخ مئانلا اوف اكم طباض نمالا لب ةيالربطل ا نافةيؤورلا

 ةضوزيفو ٠ موصلاب جي له كرا ضمر نما "دم ناربخاو نابعش نم نيثالنلاةأيأ ىؤرولاهف
 ماسلا لبئاذكن الف يطن الفا لاقثءلسو هيلعتلا ىلص يبلا ىذورل#ي رش يضاقلل ماكملا
 هللا لاق 96دياعةالصلاة[يضفب لو هيلع هللا ىلص هصاصقخا باب 89(ناوجوشال ذب دهشي نأ

 1 عم سس هع مس سس هسصسم سس كل
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 هيلعنملا لصةدخاو يلع ىلص نم لسو هيلع |ىلصةم لوهر لاق لاق ةريرهايلان مواسم جرخا 5

 هللا ستالمإ لسوهيلعدلاا ىلصالا وشر ىلعىلص نملاقور# نبا نعد ا جرخاوةءارشع

 لإ نعمحصو كلا جز اوجرتكيلوا كلذ نمدبعُن لمَ ةالم نيمبس اهب هتك الموهيلع 1

 ال ناةكيضري اما لوقي كب رنا لاقت كان يلاتا لسوق !ء هما يضلل لوسر لاق لاق ةحلط

 زين عو#ارشعد يلع لمسالا دحا كيلع سب الؤا ارتشع هيلع تسيادلالا كتمان دحا كيليلصي

 هللا ىلض# الص كيلع لص نمل اقف يانا لي ريجن ا لاق سو ديل لاس ىب ل1 نأ باطخا نبا
 نملاقؤسو ةيلددطا لص يب يلا نأ فوع نب نمحرلا دبع نعو# تاجر درشع ةعفروأرشع هيلع

 نب زمهرلا دبع نع ليعاومأ يفاقلاج رخاو# تانسحريشع اهبدإ هللا بنك ةالص“ يلع ىلص

 تائببس رشغ دنع يبغو تانسحر شعل ب بك مل وهلا ىلع ىنلا يلع ص نم لاق فوع
 'يلاقلاق هيبانعزيمم ندع نع بيغرتلا يف يلاهضالا جرخاو# تاججردرشعدل عفرو

 هعئزو تاولصرشعهيلءد لا لصد سقت نماَق داص# ةالاص يلع ىلع نم لو هيلع لص هللا لور

 تمم ةعيرنب رماءنعهجامنباودمحا جرخاو#ثانسحرشعاهبذا بتكو تاجر درشغع
 كلذ نمدبع'لقيلف ةيلصام يع يستةكتاللا لت يلع يل نم لوقي لسو هيل لعل ىلع ينلا
 ىلو اقر سو هيلع ىلم هللا لوين ادوعس نبا نءعنابح باو يذمرتلا جرخاو# كراكيأوا
 نا يلءنب نيسللا :رعيذمرتلاو د ما جرخ او ةالص يلع غرأكا ةمايقلا موي سانلا
 نع دجام نب ,أ جرخاو* يب اع لصي لقمدنع ترك ذ نم لوخبا لاق اسوديلءهل ىلصهث الوعر

 د ةدلطأ قرط :ىطخ يلعُت اللا وسن نم ملسوةيلعملا لصءللا لوسرلاق لاق سابع نبأ

 هما اورك ذيل املج موق سلجاهلافلسو هيلعملا ىلص يبا نعةردرهييلا نع ييذمرتلا جرخنو
 يذمرالا جرخاو# مهر زغ هاش او هيلعءاشنأةرئ هيلع ناكألا مهب 1 لعاول صيوفو هيف
 الص نمثل لعجا يق كيلءةالصلارثك * ينام لوسراي تلقلاق بكبيلا نعل اطاو
 تدز نافتئشاملاق فصدلاف تلق ريخ ورف تدز نافتئشام لاق عبرلا تاق تئشام لاق
 ينكتاذا لاقاهكيفالص عا لعجأ تلقريخوبف تدز ناف تئشام لاق نينالا تلق ريخوبف
 1 هج ظني دلي زي نب بوقعي نعمالصلا لضف يف لد يعارسا يغاقلا جوخاو+ كبت ذكالرغ غل وكريم

 ةالص كياعلسيدبعماملاقفيبرنمتاهفانا مسوهيلعهئالص هللا لوسر لاق لاق ي ين

 تشن | لاق كل يئاندفصن لمجال هلا لوس راي لج هيلا ماةفارشعا.مهيلهقاىلصال
 ا مق كنكيا ذا لاق هلك كلل ئاعد لجلال ًااتتعشدالاةكايئادولا لمجا الأ لاق
 ١ | فئاغرلاقت ليربج. يلا السو هيلع لص هلا لوسر لاق اف سنا نعو# ةرخخ ” ايلاو ايندلا |



 م
 هللالوسر لاق لاق نسحلا نع ليعاسايغاقلا جرخاو«كياع لصي قهدنع تركذأ يرمأ

 دج نارفعجم نع فيا جرخأو» يل !ءنولصي الفموق يلرك ذي نااحت هب ىنك سو هيلعهللا ىلص

 «ةنجلا قي رط طخ دقن يلع لصي لذ دنع تركذ نم ءلاقراسو هيلع لس يبلانا يباع
 هنا ىلص هللا لوسر لاقلاق ةريره يأ نع بع شالا يف فايبصالاو ليعاممأ ىغاقلا جرخاو

 هلا لومرلاق لاق سنا نعيناهصالاجرخاو*كك اكل يلعوتال الاصناف يلعاولص ملسو هيلع
 نبدلاخ نعينايصالا جرخاو+ !ةرافك يلع: داما واف ل يلعا .اراص ملسو هيلع نص
 هةجاح ةئامدأ تيضقةدحاوةالم يلءيبص نم لسوهيلءدلا ىلص هلا لوسر لا ة لاق نامبط

 ملسو هيلع هللا ىلد يدلا نعد يس يلا نع ناميالا بعش يف قييبلاو ليعامم ا ىفاقلا جرخاو

 مريم باعت راكالا ملسو هيلع ىلص يبنلا ىلعن وا صيالو نوموقب منو دعقي موق نمام لاق
 سلا نع بيغرتلايف ىئاهبصالا جرخاول؟ب اودلاع نمنو ريال ة نجلا واخد أو ةرسحةمأي هلأ

 يئ و يلع عراك ااهنطاومواحلاو ها نمقمأي يقلا موي م اجنا نأ نا سو هيلع لص شا لوسرلاقلاق
 يهبط مهيب هي كل ذي نينمارلا شح نكلو ةيافك هتكك المو دثلا يف ناك دقن ةالصابندلاراد
 قيتع نع لضفا سوهو عما ىلص لا يلع الصلا لاق قي دصلاركب كان نعي اببصالا جرخاو

 يففيبلا برضنملاق وأس فنالا جرم نم لضفا سو هيلدا ىل لص دهللا ل اور بحو باق ةرلا
 هيلعمللا ىلصدللا لوس لاق لاف هللا دبعنب رباج نعي اهبصالاو رازبلاجبرخاوجهللا ليبس
 برش برشلا.ملا جاتحا ناف هعشب ودحدق الع بكارلا ناف بكا ًاراحدقك فولمجتال ملسو
 جرخأو * هربخآو هطسواو ءاعرلا لوايف ينواعجا _رككو هفارهاالاوأ شوت ءوضولا ىلاوأ

 نيب ودنيبالا عاد نمأم ملسو هيلع لا ىلصءنلالوسراةلاقب اطيب نب يلع نعينابب صالا |

 باجحلا قرخما كالذ لمفاذاق دم[ ىلعو لسو هيلع ىلص دمت ىلع اصب ىتح باه امسلا
 ءامدلا لاق باطلا نب رمش نعىذمرألاجرخاو «ءاعدلا مجركالذ لءفي ناو ءاعدلا لخدو

 ليعاومأ ىضاقلا جرخلاو# كل بن ىلع يلصت ىتح يش هنم دعصب ال ضرالااو ءامسلان ذب فوفوم
 ةقاعم تناكألا|ملبقملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يلع ىل بال ةوعد نمام لاق بمسملا نب ديعس نع
 هلام هللا لوسرلاةلاق '!دردلا يلا نعديجد: ب يفاربطلا جرخا و ضرالاو :اهسلا نيب
 جرخاو+ ةمايقلا موي ييعافش هكرداارشع ىسؤ نيحوارشع بصب نوحي 5 لص نم سو هيلع

 موف يلعةالصلااورثكأ سو هيلع ىلصدنا لوس رزاق بللاق ىنا نع بعشلا يف قبلا

 نعيفاربالا اوفا ميكمفاشوأ ١ ديهشلل ت 0

 2 ا يم



 ؟ ها

 | ىلا برها هتدعر تنكسف يلعهنالص هتءاجن ةفعسلادعرت اك طارصلا ىطدعري يتم

 ا يلا نع نسحدنسإ قييبلا جوخاو*شرعلا لاظيف نأك يلع ةالصلاراكأن ماءوفزم سنا نع
 ةالص ناف ةعج موي لكيفةالصلا نم يلعاورثكأ سو هيلعهلايلص هللا لوسر لاقرلاق ةماما
 وبأجرخاود*ةلزام ينممهمرقا ناك ءالص يلع :راك ناك نة عجم وي لك يف يلع ضرعت ينم
 نم حيف يفاققومهلا نم النا لاق ورمنب هلا دبع نعةالصلا لضف يف ي ريغ هّهادبع

 | ىل ار ظني وةنجلا ىلا دلو نمدب قلطني نمي ار ظني قوص ةلخشهن اكن ارسضخا ناب وث هيلع شرغلا
 |٠ سو هيلعهثلا لص دمع ةما نم لجر ىلارظنذا لاذ يلع مذ ديفرانلا ىلاهدلو نمدب قلطني نم
 كتمان ملجر اذه لوقيفرشبلاابااي كربل لوقيف دمحاايدمحا اي مآ يدانيفرانلا ىلاهب قلطني

 ظالفا نحن نولو ةيفاوغق ير لساي لوقاوة كمال ارثا يف عرعاورزتمادشافرادلا ىلادب قلطني
 ا ىلع ضبق لسو هيلع ىلص ىبلا نسيااذاف :رماولام لعفتوانرما املا علال .تييذلا دادشلا

 ين اينينمايف ينيرختال نأ ينتدعودق بر لوقيف دهحوب شرعلا لبقتساو ىرسبلا هديب هتيم
 ةاضيي ةفاطب قزح نم جرخاف نازيملاىلادبملا|ذهاو درو اد اوعيطا شرعلا دنع نم ءادنلا

 ىدانيف تاثيسلا ىلعتانسملا جرت هللامسب لوقلانأو ىنهلانازيملا ةفك ينابرلاف ةلمالاك
 اذهل أسا ىتح وفق بر سواي لوقيف ةنجلا ىلا هباوقلطنادني زاوم تلقثو دج دعسو دعس
 ينالقادقف تنأ نم كقاخ نحو كهجو نسحاام يماو تناويلاب لوقيف هب رىلع جركلادبعلا
 جوحاكتئاو يلع ىلصت تنك يتلا كتالص ل هودمت كيينانا ل أوقيف يثربعت.حرو يثرثع
 نا دهيشيلفهرورط نمم دحا غرفاذأةوفرم دوعسهنبا نعىفاببصالا جرخاو* اهيلانوكت ام

 جرخاو# ةمحرلا باوبا هل تمن كلذ لاقا ذاف يلع لصيل ٌمدلوسروءدبعادمعناو هئااال هلال

 لزت+باتكيف يلع ىلصن م لسو هيلع هلا لص هللا لوسر ىلاق لاق ةريرخلا نع فاببصالا
 ظفلي سابع نباشيدح نماضياهجرخاو ٠ باتكلا كلذ يف يمساما دام ةلرفعتست ةكئئالملا

 | ىنوماي ىدوميملا هلل حوا لا قرابحالا بك نعاشيا جرخأو ٠ هلةي راج ةالصلا لزئأ
 ا ملسوهيلعمللا لص دمع ىلعةالصلارثك اف لاق منلاق ةمايقلامويشطع كاني النابت

 يلعن أكو هتومدعب مانملايفةنييعنب نحل ا يلعأب اتيأر لاق يفوجلا نسملا يفا نب جيرخأو
 هللا ىلص ينكسل اذه ينبابلاقف كلذ نعدتلأ ف بعذلا ن مابي وعكم ًًنيشديدي عباصا
 ملسوديلعدثلا ىلص هصئاصخ نمو باباإلم ملسو هيلعدللا ىلصوللا لوسر ثيدح يف لسو هيلع
 هللا ىلص يبلاركّذ !ذا دحالزوجيالربلا دبع نبا لا_ف9ةمحرلاب ءامدلا نعدبصنم لحي هنا

 ناك ناو يلاءد نمالو يلع محرت نم لقيم و يلع ىلص نم لافدنال هللا همحر لوقي نأ ماسو هيلع



 ملال

 | ىلاهتدلوقددب“ 8 وهريغملاهنع ل دعيالذ الا ًاملقمت ظفا 13 الب, صخدت :كلوقحيلا:السلا نم

 | ,هويراخجلا حرش يفرم نبا لاق تا اضع م اعد سي لوس اما ارامل

 | لاقتةيمناشلا نفالديسلاو ةيكلال ميلر علا نيركي رباوماقلا كانو :رذدقو نسحثحب ||
 نمةريخذلا يفود#ا درفمزوجيالو الصلاة ضم شلل زرجيداشرالاحراش يراصنالا مما ةلاوبأ ا

 أ هيلع ماليام لعنل نوكأ ايلا ةمحرلا نال صقتلا همايمال كلذ يدم نع يملا ب بتك
 هريغدحال سيو ءاشن لع الملا ظفلب يلسي نال نايراسو هيلع ىلبص هصاصتخا بابل

 أ هللا لص هلال وسر ناكلاق فوا نازي هللا دبع نع ناخيشلا جرخ ا9ك6شللموأ يبن ىلعالا يلصي نا
 لآ ىلع لص ميلا لاقت هتف دصب يلا» انأفمههلع لص ميللا لاق ميتاقدصب موقووتا اذا سو هيلع |

 الاجل هللادبعد نيرباج ن >2 سي قيمبلاو لو .وضانلاودمسبا جرخار فويل 5

 كيلعشاىلص لاق 4 يجو ل لع لع ل صولا لوسراب ل ما هثدانق لسو هيلع ىلص هللا لوسي

 ةالصلاسلصتال لاق سابع نبا نع هئنس يف قومبلاو لد ,مامسا ييضاقلا جرخاو»* كججو زلعو

 _بلاق*رافتتسالاب تاطسأاو نييشملا ىعبلي نكيلو مل سو هيلعيلا ىلص يبل ىلعالا دحأ ىلع
 ةالصلا سيف مالسلاو ينيولا لاق «مرحت ليو ءادتبا ءايبنالاريغ لعق الصلا مركتانباعإ
 ءايحالل ةيطاخلا لييس ىلعدي س بالو ”ايهنالاريغ بُئاغهب درفي الفا هيب ثترفبألا نإلإ

 كردءاشاعءاش نم صخيمأ ابرسو هيلع ىلص هصاصتخا بابل« نينمؤرلا نم تاومإإلاو
 يبنلا نادمع نع يراصنالاةيزخنب ةرامغ قيرط نديابنلاودوادوباجرخا6#ماكحالا

 هلال وسر عرساف هسرف نم ؛يذقيل دعب ئساف بارعالا نيلجر نمأسرا ذعاتبأ سو هيلعمنا ىلص

 سرفلابهومواسف يار عالا نوضراأعي لاجر قفطفيلار عاللا طب 1 ىدملاملس' هيلعدللا لص.

 يلعموببلا يف .يلارعالا يفعبداز ىتحبعاذيادق لموديل هللا ىلص هللا لوسرنا نورعشإالد

 ١ ها اصلا لوصريلارعالا يدان دازالف ]ودبل هللا يضر نأ لوسرهءاتبا يذأا سرفلا نأ

 موديلا ىلصهثلا لوس ماا هيعيبال واهعتيأن سر لاا ذهعاتيم تنك نالاقف سو ديلع
 نوذوأي سادلا قفطف كنم“ 2 هثباجق سلو 0 لاقن هأثا ىثح يار عالا ءاملن عاترع

 ديشي ا دييش 9 لوقييبارعالا نطو ناعجارتياهو ار الاب وهلسو هيلع هللا لص هللا لوسرب

 الانيق كيل مس هيلعمملا لصمملا لوسر نا كلي بارا هلا انيس ءاج نفكتعيإبفأ
 يئاريلاق المرا اردالا عجا ا .وديلطشإ مهلا لوسي عجاربام عقساف ةيرخ ءاج ىجيقح:
 اهلا لما لوسر لبا شيايدن كنإدهشانا3 عد وخلاف كدعباب يلا ديشياديرمث له لوقت
 سو يعل لوسد لدم لوسيا كي دصتب لاق دهشت < لازةع رخو وديع



 مه

 ا هللا لوس ناريشإنناعنلا نعم دنسم يف ةماسا يا نب جرخاو*نيلجرثداهشةئز رخةداجت ا

 يبارعااي لإقنن باث نبةيزخ ءامفيملا ارعالادمنتف(سرف لإ ارعانميرك ةشاملسوهي عدا ىلص

 | انالاقدههشت نيكد كد مشنلاناةيزخأي ملسو هيلع للا يلص يلا لاقف هني كلنا كيلع د يشاانا
 هتداسهشلسو هيلعوللا لس يبلا لم يلارعالا اذ ىلع كقدصاالا ءامسلا نبخ ىلع كقدضا
 *ثباث نيةيزخ ريغنيلجر ةداهشإهتداهش زوجت لجر مالسالا يف نكي ملف نيلجرةداهشب
 دقوا ذب زخ ل دههش نم لافولسو هيل ءها لص يبلانا ةيزخن عدني اتايف يرانا جرخاو

 ملسو. هيلعدللا ىلص هللا لوسراتبطج لاق بزاءنب ءاربلا نعناديشلا جرخاو. هي يع

 ةايتفلإتفذ الصلا لبق كن نمو كسلا باص دقتابكسن كسنوابت البص ىلص نم لاقفرملا موي
 را تفوعو السلا ىلإ جرخا نا لبق تكن دل هللا لوسراب لاقفراين نب ة ةدينوباماققمم |||

 مآ لصالا_بلوسر لاقت, يناريجو يلعا تمعطاو تلك او ثلجعتف بريشو لكل مويمويلا
 لاقينع ىرجت ليف 1 يئابش نمريج يف ةءلجاقابع يبدنع :ناف ىلاق م مهل اش كالت لبو هيلع ١

 ىلع كياعي يب يالا له تلال اق ةيطعمأ نعوبلسم جرخ اودعك دعب دحا ند يزن نأو معن

 الإ هللا لوسراي تلقفةحاينلا هنم ناك تلاقر فورعم يف كيمو و هلا ب كرشبآلثأ
 لاق نالف لالا لاففمدعسا نا نم يلدبالفةيلماجلا يف ينوب سااوناك مها نالفلا ||

 اهموجملا نم صخب ناعراشالوةصاخن الف لأ يفةيطع مال صيخرألا علو 1# هيوونلا

 تركذاهنا. ةفي ذح يلا ةًأرما ةاويس نع نمحرلا دبع تب :رزعإا | اوبهعسنبأ جرخاو»# اش
 وهو يعض راف هعضرت نه رمافا.معيلرخدوةفيرذح يلا ومالا سلسو هيلع ىلصءللا لوسيل

 لضمدبنأ سو هيلعهلل لص يلا عاد وزارئاس لا تلاقةلسما نعود ندب ددمئامبلعب ريبك لجن
 | يفوةصاخملا ل ملسو هيلع هللا ىلصدلال اوسر نم ةصخرا ل هاما ناقو عاضرلا بهم دا نويلع
 | نباجيرخاو »ملاسل ةيعخر تناك لاق ةعيب ب رنعك اهلا جرخاوجةصاخ ليه تنبةل ممل ظفل
 ١ سو هيلدا صولا لوسبريل لاب بلاط ىلا نيرقعج بيصا| ا تلاق سيمجترنب“ مما نع دعس
 ا هللا لصدملا لوبير أس سامقلا كا يلعن عدعس نبا جرخاود#نئشام يعدصاغانالث يل أ

 ةبييعنب ملجأ نعيفعسس نبا جرتساو*كللذ يف هل صخب .رث لنا لوف هتفدص لمت .يف ]سو هيلع

 ١ نع .روصتم نيد بيس جرخإو#«نيعنسةفدبص ببعلا نم لج ملسوديل هللا لسه ل وسر نأ

 0 نوكي ال لاقو نأ رفا نيذر روس ىلعذأ ةأرما ملسو هيعمل للم يبلا جو ز لاق يدزإلا نامبتلادجلإ
 : حالا له سيل لاق لوح“ < نع دوأدوب ا جرخاو»#فرعيإل نمهيفو لسرما وم ك دعب نم. بحال

 ١" نعردعس نب عرخاورف دعسان شيلا نع لاعبا جرخاد لسد يلعن لس ونلادع :

ْ 
1 
١ 



تلاقملسو هيلع !ىلص يلا لطتلخداذا نيام تناك لاقدييا نعدمجنيرفعج |
 ”المالس 

 ١ ءارسع تناك اهتارخخآ جو ردو مالسلا لوقث نأ ملسو هيلعدللا ىلص يبلاامل صخب ري

 القحلطهل لاف مالك ةحلطو يلع نيب عقو لاق ىروثلارذنمنعدعس نبأ جرخاو*ناسللا

 هلا لوسر ىهندقو هعينكب تينكو هاب ثيعم ملسو هيلددللا ىلصهلاا لوسر لعكت ءارك

 || كرا دشن ولاقث شإ رق ن مرقنب يلعاءدف هدعب هثمأ نمدحا بع ين لسو هيلع ىلص
 لجيالو قينكو يعاادتلف دقف مالغ ىدعب كال داورسدنا لأق ملسو هيلعمللا ىلصهللا لوس 71

 لاق ةيفنللا نيد تع“ لات يرونلار ذنملا قي رط نم دعس نبا جرخأو*م دعب ىتما نم دحال

 مثلا كتينكي هينكأو كمسابهيعساك دعب دلو ل دلو ناهللا لوسراي لاق لعل ةصخير تناك

 ٍ 3 هريفل ثأذ سالو ث راوتلا هيي تيثب وءاش منيب يخوي ناك ةئاب هصاصتخا باب 2

 هللا لوسر دقعنيذلالاق مكن ١ تدناعزيذلاو هلوقيفدي زنب يلع نعد رج نبا جرخأ

 اوبل يشم نركب ال وهواق مهني لوجيوحر نكي اذا: موق سو يعدل لس
 هلاص يبالالادحال ذه نوكيالو ثالذ مطقناو مهني لسوديلههللا يلصدما لوسر يآ رقت نأكا

 نمادباجنع | لاق باب لع دحا نيب خاوي ال مويلاوراضنالاونيرجابملا نيب يح ان اكل سو هيلع

 لودعلازوجيال ةيعكلاك هقحيف ىلسو هيلدا ىلص دلل لوسر بارحفةيوبنلا ةنيددملا يف ىلص
 لوجبالو سو ةيلع هلا ىلص هللا ترابمف ىلص ينل عاقبلارئاسا ذكولا#جيدابتجالاب هنغ
 نمابنلا ينداهتجالا ابيفزوجي هنافدالبلارئاس ف الخب رسايتلاو نمايتلا يف كاذيف داهتجالا
هباصصاو هيب لآودجاو زاو هدالواةيف فرشام باب هجوالا نصا لعرسايتلاو

 | نمدئايبقو 

 || ذأ سج زل كتم للاي رام ىلاعت هلا لاف 26 ل سوديلعمنل ىلص لج
 ١١ اهي اجا احلام لمنتووإ وسور رط نكس تلقب نسق لانواريوطتا مك وطب و تيل

 سجل حتمي كيو كات عام جنا
 | لها ءالاوعلاقفامهينباو ةمضاذو يلع ىلا لسراف تيل لهأ
 || ةبجلا لها ءأ فة درس ءطاف نا فرش يلع لسي نادل نذأتساف هامسلا نم شللم لن لاقأعوفرم
 أ دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبلا تعم" يلع نع احلا جرخاو»#
 *ناوارضخ-ناتطي رابيلعورقف ةمطافرق تحك راصبا اوضغ عنا لهااي بحتملا*ارونم
 كبضغل بضغي هللا نا ةمطال ملسو هيلع هلا يلص هلا لوسر لاقلاق يلعنع كا الا جرخاو

 هللا لص هلا لوسر لاق لاق يرد ديعس يلا 1:0 عدمصصو م اهلا جرخاو«كلاضرل ىضربف ||
 لل نا ةشئاع نع حيو 11 جرخلو* نارمع تنبيرمالا ةنجلا لها هأسن ةديس ةمطاف سو هيلع



 م مح يسم

 ينوكت نأ نيضرئالا ةمطافلهض طريف لاق سوه يلا ىلص يبلا
 ا لوم لص لاق ربل نعدسس نبا جرخ ومالا ذهن دوني الع ل
 نعدعس نبأ جرخأو#* قيدصوهو ةدلا يف هءاضر مير ثظفل نا لاقو ميهاربأهنبا ىلع سو هيلع

 قيدصهنألاقو هعاضرةيقب متي ةدجلا يفاعضر عدل نا لاقولسإ .وهلعدلا لص يبنلا ن عءاربلا

 هيدعيلص موديلا لص يبل نبا يعاربا تامال لاق سابعنإ ن :عدجأم نبا جرخاو*ديهش

 يطبق قراساامو طبتقلا هلاوخأ تق دءالو ابن اقيدص ناكل شاعولو ةدجلا يفاعضرم هل نا لاقو

 كيعسلا نا 31 اهلا جرخاو *يناقيدص ناك ميهاربا شاعول لا سنا نعدعسيبا جرخاو##

 ٠ ةلاخا ينبالا ةدجلا لهأ بابشأ د ينم. يسملاو نسملا سود لحدا ىلص هنا لوسر لاق لاق
 ينانالاف سو ديلءهلا ىلص يبا نعقفي ذح نعول لا يخاو#درعسبا نعلم جرخأو
 دج نع ةماس يبا نب ثراملا جرخ اوجةدجلا لها باشا ديس نيسحلاو نما نا لاق لي راج
 هامه لوسر لجن[ سو هيلع هللا لصد لوسد ددع نيسحلاو نسفسأ عرطص لاق ىلعنبأ

 نيسحلا نمكيلا بحا هناك سلا نيعت هللا لوسراب ةمحاف دل تلاقف نسح هيهلوقي لسوهيلع

 نبانعرك اسع نباجرخاو *لسرع نسحلا نيعانأ بحااناو نيسما نيعي لي ريج نا لاق
 دمحا جرخأو#لي ربج حان بغز نم بغزامههف ناذي و متن نسحلاو نيسملا طعناك لاقرمع
 ةنجلا لها ءاسل لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابعنب | نعهحوصوك اأو

 ماملا جرخاو *«مسازمتسب ةيسآونا ارمع ثني مودم تن ةمطافودإي وخ تسب ةجيدخ
 عرمعي رانيملالا اسن نر مكبسح لسو هيلع ىلص هللا لوسر لاق لاق سف نعهسفصتو
 ' هللا لوسر نا نسابغنبا نعدحضتو 5 أملا جرخاو+*ةمطافوةجيدخو نوعرف أر ءاةيسأو

 ملعيناو ملأ يديم و مكنات تبني واهلا تلأسملا باطملا دبعينباي لاق ىلسو هيلعهلا لص
 يقاغماصو ىلصفماقملاو نكرلا نيب نفص الجر ناراف امحر ءادجتاا دوج مدعي نأو متماج
 ديعش يل نعدحختو محلا جرخاو*رانلا لخد مسوديل هل صحت تسي لهأل اضنبم ها
 وبا جرخاورالا هاا دالادحا تيبلالهلانضغييال لسودياعهث ا ىلص هللالوسر لاق لاق

 مقيني لها لم ناالا لوقب ملسو هيلع يلص يبنلا تمس ر ذيل نعكاحلاو رازبلاو ىلعي

 حتوم او هتسحو يذمرتلا جرخاو»# كلاهاهنع فلات نمواجن اهيكر نم جون ةنيفس لثم
 *«يتيي ل هاومثلا باعك يلقن كيف كراتيفا لاق سو هياعاللا لص يبنلاناةرانيدب زنع'

 ضرالا لهال ناما موهغلا سو هيلع ىلص دلل لوسر لاق لاق نمابع نبا نع الا جرخلاو

 سالبا بز نحو رانا اوفلتخأةلقاهفلاخاذاف فالعخاالا نيينمال ناما ب لهاو قرغلا نم
 رو مح
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 ب ل يحج عج

 هّلالوسر لاقلاق سبأ 3 نعرازبلاو نعي ؛ وبا 'جرخباو#* يديها لوقي ع ذخإ مهماذا جيك دم: 0

0 

 اذا .رخاو*<معرخيانم ىلعرانلا يف هلا ميكي ى دعب نم «موفاهبلمبعي يعم ميتقيأسلإ ىلل هلا هرف يلا

 00 مهنمارف ا نميتي هايف ريدم دعو ءلسوهيطمتالسدلا لوسر

 عر يا زج ءادمشلا ديس لاقسو هياط إد يبلان ءرااج نع ءماطلاج نخاو#مويذعيال |

 ني نايفش ربا ةنملا لها نايف ديس ملسو هيلع هلا ىلصهّلا لوسرلاق لاق ةورع نعكا املا

 ١ لاقتباما يلا نعي اربطلا جرخاو*مل سودا ع شا ىلص يبنلا م عيبا بل املادب نإ اوهثراكلا

 نجل نوموقيال ع داه ينبالا هساجت نم هيخال لجل موق اسود. ىل |مدللا لوسرلاق

 ,هنبلجم نمدحأ ن موب 7 ملسو هيلعدللا يلم هلل لوسر لاقلاق سنان نعرك اسع نإ اجرخاو

 هلا لوسر لاق لاق ةريرهلا نع هجام نبا جرخاوال6 باب #99 امبتب رذوا نيسعلل | نسعللالا

 كك ردا مابه دحا لذ« قفنا < دجا ناول» ديب ىسفن يذل اوف ياعتصااوب بسال لسو هيلع لص.
 ١ .مسوديلء هلل ىلصدثلا لوسر لاقلاق ةريره يلا ن نع ىملابطلاجرخاو#هفيصتالو مدحأ عب

 لير ضف لرديل يل مامي الاو نيك ١ بملاو لم ارالايفوهللا ليبس يف هقفئاف ايه 3 لح لجرا ارا.

 ينلاثن ع سلا نغهدنسم فرمعيلا نبأ جروب دكرد را ملا نة نا نم
 .جرخاو#او ريغ تباغاذاواهب يدتمموجعلا لئميتمأ يفيفاعصا لثعلاق سو ديلا ياس

 موجسلا لم هيلا الكم سلاق مسوهيلءلل يلصيبلان أرمجنبأ نعمديسب فدي نب دبع

 عيببماع -رخأو بدبالاماملطلا لصيال مامطلا يف حلا لش يباحتتا لشمملسو هيلدا لص

 ا 'ةازيبدعب .يىباوصال نوكي لاق ملسو هيلعملا ىلص يتلا نعؤفي ف ح نعيطسوالا يف يناربلجلاو
 : ىنظيح .نم هناف يلاعصاو يراهصا اوعد ٠ لسوديلعملا ىلصمللا لوسر لاق لاق سنا نع مينم

 بي ناكاشوب ملا لق نيود ىلخت هيف ينظف نمواظفاح للا نمدعم ناك مهف
 ىتما يف نوظتدلالا يبن نم ام لسو هيلع هللا لصد لوسر لاق لاق سينا نع رك |بعنبا جرخأو

 ىارطني نارم نمد يريطظن , يلعد نورأ» ريلفبا نائعو ىبوهريظنر ب عامنا

 هللا ىلصدلا لوسر لاق_بلإقةديررب نعرك اربع نبأ جرشا ودع ؤبىلا ىلازظنيلف رم نإ ىسيع
 يلع نعايضيا.جرخاو#ةمايقلاب ويدوم ايايعدئاةوفةدإو اجا نم تامزم طوول
 هيلا كلذ لبا ديبي ةمايقلا مويدلا سيو نونه ناك الادإبب ىبلاوص ا نمد>ا تومإلا هوفر

 نئانم ليوا سم دم ناعجص [طواتسربب لها بعز كب .ناكدنإ .يو نعمل يف يطق ةرابلا جيرخلو

 دعب يو نيل جرخاو»*اميرا سابلا

 ا ا محم

 فاي تلرسددإ نيا نعةيرهالا ا يرط نيد



 لن

 ا | ةيامصانأ هصئاصخ ندو 6 باب لغم سانلاطسيلام شير تيطعا لاق مسلم |
 ١ لدتساوةاورلاةلا دعنرع ثلا كمن «دحاقلادع نع ث حيي الفدب د نعي نم ”عابجاب ل لودعم راك ْ

 ا تثن ةيهصلا نإ سوهيلعثا ص هصئاصخزمو#*يفرق سانلاريخ سو هيلع ىلص هلوقب كلل ذأ ١ ا

 | الا يعبانلا مساهل تبني الف فاعلا عم يعباتلا الم ةظمل غسو يلع لس ب عم دجال
 ١ درحجت ٍ؟”اهرونوةوبنلا بصنم ظع قرفلاولودالإ المدن جالا ىم ياا عب عاتجال لوا

 ةلخ كرا سو هيلع ىلص هصئاصخ نمو# ةكلاب قطني فلجلا يئارعالا لعورمصب عقيام
 / هلوقل ةرضن ههجو يفوالا ثيدفا لها نم دحا سبل مهضعب لأ يفت برجولازت نال هني دح ١

 بيقأتلاباوصتخا مهناوابعمسي من مىلااهادافاهاعوف يلاقم عمس أما هلار غفل سو هبلع هللا ىلص ١
 |١ ها ءالمل ارئاس نيب ن٠ ثيل !لهادب صفخا بقل ظفاحلا بيطخل اق .نينمؤملا هارماو ظافجلاب 0

 ا _ نعش يفر ال55 ةنس ىفوتألا يكبلا نيدلا ىف رت ةمالعلا مامالا مامالا مهنمو ]

 ا مبان ىلاعت هلوقريسفت يف هنماو يظعتل ادب عك يف صن اسعاف وفا رهاو جس ندور 1
 ا ممديفو قخجالام هردق يظعتو ملسو هيلع ىلص يب ينلاب هي ودتلا نمي ,الاءذه يف '”رصخقلَو ١

 ا عج ةماع هتلاسروهتوبل نوكتن مهلا“ الس هو مهايزيف هيج ريدق' عدنا كلذ ا
 أ تنعي دلوق نوكيو هتما نءمبلك مهماوءايبنالا نوكتو ةمايقلا مويىلامدآنءز نمىلخغلا ||
 || افيامولبق 2 لواتتي لب ةمايقلا مويا هئامز نمسانلادب صنخيال ةفاكسانلا ىلإ |
 أ هريبق نمناودسيطاو حولا نوب مّدأو ايبن نك لسو ياعم يلع هلوقنمم كللذي توبتي و |

 يبنلا فصوو ءايشالا مومجي طيحما لع نال نما اذهملا لصيأ اين ريصرس لاب هللالعب 8
 تقولا كلذ يدل تباث أ هثادنم ميفي نأ يغبشي تقولا كلذ يف وبلا مسو هيلع يلص

 ١ ائباث ىبعم كلذ نوكي نادب الف هللالوضردم شرعلا لعاب ونكم هللا عر اذهو |
 يبن هناب ةيصوصخبمل نكي ل بةغسملايف ريصيس ايلا درب* كلذب دارملا ناكر لو تقولا تالذ
 نم دبالفاقو تلو ولأ كلذ مهربنهلا ملعب ءايبنالا عيج نال دسجلاوحورلا نيبمكآو

 دنع هردق اوذرعُيث هثمال امالعا ريطأ اذببربخا ابلجال لسوديل هلا يلح يبنلا ةيصوصخ

 ةوبنلاناندئازلا ردقلا كلذمهفا ناديراتلق نافلاقك كلذب ريخلا ملصق ىلامتدللا

 ١ فيك ياةنس . ._ريعب رأ غواب دعب نوكبامأو !ًدوجوم هب فوصوملا نوكي نا ديالقصوأ

 ىقلخ لاثرا ءاجدق تلف كل ذك هريغف ك كلذ ناوهلاسر|لبقو هدوجو لبق هبفصوي

 هتقيقحم لا واني رشلا صورمملا | اًيينتنك ةلوقب 5 راشالا نوكتدقف راسجالا لق حا هرالا
 ل حاسم تسستحسم يتع ماسم مج ممل ب بم تديشمس هطسستل ص بمب ا 9 ا
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 قئاقحلا كالت نا يملا رونبهديا نموابقلاخ اباعب افاواوتفرعم نعانلوةع صقل ئاقملاو ||
 دق ملسو هيلعاشاىلص يبلاةقيفخل ءاشب يذلا تقرلايف ءاشب اماههمةقيقح لك" هللاقؤي |

 افا و كاذل ةئيبتم . ارتاح نوكيدف لب فص راشلذو هلااماتآ آمدآ قا واخ لبق نمنوكت

 ١ مكمذلم ميل هلا ءرلاب هنع ربشاو شرعلا ىلعدمتا بتكوين راصف تقولا كلذ نماهيلع ||
 اهب فصنملا فيرشلا هدسج رخأت ناو تقولا كلذ نمةدوجوم هنقيقخل هتمارك مريغو

 ا ثعبلارخأت اماومدقتمةيملالا ةرضحلا نمابهلعةضاخملا ةفيرشلا فاصوالاب هتقيقح فاصتاو |
 هيف ريخأت ال لبعم هتقيقحوةفيرشلاهتاذ لهأتةيج نموها ةهج مدل املكو»# غيلبتلاو |

 ربل نا ىلا هلقنتو هنوكك رخ ألا اناوم«ةويدلاو كلو باتكلا هاتي اومالابتساكاذكو
 هدوجو دعب هيلع ةماركلا كالت هللا ةضافا نوكتدق ةماركلا لها نم» ريغو# ملسو هيلع ص

 ةادالاب كذب هلع لعن نحنول زالا نم هيرلاعهللاف عقبام لكنا كشالو هناجس ءاشياك دج
 ملسو هيلع هئل ىلص يبنلاةوبن ملك < هروبظ دنع مهيلا لصي اماهنمسانلا ميو ةيعرشلاو ةيلقلا

 نمو ؛ئامواعه لج نم ىلاعت هلاعفأ نم لمف رهو لي ريج هب ءاجام لوايف نآرقلا هيلع لزن نيخ

 | ةمولعم ىلوالا تاتبتر-ناناهف اهب فصقي صاخ ليف هرايعخاو هت داراودتردق راثآ
 هرايفخا بح ىلع ثدحت ىلا عت هلامفأ نم طئاسو نيتترملا نيب و نايعلل ةرهاظ ةيناذلاو ناهربلاب
 نيقولخللا نمدحال ربظبمل ناو لحل كلذا لاكهب لصحي ام اهنمو كلذدعب ملل ربطظي اماهنم
 لصغالو كلذ دعب ل لصحي لاك ىلاو هقلخ نحن محلا كل ذن راقب لاكىلا مسقنب كلذو

 مظعا ق ةواخل لاك الف قلما ريخ لموديل ىلص يبلاو قداصلا ربخلابالااديلا كل ذإع
 قلخ لبق نم لأكل كلذ لوصح مسيججتلا ريطاب انفرعف هلحم نم فرشأ لعمال هلاك نم
 قياوما هل لخا م ثقولا كلل ذ نم ةوبنلاءاطعأ هناو ناجم هبر نم ملسو هيلع ها لصانيينل مدآ
 فالمقسالا ىنعم قيئاوما خا يفومملوسرو مهيب هلأو مههطمدقملا نا اوملعيل هايبئالا ىلع
 نم تلخا ءافلخا ذخو تالا يبل ناي لماوُل رص 5م يف مقل مال تلخد شل ذو

 |( كلذ فرع ا ذافيلاعتو هناجيسهبرنم سو هياء لص يبنل مظملا يظعتلا اذه رظناف انه
 هئاوأ تحن ايبنالا عيجةرخآلا يف كلذ ربظا الو اينالا يثوع ملسوهيلعدشلا لص يبنلاف

 ىسدعو سومو ميحأر ارباوحونومذأ ن مز يف هيجي ق.تاولو مهبىلص ؟ارسالا اةليا كل ذكايندلا يفو

 ةثلاسرو مهملعهتوبتف م لع قاغيما هلا ذخأ كلب وهترصتوهب ناميالا مهما يلعو مهيلع بجو

 مدوجوىلا عجار رمال كلذ رخ ًاتودعم مهعاتجا لع ف قوتم هرمأامناو هل لصاح ينعم مهلا
 نعافلا ةيلها طدفقوتو لحما لوبق ىلع لعفلا فقوت نيب قرف هيضتقي ام مهفاصتا مدعم لاال
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 ةهج نع انارقنيرشلا سو هيلعمللىلص يبنلاتاذذهحن مو لعافلاة هج نمفقوت الأ :بيف

 رش رخ ]يف سعف ُ اذهو كشالب هعابثا مومن مرصع يف دجو رافد اع لقشملا رصعلادوحو

 هذه نما دحاو يف أيدذا سانلا ضعب ناتي اك ال هتلاح ىلع رك يبن وهو هنعب رش لعن امزلا
 ةعيرشب ككامناو م !سو هيل ءهللا ىلض يبنلل هعابتا نمدانقام.ةمالا ذه نمدحاو وه معنتمالا
 يهب قلعتم ه وهف يعن وأ رمأ نم امهيفاملكو ةدسلاو ثارغلاب ملسوهيلع هللا لم دمج انيب 1.

 هيلعملا ىلص يبنلا شعب وكلذكو «يشدهنم صقنيأ هلاح ىلع رك ين وهو ةمالا رئاسي قلعتي

 ىلا مهتلاسرو مهثوبل ىلعنيرسم ون كا و جونو يدارباو ىمومنامز يف واهنامز يف ملسو

 ا لم اومعا هتلاسرو هئوبن موعيمج ىلا بوسرو مهيلءين مل اسوهياعدللا لص يب لاو مسيمتأ

 ملسو هيلع هللاىلص همي رشمدقلو فلدختال اهاللوصالايف مبعت ءارش عم قفثم وهو مظعأو

 ١ جمال وأ يمنلا ليبس ص اماو صنيصقتلا ليبس ىلع اما عورفلا» نمهفف المخا عقيما عاف

 كتئاواىلا ةبسنلاب تاقوالا كلت يف ملسو هيلعدشا ىلص يبلا ويرش نوككلب صيصختالو
 ماكحالاو ةعي رشلا هذهتمالا هذه ىلاةبسنلابتفولا ١ اذهيفو مقايبناهب تداجام مالا

 هلوقاهدحاانعايفخ ناكن يقي دحيئعمانل ناب اذهبو ثاقوالاو صاظتتالا فالتخاب فا
 عيبجملانابف ةمايقلامويرىلاهنامز مدنا نانا دكت ةفاكسانلا ىلا تثعب سوه بعدا ىلص
 دسللاو حورلانيب مدآو ايل تنك ملسو هيلعمللا ىلص هلرقياثلاو مرح اويحلوا سادلا
 دوجو دعبأم نيب لاخلا رتفيامناودادحسرش ام ىلعكل ذ ىلع دئازدنا نبق ملابدلا نظنانك

 دق طورشلا لغم اكح الا قيلعتو ثللذ لبقامو نيسب رالا هغولب و ملسو هياعمللا ىلص وكيسحت

 ,| لحما بسب و هاما ىيلعتلا | :بهف فرصتملا لمافلا بسجي نوكيدقو لباقلا لهل بسجي نوكي
 ايل هومناسلب هبطاخي يذلا في رشلا دسإلاو باطخلا عامممهلوبقوممهلا ثوعبملارهو لباقلا
 ةلاكوال لها لجرلا كلذو حيض يكوتلاف !ةوفك د جو اذا هعنبأ خوزت يف الجبر بالا لكوي
 ! ال كلذوةدمدسالا يدار لك وجع فرصتلا فقوث لصحي دقو ةثباث هتلاكوو

 مدقتلاهقحوارسسهركذ رخأتدقو يكيسلا مالك حشنا ليكولا هعيلهأ وا ةلاكرلا ةمص يف حدقي

 م51 ةنس يفوتللا ىنحلا ماهحلا نبالاكلا ةمالعلامامالا مهنمو

 |( ةلاسرلا يف يلازغلا ماسالا اهيفري اس يتلا ةرياملادت ديقع يف هلوق/هنعدّللا ىشردرهاوج نموا
 عئارشلا نمهلبقام ايساذو نييبدلل اما نيعمح-| ىلخلاىل اماسي اهلا لوسرادمحن ادهش ةيسدقلا
 ةزجعلل هرابظا اماوشليكشنلا كشنلا ل تحجيال ىطقف ربنا اعدام اةزجتا اروظاوذوبلا عدا نال
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 نلمس نس جم لاط ةجس نسما طم ع م م سا ما عع كا يسم ام مطل مم حم تل كل يه م

 | لا "رعديعديايتهقدم 1 .بابامج ىنمبةؤبالا ىوعدباتورقمةداعإإةفراخروم يق

 ّث ةلامنالا نكتجل قاطاددع ربعا امم تناك املاهنلابتلال ددجووكلذالاةريشماب يمئالو ىلاعت
 كلذ راك هللا ءدجو اف يدحنلا ينهموهو دلتا نع لقتيايف هقدص ىلع ةنيبارلمجامف هناعجس

 1 ميلا كاملا لو ردنا نعدي موق لعالم كالا يدي نيب ئاقلاكك ل ذورلاعتهللانمدل ا ةيدصت
 لضخ لعفف كتداع الخ ىلعذلريرس ىلع مقف كدع تاقثاوف اق داص تنك نا كالا لاقاذ هناف
 (يظع) رول ثالث ىلاعت هللا هربظا يذلاو تفدص هلوق لزاج هقدص هنأب يعطف عت ريرضاخل
 ا امد مام يكح الو هبدا ألعب بحصيمل هنأ ةميعن عما يراعرشسا يتلا دسفن يف لاح نآرثلا

 يذلا عملا نيدحوديلا رجلا يصسورجملا ملتورمقلا قاقشناكق :راوللا نم هي دي ىلعربظ

 لبالاوموقلا برشوة دهاشملاب هعباصا نيب نم املا عينو هنعربملا ىلا لقتناا هيلا بطي ناك"
 لكاوةئامعب راوأألا اوناكو ةيبيدحلا يفرثبلا تحزنامدعب هيف يذلا لولقلا ءاملا نمريدكلا

 ٌاشلا رابخاودحاو لجر اباضصتم أي صارقا ناقلااوئاكو ةحاطيلا ثيدح يفاكريففلا عملا |
 || كلؤريغو لك قي وهو ماعطلا مميت نومه لاوناك مهنا يراخببلا يف مصوةموعسسااهنايةيوشملا
 ا يوعدب اماراتا مدع مءانب ةزجسمال ةمالعابنأ هذه ضعب يف ىلويسلا لوقو فيلصتلاب درفاام

 يف هنأك ىلامتدنلا ءافوت اى اها دشب |نيح نم ةوبنلا وعد هيلع بحت فنه هناق كا فب سبل ةوبنلا
 .ليلداذهوشلا لوسريفاةعاس لكيف لوقي هن أكو ةزجسمم ناكدل مقوام لكما من اتسي ةءاس نك
 ةبارغو هتلازبجم خيلب لك ايعا يذلا نامزلا لوط ىلع ةيفابلا ةيلقعلا5 :زجسمملاوبف نآرثلا امأو قلص
 .مهماسو هتضرام ىلا هجوتلا نع فرسصلابالو يضاقلا لوةك طق نيلوالابال هتغالب وهبرلسا
 ريغ "راك اذا هنافدتغالب كرت بسنالا ناك لاو هريغو ىغترإلاٌهالخكل خ دصقددع ةردقلا
 ؛بادآلا_:ندديطرق“ا |هقدلاحاما ودب ةداعلا قر فروظا ناكههضراعم ىلعاور دقيملو غيلب
 ماسقو + اكل ذك لصحت ل سفنلا بيل تيفرمعلا فاول ينلا ةفيرشلا قالخنالاوةك ركلا
 ) .هيلاءينملا_ىعرادتتالا عمونعلاو ريصلاو هل قل | دايقناو هتعفر مات دعب هامعضلل عضاوتلا

 هيلع روظنيل هلا يتدملاعتدللا ن.فوللا وايندلا يت دهزلا ماتو دولا وةنسلساب ةئيسلا هتلباقمو
 هلادبالك ةرمنيعبس مولاي ةبانالاوةبوتلا ديدجيو هركف ماودوموحنو لا تفصعاذا كلذ
 "| نغ غارفلاو هفعاطو ءركشب مايقلا نم هبفوهام هيلا هرظنب رصقتسيفردق هناي ريكو هللا لالج نم
 هلاوحةسفل يف دحز حىلاعت هللا ةفرعم يلع تلوث نملالا عقبالاما ظولظحو سفنلا يره
 2م نا يرمهاوافرسي اراتخلالا نيئيش نيب ريخ ا مودا مرح عتدت نال طق هسفالرتصتنأ ام
 ؛قدضب ة كرا هتملط ةداهمشرو ظل هريغىلا م ركلا ههجو 1 قحلالاطنأر

 د سس عع ورص ديعحم دكا

 ميسي

 2 2 بث تت



 ملسوديلء للا لص اهبهحدعما ةديصقيفتاقورملاعت هللا هجر لالا لاف
 لازالا ضفب ىوملا تلزانو اهجو هنم كظاطت تظط اذا

 جم د م ب فو لاث. يف لئافنلا عوف ارط ص الخالاوقدصلا تدهش

 ا اضياتلف يرخايفو
 ١ ارجأ هنم عطس قملا تديمش  اهجو هنم كافاطل تظل اذا
 ١ ارفاق طق موي هنم ْتَقَنَأ  ناامسننلا ظوظح نعايلخ

 |١ هلع نو.طعيال موقنيبأشأ !هاهئابلعلا عم هلك[ ذه تال يعدعست ةمزكلا دش ليصافتو
 رث وي سفنلا ظوظح.مهتادورعمهيف نولاغتي و باحتالاو هياء نوكلاهتيو فلا نوري. داالو
 | مريظان يب رقسا لب هيلع لوعيكححالو هيلا دذرت باتكلا لها نم زبحيلا مهتعجرخن هلا دنع

]| 

 ظ تابيغم نعربخلاو بتكبالو ارقبال هقيما يلعةئاقب عمةغلاب ةكحبو عنماو لع مظمربظ نا ىلا

 ا 7 الذ يف مييلاراشب دارقا ىلا فلثخاو بشتكلا سرام_درمالا هيلع ماطبال ةيلاخ ماو ةيضام

 نئاكلاريسإلاب هدحاةنض مم با تكلا لها نمنيدئاكلا كاوا ين ةفرعملاةعسةر ددل نامزلا

 1 اذاونيدس عصب يف َنوبِْس مهاد م'مهىلاعت لوف لثمتإ بةتسمروما نعربخ اوم دنع 1
 | ماسوهيلع هلا ىلصدب ريخا امتوبثل هايينالارئاس ةوبن تثيث ملسو هيلعهللا ىلصهنوبن تقيث

 . ىلامت شا هجر ٠١15 ةنسيفوتملاننحلا ىراقلا ىلع الم ةمالمأا مهنمو ا 5 و . 5

0 

 ا

 ؤ يفأسلتلا لاقييفاعلا بابلا لاول ينءافشلاجرشيف ىلاعتءللا دج ةلوق 6 هرهاوج نمو
 ابهيتنواهرصنع وهذا هيف تعمججاوابلك مايبقالا_كاصخزاحأ رسوديلعشا لصيبنلا نأ
 1 ةحاصفو قام وضرو ليعامما ناسلو يهاربا ةلخو حسون ةعاجشو يسع ةفزعمو م ذآ اخير طعاف

 "سنوي ةعاطو تنويا ريصو يبرم ةدشو فسوي_.لامجر بوقعي يرشب وطول ةئكحو طاض

ئاؤوسعدهزو ى ةوععوسايلا راقوو لايئاد ب حو دواد ثوصو عنشوي داهتنو
 س.ق

 0 عيضفا دقودتم اعوستقيل مالسلاوزالصلا مهيلع ءايبنالا قالخا عوج سو هيلع هلا يلم

 | مم هرول نمتلصنا اقف + اهبماركلا لسرلا يا يت كو ىلاقثيح ىريصوبلا كاذب
 ! ملسو:يطمللا ىلصدلوة دنع لئايشلا ع برش يف هركذام 9 اضيا' يراقل!ىلعال هرهاوج نمو

, 
 عال 9

 أب ارو اودش لاجر نم هناك لاجرلا نم برصض ىموم اذاف ءايبنال يلع ضرع) ربأج شب دحيف
 ا اهبشدبث ب أر نم برقا اذاف ,هاربا تيأرو

 فسم

 دار 8 مبرقااذاف ريدي



 أ روم برقا 55 لي ريجاتي روسو هياعشا لص هسقنعيعيحام |

 هلل تاواص مناف مهيلع تضرع لقيملو سو هيلحدللا ىلص هشيلشفا ىلا» اهيا هيفىلاعتشاهمحر ١

 لا يل هنا نيفراعلا ضءب لاقا هو سكعلا نود ناطل لا ىلع ضر عتركسملاو هل مشحلاك هيلع
 ةرسيو نع ةكئالملاو هتئاس ءايلوالاوههمدقم ءايبنالاو شدملا يف بلقلا ةلزخع لسو هيلع

 (نيدلا يف قيرطلا عاطق نيطايشل اوريو هيف كلذ دعب كامل او ىلاعتلاقاكنينوا تم نيرهاظتم
 رخاتاياور يفءاجاك ءارسالا | يأ ضرعلا كل ذو لسرلل لماشلا رعالا نعمل ءايبنالاب دارملاو
 ميئادباروصلل ف شوكي ميلاو يلهرعبيسملانباةياورو ساب 0 نعتيلاعلا يلا ةياورك

 فوطا يفتي ار ئاناناانييلاقدنا قرطلا ضعب يف دروام هدي اوي و ماقملا يف ناكل يقو تناكاك ١

 زوجي ل والا ىلعور وصلا هل هبمبحاو رادل تاخم هئاف لاكشا ال يفاذلا ىلع ل قريع اركذو ةبعكلاب
 رظنا ياك لم دنع سايبعن ديا وريف لاقانأو مناي ينامءاوناك لا مهمات 0 اولشم مهنا

 هذهب تاومسلا يف نولدت* ثو تازرجت لإ نمةيذرلا لهن وكن ناو ىبسيعملار ظنا يفك «ىسوه ىلا

 | هل لثمدقف اموثتناكنأ مهتي 5 نا باوصلا لب دي درتلا ذه هجوال ليق ةقيقملا ىلع روصلا

 هنالوهتايح يفابياءاوناك يتلا ةيقرقحلا مهتروص ىلع# ' ارووأ ةظقي وأ مهتايح لاح يف ثروص

 1 مهتعردصا- دومثرمأ 5 .ءاسوهيلعهلا لم بلاي سوا عرج خان يا ءابحا يالا تبث

 ُثيدحلا نم دافتسإ وكلذ ىلعةلو# فابقأ اهقلطا ثيح وي الا لعديبشلا ترحشماانللو

 مهتافالم فاكتر عررم راشحا يف اذ ديل نعملا ءالظملروص خيلبت يشبدي هنايق أ سام ىلع
 ١ | يرانا الم مالكى عنا ملسو هيلعشا ىلع هلالوسر ةقلخ طبض ىلعشح دي زم هيفو

 نيعب رالا رشف يونوقلانيدلا ردص مامالل يفت امالكن يرادلا ةداعس يفتركذ 36 ةقئالل |
 ءاشتممهب عقحا ءايلوالاو ءايبنالان م لكلا ساورانيب و هنيب ةبسامملا تتبث نم هلوقدنمدل
 عامجالا ن ماك زاك فما نينيدلا عيت ديس ينافي كلذ تيارو لاق مانمو ةظقب
 يف هتيلاحو رل زاتسا ءاشن ا ءاجخا ةثالث لعنيضاملارئاسو 'ايلوالاو *ايبنال نم هاش نم حورب
 هتايحيفدل تناكينلاةي رصنعلاةيسملا هتروصب ةبيبش ةبلامةروص يف دست هكردأوماعلا له
 ُثيحدل عمشجا ويلك ه نم مهخلسلا أ اشناو همون يف هرمغحاءاشن او «يشاجن» ٠ مرخنلال ةيوايئدلا

 ةراشالا هيلاو ىوبنلا ثيزالا ةمجص 5-5 .ىدىلاطلا ذهوي اعلا الإ مكاذذأدسفن ةيلرعتنيعت

 مسوديلعهلا ىلص يبا ل١ ىل نكي ولف ذيل اناسثر رو كبقادلس نأ مككنم ل أس أو ىلاهتهلوقب
 *«نيملاعلا برش دجلاو راصتخاب ىعتتاةدئاف باطملا اذهل نكي ل مهب عيجالا انكم

 | فالطسقلامامالامالكتاايفاثاءز زا هيليو ا 870 ةنسمرحميف خ
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 ل تأ 3 اونا املأ هلتمأ

 لوا اس اس رةف

 فص ثم ام العلا يف ”ةئاتصأ

 ”«م هر

 ذا هلل دع فام! رس

 راتخلا يبا لئاضف يف راعبلا رهاوج باتك نم
 ٠ ملسو هباع هللا لص

 لئاقلايناهلا لبعامسا نب فسوي ريفلا مج عج

 . تاومأو ةاجحأ وخلا ان نم تايازولمملأ يذم ىلطممل
 31 ارئام ع نيع ةظحل لال

 انأ نم

 كش عابطملا راكم ىلا عيمجيفعتؤلاذ و

 تانيلباقلا ايل هع مويرطف رو اإل عيَجتس

 تارا ئذلأ يف صول عت

 0 تالا ندم اي رك

 تاَذ 39 ام يرولا يف انا

 0 1 تاماتشلاى رخل قويلاسل لك تلال يف ميرال 3
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 رازنسا 2000112111 راونا سمت لزالا ءامميف ملطا يذلا هلاداجلا
 يدعيلزا قباوس ىلعهتوبت ساسا عشونا ىلعهدمحا+ديدمحالا تافصلا يلجت رهاظمةلاسرلا

 .هرفدأ ادرفلا هل كي رشال دحو اللا اداب يب قحاق عدنا زاهد

 :نادهشاو# لاكلا قاقمقساب هعينادحو:يف دحوتملادحاولا» لالجلاو ةيلظغلاب هسيئادزف يف

 . سصاخقسلا+نايعالا نويعناسنا ود«ناسنالا عوتفرشاهلوس .روهدبعأ دع انييبسواثديس أ

 يلارغوةلاسرلا مومعب صوصخملا * ايلا عئادبب جوتملا# نان دعدلو ةصالخ نملاخ.نم |
 قئاقملا دروه*يلاسنالا عوتلا نم برقلا ب هاوج صصخلا*يفاقرتلا ماج ارسلا# تاربلا 5
 اهسدق رئاظح ريفخاذأ اهبيطخو انت اهريثمو ا مادرغم عياوج حياج *اهردصمو ةيلزالا :

 ”ةطقدادم:دم#هسدق قئاقأ يان هلءجو»«هسفمأ لفت يذلا رومح هلا تيب +اهرفو ١

 لها نم ٠ لئاقلا ىلع * ءافزلا ددمرخ نم ضيفملا "4 نافرعلاوّكملا عيباب عينمو*ناوكآل :

 اقف ةيسنالا جاب ةيسدقالاهتاؤ بطاخ ث يح (افر دج يمد و)#ةانطسال اوتزاخملا
 .لسرءقطاب قاطعا لكل تناو نئاك مظغا هللا لوسر تتاف
 لدعتو ولعت .قحلا رانم تناو هبطت نأ ذا قل ارادم كيلع

 لفندي قتل هنم هيلع بابو -همراعزاد هللا ثيب كداؤف
 لب هلل هنم يح لكي فه .ثزجتأ هدم هللا .لع عيياني

 لففب كنم دب لضن.هل لك لشفم لكلضفلا ضيفب تحف
 ,للكم لاكلا عاوناب كيدل مهجاتف ءاينالا ران تمن
 :هةطخ ةلغقت دادمالا ةدم ايف ايف

 ىتاو كنع بلقلا لوحي لام
 تلصاوت هنم.هللا ةالص كيلع

 لاشي ذا قالطالاةورذابو
 لوا الو ولسا ال كقحو
 لصتتت ال كتعلاصتا ةالص

 :ةليبلالا ءاشأ در حاورأ تلا حسو اهلا لالج ىععنلا ةردس ن اكس رئاصب راصبأ تصخت ٌ

 قادعا تلواطتو*هتامقل ىئافن ىلا يلعالا الملا سفتاتاتفل ت كشلاتو+«هلاو ةدهاشمملا ْ

 *«سننالا سلا لعد علطاون« سدقالا ىوعنملا ىلا رف عنا هتاخ نيعادلا لولا ا



 رولا

 مرح هيسءايبنالا صاخشا تفقوف# هعساولا هسدقةريظح تارضحو + هعماجلا هتطاحا يف

 *«لالجالا جرا ىم# لالجلا جراعم يف ةكئالملا حاشا تماقومم همدخلا مادقا ىلع# همرملا
 قشف# ىدناف+:دهاشمل رمتلا قاتشا# قاوشالا تاماقبيف *قاشعلاحاورإت ماهو
 ءايبغالا بولف تعدصتاف عدصتف عدلجلاهتقرافلا ف ..:رجو# نيققاشملا ءايقشالا رئارع

 ةصاخ ةماعلا هتوغدأ تداقناو*« قك اما عئالط قرأوب هتشعب , ةاكشم نمت قري و *نيقفانملا

 نيعب ماسالا تاعش لغني و هتامزع قداصب يأ ليبس يف دهاجي لزيطو# قئالحخلاةصالخ

 هعمعت ةيمالا هنمأ رئاس يلع تقو* ,هغلايلا هحفمو هنيدثالاك تلك ىتج#هتاهج قارتفا

 ىلع [ئاقىلاعت هللا لقنف+ يللوالا ىلع : ةرخآلا رْ او ىلعالا قيفرلا راثخاف ريخو#+ هغباسلا

 ,#هماقملا راديف مركيلا يفارمىنساءأوبو *هماركلا سودرفولاكلا رادملا*همالسلاءدق

 يتلا كماجماب دولا« دوههثملا دهاشلا وبف*دوهيشملا مويلاييف فريشلا بهارم للطا دضنو

 ,+هيسدقالا سدقلا رئاظح يف*هينسلاةجردلاو +ديلعلاةلزنملا وذ* دومحملا دماغ همبلي
 ,#تاكربلا يماونو ميلستلا فئارشو* تا اولضلا لضاوف هيلء ها لصاو# ةيبقئالادهاشملاو
 .ايهرصحيالو «دمالا دما امهنع عطقتيال مالسو ةالص»*راربالا هب اه اود«رابطالا هلآ عو
 هفيلأتةيفيكرك 5 ٌميفالطسقلا مامؤلل هيندإلا بهلاوملا باتكة بطخ تهتنا دبالادبا ديلا
 دصاقمةرشع لعدبتر هناو هييترتو

 | اصواي ينصتملا*ييلسلا لقملا اذاي معا6#لوالا دصقمل يف دلوق هنعثإ ضرع ره أوج نقل
 ىلاعت قملاةذارا تقلعتام هنا. #يقتسملا طارصلا ىلا ةيادحلاب كاياوذنلا ينقنو# ميقتلاولاوكلا

 عمد لحال ةرضملا يف مي دعمل اراونالإ نم+هيدمححلا ة قيقا زربا#«هقزرري دقثو* هقلخ د اجياي

 , هلغاق# هلكت دارا قباسيف ىبسأك« كح ةرودولج#«اهلفسواهولع# ماك اوعلااهمؤلس م
 ل هلا نيب ملسو هيلعدنلا ىلص لاق الا نكي مل مذآو !ذه# هتلاصرب هرشب و *هتوينب ىلاعت

 رظنملاب ب وهو ىلعالا ًذلملاب ربظف حاودالا نويعملسو هيلع هلا ىلص هنم تسلا عدسجلاو

 -* سادجالا عيمج عير اعلا سن ذل املسو هيلءدلا ىلصوبف* ىلحالا دروملا ممل ناكف#ىلجالا
 هللا ىلص هقحبيف نطابلا مسالاب نامزلا ىعتتا امو سافلاو تادوجوملا عيبجمر مابا

 .دمح ريظن رهاظلاع هل نام هزاكحل رقسنادب 3 ,رلا طابتراو هس دوجو ىلا

 .* هتنيط ترخأأت ىراو مسوديلع هللا ىلص وهف احورو ًامسج هتيلكب لسوهيلع 2

 لقني الو د :مالا رما دفني الف# رمالا ذ ذوفل عضومو#“ رسلا ةنازخ ورف# هني تفرعدقن

 .( هنع دلل يضر .لرعلا ترب نيدلا يبت يديسوهو ) لئاقلا رد هلاو# هلع الا ربخ



 ا

 فقاو لريطلاب هال ثيمدأو ليسو اك متصل م ناك 6 يلابالا

 فراطو ديت دجم ىلعلا يفهكل دم ”يطنالا تلوسرلا :كاذذ

 فقاوم ريصع لك يف هلي ثراكو هكسدملا رخآ يف دعسلا نامزب لأ

 فراوعو يرسلأ هيلع تيئاف 2 هعدص ربجي رهدلا راسكتأل ىتا
 فراص نوكلا يف رمالا#لاذلسيلو هئالخ كثروكي ال اًرما مار اذا
 ةفيرشلا هئائما نأش يفياثلا دنقلا يف هارق 26 اشيا ينالطسقلامامالا رهاوج نمو ل
 .ةعسإ غاب غاب كر «مفاصوص#ددعاهب أو ءلب واهدادعتلة ءاج ضرعتدق ملسو هيلع هلا يلم

 هلا هصخدقو ضايع يمناقلا لاق ثيدحلا يفةدراولا ىف ةلاهللا ءايما ددعل ةقئاون نيعسلو

 | ذا فوعسملا هباتك يف ةيحدنب/لاقو ًاممأ نيث نال نم وحل فا هئامسا نمماعمناب ىلاغت
 || بهاوملا ينلاق ةئامثالثلا فو ثيدحلاو ثارقلاو ةمدقلملا تكلا نم اهتلمج نع صخل
 ١١ فلا ىلاعت هللة يفوصل ١ ضعب لاقي رعلانبر ؛لايغاقلل نآر ةلاماكح ا باتكيفتيأ ,

 جدمفاصواثد رو يثاااممالا لكف فاصؤالا دارملاو مسالا سو هيلع ارم يبنللو

 يلاغلا واهب صتخم وهاما نم نا ثمسأفصو لكن ملسو هيلع أ لص هلف كلذك 1
 نم فصو لكن مدل انامجا ذأو ىنخي ال ةدهاشملاب نيب كلذ ل كو كراشم وه اماهتو هيلع

 ظفالا ين ادهش مالك يف د :اريذلاو_تاترثكالب وذ امهفاصوا ثغلب يما ةفاصوأ:

 ١١ قباودل ماكحالاو سقلا يفر ملا نباو افشلا يف ضايع يماقلاو معيدبلا لوقلا يف يوازخلا

 يرازيسلا| هزييش محا اهرثكأو لو هرأحا لع ةبترماه درس ةئاعب رالا ىلعدي زي مريغو سانلا ديس

 طفاحلا لت يءاشلا ظفاحلا ارفعض وحن مهيلءدازو ادج ليلق هريفل هدازاموميدبلا لوقلايف
 | مريغ نمهيلع تدزو كلذ عي تعجدقو بهاوملاحرشيفيناقرزلا هدع | ةناك يظووسلا
 يبنلا امم أ ملظن يف نئاسولا نسح | اهنرع“ةجودزم يف !مظنو مسا نيرشعو اينو ةلأ اتفاق
 اممم .زايال ليلق حرش عم فورملا يلعةبترم ةروثنماهتدرفأو مخ !ءهللا لص لم ماكلا

 نمرلسو هيلع هللا لص دمجان د سلا بف ىعمالا هتيم لقسم باتكيفاهب قلععت ةمهعدئ وفرك دو
 نمنا لعا بهاوملا نم لاقل دصقملا يفارق ضي يف الطسقلا مامال ارمارج نموا املا
 م هجو يلعفيرشلا هلدب قلخ لمح ىلامتدشأ ناب نامالا مسو هيلع ىلص هب نايالا اق

 م حفتيام يلع تانآ اهلدب قلخنم ماش امركم دم يمد قاخ ةدعبالب ءهلبق روظي

 رس لرد ققخ اميلعتان ١ ١ هنش قالخا ميانع نم حضني اموةمي ركلا مسفن قلخ ميظع

 لاق ن ٌتيح يريصوبالا رد هللو سدكقملا هبلق



 . مسنلا 'ىزاب ًاببيح ءافطصاع ةئروصو ةأثعم 6 يذلاويف

 مسقنم ريغ هيف نسحلا رهوجل ةيساوع يف كبرش نع هزأم

 يويلسو هيلعتلا ىلص هريغنودءانعم مت يذلا هلال هيف ّةلا 75 لماكلا نسا ة ةقيقح ىنعي ا

 54 الف ةهضعب ؛ الاهلي ل مسقتأ اذاهنالامات هتسح ناك امالاومريغ نيب وهنيب قوما“ ريغ

 كيس هللاقن ءايحالا ضعي لزافايارسلانم ةيرسيف جرخ ديلولا نيدلا> نا 5 الا يفوت ا

 لاق لج لجرلا اقف الف لضفايف اامألاقفملسو ةيلع 4ك !ىلما ل انافص يملا كلذ

 هلأ مق نعئالصلا باعك يف ييطرقلا ىكحدقو# لسرملا ردق يل لوس .رلا نعش يذ 7”
 هثير اننيعاتقاطا المنح ماهئادل ربظ رلهلال ملسوهيلما ىلص ةتسح ماقانأ ريلي لاق

 : ليس لعيفافا مالسلاو ةالملا هيلع هقسشنيس دراولا تابيبشتلاو* ملسو هيام ىلص !

 ملسو هيلعللا ىلص ناك# لغاودجتو ىلعأ ملسوديلع هللايص هتاذفالاوليثقلا وبي رقتلا

 نئابلا ريصقلاب الوبهاذلا لي ولملاب سيلا قل عهسعاوأهجو سانلا نسحا ةماهلا يظع

 يف يرجت سعشا نك سو هيلعهللا يلم هلا لوسر نم نسحا اًيشتب أرامةريرع وبا لاق

 ال. للاقق فيسلا لثم سو هيلع صدا لوسردجوناك أ“ اربلا ل -يراخضلا يفو«ههجو
 هلنالوسرهجو ناك لجردل لاق هلاة رعب نب رباج ثيدح نم اسم ةياوريفو*رمتلا لثم لإ ا

 نم ريثكو *!ريدتسم ناكو رمثلاو سمشلا لثم لبال لاقت فيسلا لثم ملسو هيلعهللاىلص |

 ”ولأالت ههجو الذاتي هرمنا نع نسحاورمل لغم في رشلا ههجوناب كل ذك هوفصوقب أ هملا
 .ةنأكو منا لثيو هئافص ةدشل ٌءآرما ههجو نكورمق ةعطقدنأكوردبلاةلبلرمدقلا
 ةجييغ” تاياور لمحرك ذو *كلذ ريغو ةعلاط سمشلا سب ًارهتبأر !ذاو.هيف يرث سمشلا
 *لضوديلع لا ولصةفي رشلا هلئامث ىلع مالكلا لاطاو ام هريغو نيني ةياور نم ىنعملا اذهيف

 || «دعابتملا رقاتتملا عيطلاب#«دراشلا شحلاك م نيذلا برعلاةزيبدن رس لمأت نمو لاق
 اولتاقو+#هيطعاومقجاو+هيلا اوداقنانأ ىلا هاذا ىلع ربصو# م اذج لمحاو هماس فيكو

 »م ءابحاو مهئاطوا هاضريف اورو مهسقلا ىلع هوراتخاو* ممءانبا وم هاب و مهيلهأ هنود

 *«نيملاعلا لقعا هنا ققحت *نيضاملا ريس اهنملعتي بيك ةعلاطمالو هلت قبس ةسرام ريغ م

 اعاسنا ةيركلاهسفن قالخا تعبت !مرجال لوقعلا عسوا .مالسلاوةالصلا هيلع هزقع ناك الو

 ذء,ركيأم ىلع هريضو #هردقلا ع عم لفعلاو حلا يف م املا قل عاسن اكل ذنف «يش نع قيضيال

 ةئم هرلنامدشاوف ل نيراحلا فييلتاقملا هب نيرفاكلا ىعلسو هيلع هل لص هربص كيسحو

 ' يف فيرشلا بجو ىلع ليسي مدلارام قتحدحا ١ مييدمجو :



 يار تسب يفك انامل د انامأ ثعبأل ميل لاق ويمترعدرل ارلاقوا ديد شهبا”! لعد ذ قش

 لروعن ال مهان يوغ دحاو يموقل رفغامبللا ةمحرو

 لئال دنا رعا عيارلا دصقملا ىف :ءدللا يفردلوق 4 شيا الط سقلا مالا رهاوج ندد 6

 اههتوبن لئال د نف* ةريهش هنازمت* روبظب اظب رابخالاو#ةريثك سو هيلع هللا ىلص دهان ةوب
 وديلعهللا ىلص هجورخو ةتعنو ءركذ نم ةلزنملاهلاب عك رئاسو ليجتالاو:ةاررتلا يفدجو ٠
 | ف ةحداقلا ةبي رغلا ةبيوعلا رومالا م ةثعيمو هدوم مايا يدي نيب جرخامو برعلا ضراب.

 هلال اامو ليفلاة مق مركذب ةهونملا برعلا نأشل ةدياولا مهتاكل ةنهوملا رفكلا ن اطلس
 ضرغو ىرسك ناوي تافرش طوق -و سراف راث دوهحو لاكتلاو تاب وقملا نم هباهت اب ىلاعت |[
 هيلع هللا ىلصهفاصواو هقوعنب ةخراصلا فئاوطلا نم معم امو ناذب وملااي و روةؤاس ةريججماع |
 ام رئاس ىلا اهتنكما نماحل عقاد ريغ نماروجول اهرورخو ةدوبعملا مانصالا ساكتناو وسو

 هياعاطلا لص هتئاضحب ماياوهتدالو يف بئاجتلا روبظن٠ ءةروهشمل رابخالا يف لقئامو يور“
 نم بولقلا هب ليقسملام ملسو ميل هلل لس هل نكي دايبن ىلاعت هلا هثعب نا ىلا هدعب و ملسو
 امد يذلا نيدلاوهريظا يذلا ّي اولا ىلع ناوعا الو لاجنرلا اهب :ريقيل ةوفالو هيف عمطتيف لام“

 ةيبصعلا يف ةيلهاملا ةداع يلع نيب مال ازالايظعت رماتمالاةدابع ىلع نوع تمي اوناكوديلا“ إ

 لربع ميمتكالو نيدقفل امرممجتالا رافلا نيشو ةامدلا كفسو يغابتلاو ىداعتلاو ةيملاو

 عجو مهبولتنيب ملطو هيل هللا بص فل ًافة الوب وقع فوخالوةبفاءيف رظن مهلاعف و
 #*«هثرسصأ يفا ”لسأ وابلفاوراصف يديالا ثفدارتو بولقلا ترصانت وءارالات ثقفتا ح مهلك

 *:هييفه فيس مرئاشعو موموق اوفو مهناطواو ممدالب اوريو #هتعلط ىلا !دحاو اقيعو“

 0 .ىلص» ملك زارعايف فؤؤ سلا عقول مموج اوبمنو# رعت يفموحا راوي ندب

 هلو ممل لجاعلا يف ضرعال وج ميلءاهضافا..لاؤم الو محلابطسب أم د الفماس

 لمذا لو هيلع هللا م هنأش نم ناك ىلب# :هنوزوحيتايندللا يف فرش رش واكلإم 0
 هلييسا ذهدمالابعو #قغتي وارومالا ذهل ثم ثفاي لوف عتضولا ةوس تفي رمشلاو اريقف ينغلا :

 باقري اهرومالا ذبح هلرطصو قمل اب هقعب يذلاوال *يز .نكفلا نيبدتلاو## يل ةءلارايعخالا لبق نم“

 ديوب نع زم تاداغلل ضقان#" 4 واهم بلاغ ىجدو*”يلبا ماوهاف او كلل ذ نه ٠ يدي لقان“

 لأ دج رك بكن افلا ر هللا كؤابت# رمال وقل هل ء,هالاافيلعر دقيلالو زيثدلا يوقم
 |كالذندو*لاقفذ ةلرةلاب-أدتباو دو هيلع ىلع هتوبب لمالادو هابل نه: يفك ىلامث»

 ؟نايتالاو هدر اممملا ماعدو زادقالا نم هيفامن سو هيلع دا لج يد دطياطملا قالرقلا
 11 حل اح
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 "هيلع. هدرو يذلا نأ ءايلعلا ضعب لاق م«» يشب ناينالا نعاوزتو هنع اولكنذ هزغم نم ةروسل

 يف مضواوةبآلا يف بجي هلنينايتالأ نع قربا يذلا مالكا نم برعلا لعمال لاو ءالضلا

 ةغالبلا لهاىنا سو هيلعدلا ىلص هنال صرب الاوهكألا ءارباو قوما ءايحا_-ىءتلالدإا
 م ع نكت مهدنع ىنعملا عويفمم الكب نسل ايف نيمدقتملاو نايبلا ءاس رو ةحاصفلا باب راو

 هيف نوعمتد اونوكيل مهنال ىوملا ءايحادنعمالسلا هيلعهسلادهاش نم زج نم بج هنع
 ة2البلاو يصفلا مالكلا يطاعتن تناكشبب رقو هملعن وطاعتيالو صرب الاوهكألا ءازبا يفالو
 ةمظاف ةمحج هذهو هتوبن ةه”ودنلاسر ريلعالع ريصول ناك امنا هنع زجملا نا ىلع لدف ةباطخلاو.

 دنع_لاجرلا* القع نم ملسو هيلع ىلص ناكدف يباططأ نايسوبا لاف#«مضاو ن اهرب و أ[
 مهاب ىاغتدب رنعدب ربخا | لوقلا خطف دقو ىالطالا ىلع هللا قلخ لقعا رعب هنامؤ لها |
 هياعملأ لسا الولف اولَمفَت نو !ااعنت 1نِإَع لاقفنارقلا نمد دقام لاب نرتأبال

 1 نا ةلفع هلْنْذأي ملالاو ف لخ هنع روخايف عقبال لاو بويغلا مالعهتلا دنع نم كلل ذنأب لسو»
 || لاقي اه نسحا نما ذهومدعب يفالطسقلالاق#نوكي وهو نوكيال هنا هيف لوقلا مطقي
 خراب نعريصقتلاب و*ةضرامملا لبق ز زدلاب مهيلع ىدانءنافدتيياوماكاودعدباو لاجل انهيف

 رفوت عمدب امال مهنمدحا عطتسي لف#داجشالا سو د ىلع مهب راص+ ةضقانملا يف ضرغلا :

 نبأ لقا ريبخ ايطرابخالا نموبولا يلا اهناكو يماعت لاقف#داهتجالارهاظنإ ويعاودلا
 هيمفعب نأك وو هلثمبتو 6 نار اًدهلفمباوت ول 000 لو ينل د تءنتجا ا
 را كو ادلب ديالا قرشا يستند *هيرسلا مهم تير ضي
 اذهل دج نادماردقيإذ اهرخ يف لاقوآرقلا زاجعاهوجروب ىلسعنةريثك“ دئاوف لقن ع
 هقطنم ةبوذعو هنيل أو هين ىلعمدعب الون ملسو هيلع هلاوإنع هللا لونسر نمزفن , ارقلا

 امبو:ناك اهءابفالاو هتاينآو ثعبلا ىلعتل دينا ءايشالاو لاشمالا نم هيفامو هيئاعم هو

 أماحرالا ةلصو ءاندلا :ةفارانءعانتمالاو ركتملا نع يعنلاو فو هرمملان رمالا نمدييفام ون وكي
 هاقلْلا ءايطتلاو ءاصعفلا برعلا هنعت زج دقو: دحا كلذ ىلع ردقيف يكف كلذ ريغملا
 ءاداو هتوبن ل ثق وفرع امةدم يق سوهيلعدللاىلم وهواهريغو شي رقحم ءانبفلاو ءارمشلاو

 دشنيالو+ زف لمي الاا# باسسددقع الو * بافك لفن. نيا ةنننيوب راهتلاسر
 *لصفملا بانكلا او*أ ل نمل يسولاب ادم ا ينحل نئااكو د ودخل ةريخ ظفحي جال ودار عش
 دفاع كارد ل الو 2 ا ا "ىلا لاقدب مهجساو هيلا ماضنن

 وأنك نك امو ىلاعن لاق كل ةيوناتك ينالدهت نول لبق ماَرمم كف تقبل
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 قاقثناو هعكري مامطلا ريثكت و ةعياص نيب منال عب فك م مالسلاوةالصلا هيلعهتازج
 | قد ىلع الاد عقو امدتمو هنمةضراملا سلط ياك عدلا مق مقوام ةنقوالا قطن ورم 3

 قراوخ م ص وداع هللاىلص هدب ىلع ظ هنأب ماطقلا ديني كذا دق ع ريغ

 تام: اذا تناو يلاعت هلا دمحر ,لانت+ يلع ةعاوتشو تاح ووجب مطقيأك ريذك يدش دال ١

 تماصلا ويلف لاو يول التل ءاشاتدجو مال كاوتالصلاديلعهتاماركومتاي " رعنب ودق أزمعم
 نطابملاورضاطلاو بئاغلاو قحاللاو قباسلاو دماجلو عئاملاو كرف قلو نك لاو قطانلاو |

 عنمو*بقاوالا بوشلاب يب رلاك_لاطلدع ول امكالذ ريغ ىلا لج لاو لجاعلاو رهاظلاو

 نيبةلاس رلابهلاهتدايمشوهديلع .ريخنلاورجملا ياسا و# يمهل .غلا يف معسلا قارتسا نمنوطايبثلا

 «ةدازملاوحدقلاوت ضي دلل يمنكم هال منوع ذحلا نيندسو*«ةدايسلاوهل اهتبطافمو «هيدي

 1 مد نمثراوالارونلاكو+* لم اوبئذلاو ريعبلا قطنو *روعلا دعب نيعلادرو#رمتلا فاقشناو
 * زاقنلا اهتلقنو * ةللا !هتلوادت ياا تازجملا نمثللذيوسامو*«لزالا نههببا ةهبحيملأ
 || ماما يف نورختلاو نولوالاهغلاب ولو+اهركذ يف ىدملا ىنفل*اهرصح يف انسقتاادلمعا وئام
 مقصر حاب لال ناكلو#هبهارمزم ع يركلا هايحام ءاصقنسان ع اوزجنا + هبقادم ||

 +هيف اودشتي نأ * هيد مثضعبلحم دقلو امرت ضغب ريصح نع

 بصوت مامويفوٌنامزلا في هقصونر هيفصاو نا لضك

 سودا ىلص هيفدشني ناب ق قاع هتاو

 لوطا لان يذلاو الا دجملا نم ةالوانت» ؛يرمأ فك تغاب 2
 لففا هيف يذلا الا اوقذح ولو - ةحدم لوقثا يف نودبملا خمبالو

 قكو هلوثب قش دقلن + ف دمحم يديس نيفراعلا مامأ رد و

 ديشل نوادر يىفشي , كاف قمم كناف هيف لك "رش امه

 لاق ثيحح يريصوبلانيدلا فرش بيدالا مامالا عدبا دقلو ||

 متحاو هيف اًحدم تكشامي محاو مهين يف ىراصالا هتعدا ام عد
 ملظع نم تنشام ءردقملا باو - ف 3 نءئش ةمدتاذ ىلا بسفاو
 مقب قطان هع برعيف-دح سيل هللا لوسر لضف لراق

 ى#و» هادعالذاو ا تاو تايم يملا اورعنا ناو لا نا ينعي ||
 لاقف ملسو هيلء هلل يبلا تحدم ال مليقفماحلا يف ضرافلان رمش خيشلا يار 7 ا



 بلا
 0 ا

 اراكاو هيلع يننملا غلاب ثناو 076 , يبا يف حدم . لك عيا ٠

 ىرولا حذمي ام رادقم اف هيلع هلهاوغ يذلاب ىنثا هلا اذا

 || يراجلاو مايلاك نيددقنملا ءارعشلا لوف طاش اذلو يثكرزلا نيدلا ردب ثلا لاق
 ناف هنولواحي اه بعصأ نر مدنعدحدمنأكو مل 2011 هةحاذم يورلا نباو

 تلاه .غيلبلا ىلع قيضيف ريصقل هقديف وة لكوهفصو نود فاصوالاو هتبتر عنو دينلاعملا

 || ايتدجو ها تضرف نملة بسناب ايا حادمالا عيج ثربت دعا اذا خلا دبعو متنلا

 ىلاو نودع هتافص ىلع ارعشلا ْن اك يتح سو هيلع لا لص يبنلا قح يف ةقداص

 لسو هيلع هلل ىلص هنازيعم نم اًريثك قاس مث نودصقي هحادما

 مما ضيا عبا ,اراادمتللا يف ىلاعت هلا دحيز هلوق * ضبا يئالطسقلا مامالا رهاوج نمو ى
 ءايشاب مسو هيلعشا ىلصاسي صخ دق ىلاهتهّللا نأ كرسو رس س دقو كبلفو يةهللا روث

 يثوا هناف هلثم مسوديلع هلايلص دما ديسل ناكو الا »يشب يبل ضخامو هلبق يبل ابطميل
 تلاع يفالا اين كي لل ءايينالا نم هريغودسملاو جورلانيبمد وأبين ناكو لكنا عماوج
 ناسلا لكل دملا ملسو هيلع هللا ىلص هلا انثع ةلزاملا هذه تعا امو هتلاسر نامزوذتوبت

 باق ثيح نسحا دقاف يريصوبلا نيدلا فرش بيدالا هلل مسا ثوعبم لماك

 مهب هدول نم تلصتا اهاف اي ماركلا لسيما يلا يأ لكو
 ملظلا يف سانلل اهزاوثا نربظي . اهبكحاوك م لضف مث هناف

 دخاو لكي تلضتا امناف لسرلا نمدحاو لك هبت اةررجعم لك نا ىعب قول رم نب اةمالملا لاق
 نأ يطعي ةناف مهههزوت نم تاسناائاف هلوقنسحاامو لسو هيلغملل ىلص دم وأ نم مهتم

 ا رم دحاو لكتاي [تناك امئاود يشدنم ضقنيملودب اماق لزيز مسوديلدلا لص هروأ

 بكاركلا كلتيأ نربظي سهلا كلئ بكأوك مث لضف سمشدنال لسو هيلع ىلصهرون
 سلا نم دسم يشاهاو تاذثلاب ةثيضم تسب بك وكلف ملظلا يف سانلل سمشلا كلئراولا
 مالسلاوةالصااهيلعمدوجو ليقءاينالاكلذكك ثلا روث زوظت سمّشل|ةببغ ددع يهف
 أما راونالا نممالسلاو ةالصلا مهبل لصرلا يدي ىلع ربظام ميمجلهاضف نوربظب ناك
 ام ري دنم صقني نأ ريغ ىع لو يأهل ىلص عساولا هددمو :ضئافلاهرون نم وه

 عماوجج ماقم نم اهلكءاممالاب هدماو ةيلخ هللاهلعج ثيحرالسلا ةيلممد ايف كلذربظ
 ايف لمت أ نيلئالاةككالم ا لاولك ها ممال ا ملعب نوف 2 هيلعملا يصدم حولا كلا
 | دوجودامزملا لصون اىلا ضرإلا يف فئثالللا ثلاوث م امد كِفسَيَ و اهيفاسف نم
 ا م ا تت
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 لموديل كامب , لقدتازا كس راهظال فيرشلا سوديطتا لص انييئمدجةروم |

 ةايينالا نم هريفل ةي ١ لك هتايآ روشنم تحت ىوطناو نون لكهرون يف جردنا سعلاكناك 0

 :. دحاطمي ملقةنلاسر هاو اياك تاوبنلاو هنوبل بلص يفاهلك"تالاسرلا ت اح دو ||

 ىلاعت هللانايطمعا ما السلا هيلع مد اف ءابلشم ل ! هيلع لص ىل طبعا دقوالاةلي ضف واةمارك ١
 هيث هر دص حرش لالا لون هردص حرش ملسو هيلع هللا ىلص دما ديس طعاف هديب هقلؤح |

 ىدؤجرلا قلخلا مالا هيلع م ذأ ن «ىلاعت ىلوتف يوبتلا قال اوهو ةكطلاو نامالإ هيف قاغو |

 يناننيت قاخ مدآ ف الخ“ !نم دوصقملانا عم ىوينلا اخطأ لسو هيلث يلم دهان ديس 2و

 يس قباسدوصقملاو ةليسولامالسلا هيلع مدآودوصقملا سو هيلء لا ىلص دمه انديسفه بلص

 | ررهسلاباورما ةكلالما نأءريسفت يف يزارلا لا لاقت مد الةكتالملا دوج" اماو# ةإيسولا:
 لئاقلا رد هلل لاو هعوبج يف نأك مسو هيلع هلا ىلح ,لمت روأ نا لجالمدآلا

 اولسوت نيح كالمالاهل. ىلصف مآ هجو ىف هللا لج تيلي

 فيرنا ذهل وقي ده نب ل مسوامالا تمع# لاقيفاهك فلا ءاكحايفظعاولا ناثعيلا ن 5
 يلا لع نوصي هَكبالموَهش نإ هلوقب اسو هيلعهللا ىلص ادمعدب ىلاعت هللافرشيدللا ||

 نوكب نا زوجيال هنال دولاب هلك الملا رمال ءالسلاهيط مد فيرشن نم عجاو نا قي الا
 ملبا نينماوملاو ةكن الملا نعو ىلاعتهنع ردصي فب رشنف فيررشنا كلذ يف. ةكأ اللا ممل |

 ةلبأقم يف ركذو مبلئاضفو ءايبئالا ضعب تازمسم كذف#ةكلاللل هب ص فيبر يشأ نو
 يوكلواهتمرظعا وا اهلثم وهامدلئاضقو هتازجت ند سو هيلع هللا ىلص يبنالاهمة دحاو لكد
 بهاوملا نم انه هلقنل اموزل "را ملمدقل ايف يمني ظقاحلا» نعباتكلا اذهيفكنذكاقن |
 ةيءوهتخا اماقيا م عبارلا دصقملايف هركذام“ دب فيا يفالطسقلامامالا رهاوج نمو 3 ْ

 امنا امونة نيب ليا سوميطمما لص هنا تاماركلاو لئاضفلا نم سو هيلع هل .هللا يلم

 اري يلا سي دمسا نم يذمرتلا ءاورر دسؤلاو حورلا نيب مدا (يين ناك لسوديلع هللالع |
 لاق نمل وات مسوديلعممل ”ىلصدنا' اهنءونم قافيملاهياحلخسا نمو لسو هيلع ها ىلع هنا اهجمو

 هلدل اوقلخ-١ تاقوإخل عسمجومدآن اهنمو# ناطقلا لهم رباماود ب ريكا موي .ىلبذ

 يلغو ءامب لك يلظو شرعا نطفي ريشلا دهسا ينك لاعت هللا: نااهنمو## .هريغو ييبلا اور.
 ' ار قاكيلا لا لاعتقال اهيمو# رابسالا بكم ركع قنباماو راهيخ امو. ف انجل

 :نييدلا [قاديمشأ ذخأ ذم ”وىلامتةلا لاق هورصتيرواب“ اونمؤي نأ: مدعب نم“ ميلا ١ ”نييبدلا:

 ادم .بمانأللا ؛كمتاتلا وس لزم هاج 0 ةكسو بابك نر ”ميكتيناامل



 الا

 ,ذخأ الامدعب نف مد لرمايبثهللاثعببل سلا ومر بلاط نيل ل مو
 ى._ملاذخأي و هنزصتيلو هب نامؤبل يح وهو ثعب نثل ! مو هياعدقلا ىلسدمتيفدوبعلا هيلع |

 نذل نمعيست يف مقل هناا نءو+ ةفلا لا بتكليف هب ريشبتلا مقو هنا اهنمو#هموق ىلع كالذأ
 اهئمو#هررغو يطئارخلا# هءأور ,هدارم مانصالا تسكت هنااهتموج هريغو يقييبلا» هاورحاقتسمدأ

 #* دعس نباماور رذقهبأع اًفيظن جرخ هنا | خمو#يفاربطلاو اورةرسلا عوطةماّنوتفم دلو هنا

 .ثيدح لضر٠ يعن وباءاور لبتبملا عوضتملاكه يعبصا منار !دجاس ضرالا مقودنااهنيو
 ماشلا روصق هلداضا اهنمجرخانونهتدالو دنع ملسو هيلعللا ىلص هماتارو# سابع نبأ ١

 كرمت مالسلاوةالصلا هيلع هديمناكو## دما مامالاءاوز هايبنالا تاما :رثشلا ذكو
 ليجد ,دبم كيس وهودث دحي رمقلا ناكو# صئاصخلاخيف عبسنبا ركذ مةكتاللا كب رتب

 يدق ل ءاوردهلا يف لكتو#* هريغو مورمملا قطلا يف كلب لرطط نبا ءاورديلا راشا ثيح
 هبلا قبس ذا رجثلاءيفهيلا لامو**قيمبلاو يعناوباءاور رحلايف ةمامتلا هثالظو# عيسناو

 نآرقلا يف هك لا انو يضر ووش رشلاوردص قشاهنمو +قييبلاهاور
 نيمألا الأ 0 ىلاعت لوفر أرام دال أ بدك م ىلاعتهلوقب هباقف*!ًوضعاّوضع“

 *كيناسلي رس 80 ركلات :هلوفو ىَرهْلأ نع قطني اهويىلاعتهلؤقب هناو# كلف ىلع |

 يفك هت دك ىَريدَتا يلاعت هلوقي ةهجوو# يفطأمَ اصب غارامملاعت :هلوقبأ هرصب و

 ا 00 روظو#“ كقلعل 0 ولم كدي لمحت لَو ىلاعتهلوقب هقتدر هدي وخماينلا

 قيشاو* لربع نضع يذلا َكَوْذو َكَنَعاَْمَضَوَو َكَرْدَص كل حيك لامن

 ا ل يتورط نم-ريغصلا“ هخيراث يف' يالا هجيرخ !امدل داجمشإ.ودومهملا هنا مسا
 لؤقي' بلاط وباثاك |

 ديضاذهو دوم شرملاوذف هليل مسا .درساسل قو

 اهنتؤ' ناد لل 'هلبقناعأ“ هب مسي ودعا ضو هيلع هللا ص ي م3 اسم روببشم -وهتولا

 ناكثو +ةنملا نمدتقسإ:و هبءر ديعطن يال عمو (هئاج تدبر ناك“ لسو هيلءشأ لصدنا»

 يرباكةيظلا يفولبلاقىري وبس ةأوزةيمأفأ د نري او هفلغت» :نن» عري لسو ديل الاي ئنعس

 * يسن وبا هاوز حلا اللا بذغي» .ملسو هيلعهلا لص هقي رناكو *«ىمدلاهاور ءوضلاو راهتلاب:'

 كصاخ رطصلا يف ىثتهاذا:ناك“ملشو» .هيلعطأ' لصانا اهنمو# :قومنلا'هاور عيضرلا ىزجيو“
 الور ":ثاوص هضاد»' الان هنو“ هتوص لبي مالاتلاو ةالصلااةيلع» كلاهما ظ0

 هللا :ىلض .بءاقث امو«ييزاجتلا ءاونرهباقذانيالو هيعمل ملضوت هيلعشا لسعد - ناكتورج هنيعمجا



 0 ا

 0 [سو ديالا ىلص لتحل مو#ايبنالا اذك و هريغو ةبيش يلا نب هاور طق ملسو هيلع |
 ةاور كسلا نم بيلعأ لسو «بيلعمللا ىلص هقرع ن اكو يئاربلعلاهاو رءابيلالاكلذكو
 هل عقب مو *ىقيمبلا هاورهلاط لي وطلا عمىشماذأ ملسو هياتهنلا ىلص ناكو#« هريغو يعل وبأ

 / ىلع مفي ال ملسو هيلعدللا ىلص ناكو# رق يفالو سعث يف لظدل يؤرالر ضرالا ىلع للخ

 لمقلا هاذ اموهريغو يزا ده ادن ضوعبلا همد ص. الو يزارلا رخفلا هلقن طق بابذهبأيث
 نم 'ايسلاةسارحو لسوديلعللا يلع هثعب.دنع ةنبكلاعاطقتا هنمو#يتبسلاو عبسنبا هلاق
 راكد تاوم*ا نع نوب جحيال زيطايشلا تناك سابع نبأ لاف بهشلاب يمرلاو عملا قارتسأ

 نماوعنممالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعدلو الف ةنبكلا ىلع نوقلبفاهرابخاب نوتأيو اهياخدي |
 قارتسا دي ريدحا مهنماف اهلك ت اوعسلا نماوعنم م دو هيلع لصد تداولا تاومسثالث
 ملسو هيلهنلا ىلع هنأ اهم ودعا دبا طخيالف رادلا نءةلعشلا وهو باهشب يمد الأ عمسلا

 دب ىرسا هناا منموأي رعدبكر اما ءايبنالا تناك وليف [فلما رسم ءارسالا ةليل قاربلاب قا
 نرد هاراو ىلعالا لحما ىلادب جرعو ىصخالا دنا ىلا مارخلا دجسملا نم ليسو هيلع ها ىلص
 مم يلصودل ءايبنالا ريفسأو غطا هو رضبلاغازام يتح جارعملا يف هلغفحو ىربكلاهب رمان

 :وهيلعدللا ىلص هنااهنمو* يقييبل و ذه تي زعو رانلاو ةنجلا ىلععلطاو ماماةكمالملاب و

 كو طالا عيفرلا يف لاعتلا هلكوةباورلاو مالكلا نير ل ىلاعتهللا مج هيفيعب ىلاعتهللا ىأ
 ةورغيف هع. تلتاقومرواخ لذ نوشمي راس ثيح دعم ريست ةكمالملانااهمو *« لباب سوم
 نا لقتب موزع هتيم لة الا هيلع نو يلصن ن اميل بيهن اهنمو«نيتحو ردب

 رهو زيزملا باتكلايثوا هنا اهنءو*«مهئايبلا ىلع اواصينا مههلع سخي ناك ةمدقنملا مالا
 نيردلاو ليدبتلا نم نآرقلاهباتك ظفحاهمو#ةسرادمج لةتشاالو بنكي الو ارقبال يأ
 ىلع اوردف اف دك ليدبتو هرييغت يف ةطمارقلا ايسالةلطمملاو:دحللا نم ريشك ىعس ىتح
 لاف هىفورح نم فرحيف نيلسا كيكشنالو هكح نملك رييخنالوهدون نم« يش ءافطا
 ان ىلع لتشمل !سوديلعللا ىلص هباتكو جويا نيل وبدي نيب ِم لأبي ايآل ىلاعت
 | ام ةرثادلا عئارشلاو ةدئابلا مالاوةفلاسلا نورقلا رابخالامماج بتكلا عيجهيلء تلقا
 كلذ ملمت يف هرمع علم ىذلاباتكلا دا رابحا نمذفلاالأةدحاولا ةصقلا هنم بال ناك
 رئاسو ركل نار سي دلو ىلاعت لافاكهيطنتم لعدب رفو هيلعتل هظفح هللا رنسي و
 | رمت نارقلاو ميباعنينسلا رورم ىلع ريففلا جلاب فيكق مهتمدحاولااهتتك ظفحتال مالا
 اًقرشو اًريِستو .انيلع ًاليهست فرحا ةعبس ع لزنا هنا. اهتيو«ةدم برقا يف ن الغلا هظفحت:
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 ىلامت هلا اهنمو :«ايأدلا تيقبام عمدعتالا ةيفابقي  هنوك اهنمو *«اكضنب ةيصوصخو ةحرو
 ةدايزلاونب رآلا نم يا نوط لاَ و مذ ان لا 0 لاق هطنم لفكت

 هلوقو هفلخ نال تينا لطابلاد يني النأر هلا ةةصويف ىلاعت هلوقد ريظنو ناصقنلاو
 لاق ظنحي فيكهيفا ابطتخاو »ريك د اقالتخ أ هيفاودج 1 يطع نمنأك ولو ىلاعت

 هنم ناصقنلاو هيفةداي زنا نع ىلا بعل رشبلا مالكل اًيبابمارجعم هلعجي نآب هظفرمهنفعب
 نارقلا نم سيلا ذهن ا ءالقعلا لكل ريظيفنأرقلا لفل ريغتهنم اوصقت وا هيفاوداز رمال

 تييبايف هنوسردي و هنوظفحي ةعام ضيف لب هداسفاو هلاطبا نع قلما زبعأن ورهسأ لاثو
 فرحي هريغي نا لواح ولا دجا ناوه ظفحلاب دارملا نورخت لا ةود« ب يلكتلا ءانقب ركل ا قلما

 هنم فرح يس رييختهل قفا ول بيلا خيشلا ناهس بذك |ذهايندلا لها! لاقل ةطفتوا ْ
 اذهل ثم بتكلا» نمء يشل قلمك هباوصوخيشلا ابيات أطخأ مهلك نايبصلا هل لاقل
 اذه ىلا عنها ناصدقو في رختلاو رييغتلا»نرعصتلا اند دقو الا باغكال هناك باتكلا

 هلاطبأ ىلع ةرفوتم ىراصتلاو دوييلاو ة حل يعاود نأ عم لذ عيمج نع ذي رملا باتكلا
 يالطسقلا فل ا رصع يف ينعي ةدسةئا ماو ةنسنوعنتو ةيئامن , الا ىضقتا دقوهداسفاو

 العلا ةيلع هتااهتمو# ظفطلا ن نيثداي زيف نا دمي وهو ( ة ةنس "8 - نآلا يفهادتو

 سابع نبأ ثيدحيفاك لاولعلا عبسلاب ويئاهملاب و لصفملاب و يسركلا ةيآب صخ مالدبلاو
 :تيطعاو هايبنالا نوددب تدصخو نشرعلا زاكننم ةرقبلا ةروس متاوخ تيطعاو ظفب

 ءاور لصفملاب تانشفو روي زلا ناكم ميماوملاو ليجالا ناك نيثملاو ةاروتلا ناكم يئاخملا
 :ثيدحت ترم يراخلا هاور يت 5 + يناخلا عيملا يه نآر ةلامأو.لئالدلا يق يحن وبا ا

 سانجا نئارخيقو نغم لاق نئازاعا عئافم يل طع سو دياعملل لسنا اهنمو*ةريرهيللا
 ” هيطعب بال يمال رسال ناقل هلا قرر نم ربظام لك ميتاوذأ هل رياظبام ردقب مل جريل ءالاعلا |

 الاايلعب لف بيغلا سيتا ذه ىلاعت ص تخل اك هيلافملا هديب يذلا ملسوديلع هللا لع دمج نعالا

 يثوا هنا اهنمو«نئازملا عتاقم هئاطعاب صاصتخلالا ةلزام م ركلادبسبلا اذ ىطعاو وه
 سانا عيجإ موديلا لى هشعي رش تاعث دق ةفاك الالم اهتمو* رك عماوج
 | اولاق ىلتي ثنا ارقلا نجلا مع مجال ملسو هيلعمللا ىلص بن ايالا همز الإ احادي مهن لف

 لسرا قئادتجرتتوجلا ويم ١ الأ هيشعي رش نم فيلا باور يعاد او انموقاي

 ل مسو يلع هللا ىلع هثمحر. ب: نف َنيِمَلاَملل ةممتأل | كاَنلسِراَمَو ىلاعتلاقملاعلا اهب
 357  ضرالا يلع هعاعش ضافا س ل رو* «ك وهف لبا لا ةهج نم كلل ذامناو دهيح نم كلذ



 ا
 ا

 ىلا مجري إف هنع ل دعو هيلع رونلا داشننا لبقيم يدلل وهف رادجلظ دا نك دنع راتسا |
 1 ندق رهتشلاو رمش ةريسم بعرلاب سو .هيلعدفلا يلص هرصناهءو# عنم كلذ نم شمشلا
 ا( لادصا بواقي ملسو هيلع هللا ىلص هيعر مود عطف عرساوبف طيبا كلغلا تاجر درمقلا عطق
 ا نيرثك أ هئادعا ن مدح نوب ومالسلاو ةالصلا هيلع هرب نيب نكيول هلال هش ةياغلا تاعجامناو
 .ايوبطو امص هئمالودل ضرالا لعج !هتمو# .هلبقدحال لت 'وماتقلالزاحا .اهنمو# نهبش
 .نيدرمتةياور يل دازو# هريغ نود عضرمب اهنع دوجسلا ستخيال يا درجت مضومدارملاو
 .مالسلاو ةالصلا هيلع هئزجم" نأ اهنمو ٠ مهسئانك يف نواصي اوناك منا يبق نمناكو بيعش
 ٠ :رارقلاواهربخالا قبب مفاهتقول تضرقلا ءايبنالا رئاس تازجيعمو ةمايقلا ويلا ةرقسم
 شايع يفاقلا لاذ ةزيجمخ ةايبنالا رثكأ هنا اهنمو*ةعتنم هعضرإ ءموةرهأق تب لزئال يلطعلا
 انا تاكو دعو فيثو ةلكسفلا نيعبسو عبس وحن تالكلا نم نآرقلا ىنناذهناك اذاو اهردق يقي وا كابي إ ةروسديف زاجمالا عقبام لذاو زجسهلكوآرقلا اذهفةريغكاخوكاما
 عبس نمدي زا رثوكلا كانيطعا انا. ةيسن ىلع نرقلا أزستيف .تاثكر شع شوكلا كانيطعا
 . هيل قي رطوهتغالب قب رطب ددهجوب هزاجعا ٌموسفل يف وجه هنمدحاو لكو هرج نالا
 .ناخعا هوجو هيفث دجرلا اذه نم ددملا ف غاضتن ناتزجحددملا ااه نمزج كيف زاهف
 | ةأيشا نع رارخالا ةئوققلام ذهب نمت دحارلا .ةرورسل يف نوكي يقف بيغلا داعي دابخالا قم رخا |
 .رغالا زاجصالا هوجو .ٌميرخا:ةركس دربعلا فعاضتف رمدسفتب.اهنم ريخ نكس يغلا نما
 منيجارب رصملا يوجيالو هتازجممدنعلا لأي داكي الف ن ارقلا قدسيف اذه فيعضتلا بجوت
 | ميلعشا لس ةعباص نيب نم هامل عينوعرلجلا نينحو رجحلا ملستو رمل قاقشنا كلذنمو*إ
 | اخ هنا: ابمود# هريغو مالسلادبعنبا. ورك ذاك ثللذ لثم ايبنالا نم دحأرل تيل لس
 .مئارش عيل جانو نيدلا موي ىلا ديزوم دعرش ليو ديلءدما مدنا اهنموبجنيل رملاو"ايبنالا
 هللا اهنيو *هعابتا مهيلع ب جر ايئالا مكرذا ولدنا ل بيو اعيان ايبنالا رثكاهناونييبلا
 دججرو نيلوقلادجا يف كالا ىلا ل سراهنا .اهنمو#قافتا نما ىلا لسرأ سو هيلع لم
 نمنيفلكملا عيبج لوانتيف ىلاعتدللا يوساموههلاعلاومالسلاوةال غلا هيلع دمجانهدهعلابدارما | نايف ازنالو ريل نييلالان وكي و بع لع ناقرفل ل رت يوكل ك راب ىلاعن لاقئبسلا
 || لاقت كآرقلا يفمهئامساب ءايبنالا ميج بطاخ ملاعت هللا نا اهتمو*ةكلالملاو سثالاو نجلا

 8 مل هيلع هللا لص دعماب ما دنةمالا لعمرح هنااهنمو# نث دم ابماأي لمزملا اما يلام لوسرلا !ملايبال ديف وه بطاخيإلو يسيعاي ىجيبايركزاب ديلداي يهابلاب جوناي
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 رم هءاوف ءاذلا :ارامجيال يااضعب 'مكضعلا 2 8-1 لون اع داواعحت الملاعت لاق

 .ينابشالومدايا اولوق نكلو تارجبل_اارود ادنلاو هب توضلا عرودساباضعب عضعب ءايبك
 6 اي ىلاعت , لاق لوقلاب هل رجلا مري هنا اهنمو# توضلا شفخو عضاوتلاوديقو ريقوتلا عم هلل

 وي بلوق اي ل اورو الو تلا وص قو 'ككاونما اوعقذرلال اوثمآ نيل
 ِْ .لاعت هلوقل زنا ابعنبالاق+نوُرعش آم م 15: امعا طبشنأ انضعمل كشعب
 || يحك الا ملسو ديلعشا ىلص يلا ملكبأل ركبوبا ا يلا ترص قوف متارصأ اومفرتال

 *دنوص ضخما هميفتسإ ق جرم مالك ع مسي ناك اهي سوديلءهللا لم ها ايورو*ارسلا

 اةلتو داني نذل نإ ىلاعت هلل لاق تبا رجحلا ءارون مت لسو هيلدا لسداد مري عدنا مو
 ”«ةمشملاةاماربو بدال نس. ىفتقي لقعلاذا نولي الرفرتك 1 تاجا كاَدَم نم
 وبل وهتايجيو هئلاسر عم قا ىللاعت هثأ اير شبل يمل مجشا يح هنا اهنموب

 أ البق ين ىلعطييملوا هيام امانا ايمو« يسرلا نفانصا عيمبجب لكنا! نمو#«ةرصعو

 .لهبهدقل لوقي ِس هيلع للا ىلصدللا لوسر تعمسلاف رمت لا ثيددح نم يازيللا هجرخ ا:

 وسر انا لاقف ليفارسا وهو يدعب دحلا لع طب مالو لبق ين قاع طبهام ءامسلا نم كلم ٍيلعأ

 موافق ليربج ىلا ترظنفاكلم يبإ تثشيراو .اًدبعايبت تشن كريخا نا يفرمأ كيلاعتلب ر
 .موي مد آذأو ديسعنا .اهندو» ايهذ يعم بلابللا ترامنلاككم ايي كلةيفا ولف مضاوت نأ يلا

 ع يلدا كنعو.ةمايقلام ويمد ادلودنيسان ا ظنأب ةريرهيلا شي دج نم ملسماوي دال 1
 ]|| ماو نت دخلا هاو ىدبو. رخنالو ةمايقلا مري مذاشأوهيطانإ يع رجلا دبع لاشي

 ِْ 1 او هدنع هثلاةمعتب اًمدختو ددارسلاو لغنلا نم هب ىلامتهللا هه 1 ا
 || يلا ةليضنلا دله نا ى خالو هلوقب هميتأ اءلطو هبجودو هبسج ىلع هيمهتاوا نوكيل هتمالا

 ]هل رفغدلا اهموأبم رخقثا نايل سيلف يقوقياعغلب الو يسفن لبق نم اهلنا | مث نيشماركلهتل
 لسد هيلع لص هصئاصخ نممالسلا دعني نيد زعتمشلا لاق رخأامودهتذ نم مدقلام
 || يف مشوق دلل ديو ثاذلغج ؛ايبنالا نما دحا ربخا هنا لقتيملو ة مرفخملاب ىلاعت ما مريخلا هنأ
 || هريغ اهيفدكراشي م معلا آي نم الامه روسفتيف ريغك نبا ىلاقو يسنإ يسن فقوملا
 ادم لفتت نأتاف ا هلل هد سابع نبا نع قيينلاو يف اريطلاو لعب وبأ جرخاو

 ىلاعت:هللا نأ لاق ءامدلا لها ىلا نإ اولا ,ايينالا لعو"اهدلا لها ىلعلسو هيلع ىلص
 هلأ لص دمحللاقو < ماجر هب 0 ا نيل |ي ف م «لقينمواوملا لهال لاق

 بتك دقن ٌرْحَأَت امو َكْنَد نيمَدَق انيس امقف كاان | لسو هيلع
 0 يس يي يم مصعب 1-لا ب يسم“
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 نال لوس :نرانلسزأ امو بلاقملامتهللانا لاقءايبنالا ع هلضفام اولاقةءارب
 د ص هلااهمو# سانلل مز5 الإ كلاَقَسْرَأ امه ٍلسو هيلع هللا لصدمحللاقو ِهمْوَ
 * نيب رثملا ةكئاللا عيجتو نيلس .رلأ لك نم لضفا وبفىلاعتملا ىلع قلطامركأ لسوفيلء
 هنا لصفيلعت وجمال هنااتمو#+د وعسل بأ نعم سم هأور رنيطايشلا نم ينعي هني رقمالسااهنم وو

 يسوون ءاكح نايبنلاالومرقلافو يدروأماوةرئر هيلانبا هرك ذاك طم م هيلع
 اهنع هلا ىفرةشئاعن ,هف رإق يف مالسلاوةالصلا هياعهنعل اسي كيما نأ | ارنمو# ملا ده حرش

 لجرلا ن هناك اذاف ل أس ينعو نوت ني ىف ربقلا ةنقئاماولا اقلسو ديلعثلا لصمالوسرا

 ,اور ثيدحلا هللالوسر دمج لوقيف عي ناك ىبنلا لجرلا !ذهامدل لاقبف ساجاحلاضلا |||
 "قاع ةجازأ و ىلاعتدللا لاق هدعب نم هجاوزا اكل مرح هثااهنمو د يئريبلاودمحا

 ةيصوصخل م !سوديلعمّقأ لص هادم ركل دعي مهيلعن نوحاكل م .رحتاهمالاك ةمرحلا يف نعى
 مدعام اهنمو#هيق فرح مالا وة الصأا هيلع هئال مرح اغا ليقوةرخخآلا يفدل جاو ذانمنالو

 لربالاقهريغل كلذ سيلو سو ةيلعملا ىلص هبهلا ىلع مسقي نأ رزوجهلا مالسلا دنع نأ

 النو مد دلو ديسدنال مسو هياعملا ىلص ىبلا يلعا روصقم نوكي ن | يفيني لهو مالسلا دبع
 اماذه نركب ناو هئجرد يفاوسل هال ءايلوالاوةكت المو امبالا نم هريغب هلا لع مسقي
 يمالسلاوةالصلا هيلع_لاق هيلا نورسني هتانبدالدا ناب :و# هثيقربو هتجر دولعل هب صخت

 هيبسالا ةمايقلا موي عطقنمبسأو ببس لك منمود#«ىلعي و 10 اورديم اذه ينبانا نسما |

 هدا اولاب بسنلا يسن ويبسألاةمايقلام قل ري طنني بسأ وابي لكم و هيلا لص اقدبساو

 باريش دجال هلا منمو# سو هيلع هلا ضدنا دب ىلع جوذابال هنااهنمو** جاو زلاب بيسلاو

 ا هلال لغمعبال نامل !نافاقسم ار دقف مادا يفهآر نم نااهنمو#ةرسيالو ةدهذيلا ىلع
 ىلع بهاوملا يفمالأ كلا لاطاثةظلا يف يناريسن مانملا يفيف ارنا بمةياور يفولسو هيلع ا

 هدمسأب يمسفلا نايلسو هيلع ىلص هب صعخ اا ميو لاق ةظقب و امانم اسوهيلعمللأ ىلص هقيثور
 فرب اق اسوة يلعملا امها لوسرنا كلان سنان .عانيورةرخ اوال عاشو

 المع لعن و ةبجلا !انلح اكسااهانب رنالرقيفةنطا ىلا مهب ره «يف ىلاعت هللا يدي نيب نادب ع

 همسأ نمرانلا لذ ديال نا يفت مثيل ”[ينافةد طا الخرب ءاملامتدا لوقيفةيأ ا هبانيزاط

 نم مهتموال ا (دمجدمسا ناكتلاوس مساقلا لا ١ هتينكي نكتب نا دحال سيوة دحنالو ودا

 بهاذمتل املاء لهيف ىو وبلا لاقصالا رهنركي لرادهبشي ودارفالا زوجو ماجاك
 يعدلا صخاقاطمز رج نموا متدعلا سينا راذ :زوهي كانلاوشاام» .زوجداتلطم عنم يالا ْ



 مو

 + عفترم نأكم لعأري نا ملكتاذاهاب سيفك ضفخت لب تاوصالا دنع فرت الو بيطتلاو
 اولاق ناو تقولا يف مهيلا جرخ لئاسملا اولاق ناف لئاسملاوأ ثيدحلا نودي رتب كلا لوقيمل | لوقتفةي راجلا مهملات جرخ ىلاعت هلا همر اكل اماوتا!ذا سانلا ناكل اق فرطم نعاني 9

 نانمايطلا جاسلاو جام سيو مستو دج ابو بيطتول تاق ظن. شيد :

 ثيدح رم غرفب ىتسدوعلاب رخب لازيالوعوشحلا هيلءواهياع سل#يو جرخيف ةصسال قلتو ١

 ليقك سب والا نب لاق ثدح اذلالا صن كانغ سلي ن كيلو لسو هيلع لصهللا لوسر
 ىلعالادب ثدحاالو ملسو هيلع هللا ىلص هلال وسر ثيدح مظعا را بنا اقف كلذ ييفدل ا

 ثيدمعتلا ةعابجو كلامو ةداتق هركدقو بيسملا نب ديعس نع كل ذذ خا هنالاقب و (ةكم جم ةرابلع
 مسوديلعدلا ىلص هتمرح نا كشالو مسيتاهر بغي ءناك اذا شمالا ناك سة راهطريغيلع
 هتايحيف لراك 5 هتريسوةمسا عاممودغي د حرك وهركد ذنعو هع دعب هريقوتو هميلظعتو

 هنال لخدملا يف جاحلا نبا لاقدحال موقي نا هثيدح“ ىرافلو هركيدناا مموج سو هيلعملا لم

 تيكلو ريغ لجال هشيدح عطقي نأ ءالابممدعو مارتحا او لسو هيلع هللا ىلص يبا عم بدالق
 مهاصا تاوذنركر رحتتيالو ملسو هيلع هناا ىلص هثيدح نوعطقيال فلسلا ناكدق و ةعدبل

 هيلعملا ىلص مهيب ثيدحامارتحا كاذذا مهبلذ زان ينلاةقثمان وامحتيو مهئادبا يثررمغلا

 هلحتو كرحيوهوتةرمةرشع عبسمل برقعلا عسل يف اعنا دجر شل عقوام كبسحوهلسو

 . هنا عم هياصأرمغل كرحتي وهو أرق ب نوكي نا مالسلاودالضلا هيلع هثي دح بانجلاًريقوت ابعسلل

 كلذ ىلا فاضناذا يسال ةمدبلا ب ةرورضلالكلاذذا ماقلاوةكرملاب فيكقهب ع ةوأيف-و طعم
 هتايحيف لسوهياعلا لصعب عمتجا نا يعتلا تيت نا جيوهماشلا ماكل وبي ةبالام

 لومالالهادنع يبت لعد عاتجالا لوطبالاتيتالف لالا عميبباتلا فالذي ةلظلل

 ىلارعالا ىلع ملسو هيلع ىلص فب ؛رشلاهرضب عقيامدرجهت اهروثو ةوبتلا بصنم ع قرفلاو
 اهننو# ةرضن مههوجو لازتال ملسوهيلعمثلا لص هقيدحمار ةنااههمو+ةككلساب قطني فلجلا
 ضرع شمسي أك مهيدحا ةلادع نع شي الف ةنسلاو بات كلارهاو ظل ودعم لك مباح نأ

 دلو دع يااطَسَو هما" انلعَجشلاذك وذ عنيحنيدوجوللاباطخ ىلاعت هلل لاقةاورلارئاس
 أمابهذ لحا لم دحأ قفل دبي ىسفن يدار ف لا مصااوبستال مالسلاوةالصلا هيلع لاقو
 ..نريذلا مهول نيذلا يفرق نسانلاريخ مالسلاوةالصلا هيلعلاقو هفيصنالو ثلحا دم غلب
 ءاوسلا نلعب دنعب نم عججا كلا ناو مبلي دعتب لوقلا ىضتقأ ةريغك يي داحاو تاي آف مهتولب
 ارظنو داهتجالا ىلع سب الل المح مهب نظل نسح بوجول» ريغو مونمةسفلا سبال نم ليدعتلايف |



 ا هنعمهئيلبلو ميلاقالامبستقو مالسلاو ةالصلا هيلعو رماوأ لاشتما نمر لا نم مه دهت اهىلا

 1 . عاوناو تاوكرلاو تاواصلا ىلع .يتبظاومو سانلامهتيادهوةنسلاو باتكلا .وهيلع هللا ىلص
 أ وكرتمدقتملا مالا نمتما يفكك يتلاةديمللا قالخالا اومركلاو ةءاربلاوةماهعشلا عمتابرقلا

 || «مالسلاوةالضلا هيلع مهياعفي رشلاهرطن لوا كلذ لكتللذ يف بلم م دعب دحال نوكك
 اهنمو*هريغبطاخجالو يبل اهيا كيلع مالسلاهلوقب ملسو هيلعدثا ىلص هبطانييلسملا نااهنمو
 سبي لسو هيلع هلا ريص هيلع بذكلا نأ هموم هبيجينأ ةال لا يفوهو داعم نم ىلع بجي ناكدنا
 .يوونلا محصودعب وت لال ورفكي ل يقو ةريبك قب وموةميلظعةشحافوحْب ريغ طع بالكلاك
 ليوطلا ءاغالاالو صقنهئالنونجلا هيلعز وجال هنااتمو# هلجتساذاالاهرغكمدءواملوبق
 : رصعو م يولق تاظفحا ذاف مهب ولق نود مهنيعا ماتا مهنا درودقو ءايبنالا كلذكو نما

 ىمتلاوهيلعز وجيالو ىكبسلا لاق ىلوالا قيرطب ءاغالا نفءايغالا نمفخاوه يذلا مونلا نم ١

 ه1 تاصق بوقعي امأو تبثيرلف يرض ناك ها بيعش نع ذاماماو طف ىل مي ىنصقلانال |
 يف ءانق محشي له فلتخ او لتق هصقتتوا يسوديلعهللا لص بس نم نا|نمو*«تلازو ةواشغ
 !الو ةدرال ادح ل تقي ةيكلاملاب هذال ما ةبحاوةباتتسالا لعؤدتب اعتسا ىلع قوي ا لاحلا

 || بسأو هرصتخم يف ليل ةمالغلا مهني ةرابعواطلغواو هس ىعدا نا هن زءالوفتب وت لبق
 يف ناوأصقئهب قطاوأ هتفصريغؤا هظني ففتساو | هف ذقوا هباعوا هنماوا دب ض”رغن او اكّلموا يبن
 "امديلا بسنوا هيلعز ويالامدل فاضاوامدهزوا هلعررفووا هتبترم م ضغوا هتلضخواهنيد.
 بتتسيرلو لتق برقعلا تدرالاقو نمل هللا لوسر قبال ليقوا مذأا قيرط ىلعهبصنج قيل

 يف ضايعيماقلا ءركاذهو روهخواركسوا لوجل همذ درب( هنارهظن أو رفاكلا لني ناالاادح
 ةيكلاما ةلدا قاس نا دعبيف الط _قلا ىلاق عامجنالاو ةنسلاو باتكلاب هلارل دتساومريغو هافشلا
 َكلذيف عازنالاهطقرفاكترموبفرغكلا ىلامالسالا نمجرخية در كلذ نا ةيعفاشلا بعتتمو
 +«كلذا لال دتسالا يفمالكلا لاطاو لفئالاو بات ناف باتتسي دترماواعتمأ نمروبجلا دنع
 هسفتل ثييدنأ هريضح نم ىلع_بجولاظد دصقاوأ هناملسو هيلع هنا ىلص هصئاصخ نم ءامتو
 كو * باعسالا نمةماج نعةضورلاةداب زيف ىوونلاءاكح ملسو هيلءهّنلا ىلص ةلود
 ةيزخ ةداربشد امك ماكحالا نمءاشاج ءاش نم صخيناكهنا مالسلاوةالصلا هيلعهصئاصخ
 .|| هللا لوسر باعصا نم ناكودمم نع تب اث نبذ زخ نب ةرايع نعدوا دوبا ىو رنيلجر:دابشب

 نر ةفيقيل هعبتتساف سرق ىلارعا نم عاتبأ ملسو هيلع لص يبلا ناملسو هيلع هنا ىلص ١
 .[| هلارغالا نوضرتعي لاجر قفطف يلارعالاًاظباو ىنملا اسوديلعمللا ىلص يننلا عراف نمرفلا



 ا

 هلع اوداز ىحاهجاتبادق سو هيلع يلصهنلا لوسرنأ نورعشبالو سرفلاب هلوموأس

 لوقي نيلسلا نم ءاج نف كنعب دقيفا د شب د يعش طهلوقيدلا ارعالا ىتفطف ىلاقثييدحلا وكلف
 .عمتساف تباث لتي ةيرخ ءاج ىتحىطاالا لوقي نكي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلانا كلي دأ
 ةداهشإاسو هيلعقا يلص يبنلا لج لاق هيفو ثيدحلا هئميابدقشلنادههشاانا لاقف ةعجارملا

 سو هيلع هللا ىلص يبلا اقفاهيفوريشب نينامعنلا ثيدح نم ىرخا ةياورركد غنيلجرب ةعزخ
 يئارعالا|ذربخي ل كقدصا الا ءامسلار بخ طم كقدصا نأ لاق دهشت فيكك دييشن لانا ةيرخاي

 لدعت نممالمالا يف نكي نيلجر ةداهشبهتدا مش لوقي ملسو هيلع لص هلا لوسر لجن
 ةيطعمال ةحايبلايف سو هيلو ىلص هصيخرت كلذ ن موجة عرخريغنيلجرة داهشب هت داهش
 راي نبةدربيلال قادعلاب ةيجص الا كلذ نمو« سيمتتسنب ' امسال دادجالا كرث كلاذ نمو#«

 ناك سو هيلع هلا لص هنا اهخءوب*ىآرقلانم هعداج لجرلا كلذ اكل كلذ نموسناغيشلاماور
 ةثالث لسرامالسلا هيلغ لي رج نا اهنمو# نجلا يف ينميرجللا ةفعاضم نالجر كعوب اككعوي
 ملسو هيلع هلا ىلص هناا هتمو# هريغو قبلا درك سو هيلع ىلص هلاعيز عدل اسي هضرم يق مايا
 كرثو*هريغو قويبلاهركذ فورعملا ةزابجلا ءاعدريغب و ماماروغباجاوذ اج اوفا سانلا هيلع ىلص
 يف ناهوركم نارمالاو ةغيطق في رشلا د يفدل ش .رقو ماي ةثالث لسو هيلع يلص نفدالب
 هللا ىلصفي رشلا»دسج يليبال هنأ اهدو#« لس هيلع هنأ ىلص هتومدعب ضرالا تلضاود«انةح

 هللا ىلص ثرويال هناا هيمو هجامنباودوا دوباهاورمالسلا,مبيلع ءايبنالا كل ذكو لسو هيلع |
 يئاسألاءاورا مل نوث رويال ءايبنالا كل ذكوةق دص هريصم.ليقو هكلم لع هئاقبي ليقف لسوهيلع
 ةوبنلا ثراهيدارملا دواد نابلس ثروو ثزونال ءابينالارشاعم انا اعوفرم ريبزلا ثيدح نم
 مييياع ءايبنالا كل ذكو ةمافاو ناذاب هيف يلصيرو ملسو هيعمل ىلص هربق يف يسمن ابنمو+ملعلاو
 ساتلاجرخو ماي ةثالث ةرملا مايايف كرت يراذالا نا هريغوراجنلا نبا ىكحدقو# مالسلا
 الف فيرشلاربقلا ىلا توندف تشحوتساف ديعس لاق يوبنلا دسم يف سدسملا_ثربديعسو |

 لكلررقلا يف ةماقالاو نا ذالا كلذ يهم ٌثرهظلا تيلصف ربقلا يف ناذالا تءع”روظلا ترضج

 يف ناذالا تعمساك مهناذا تعمسف نوئذاملا دعو سأنلا مجرد لا يل ثالثلا تضم يتحةالص
 كرولصي فيك تلق ناف نوبلي و نوجحي ءايبنالا نا تبث دقومج ملسو هيلع ىلص يبلاربق

 لضفا لب هادبمشلاك مهنا باوجلاذ لمعزا د تسيل ةرخآلارادلا يف تاومأ مون وولي و نوحي
 اهبذذلتلا ليبسيطفيلكتريغ نم لامعالا لصحت دقو نوفز «مهب رددع ءايحا *|دهشلاوممنم
 / هغابي كالمملسو هيلعدللا ىلص هربقب لكو هنا اهنمو*«نآرقلا نؤرقي و نوحبسب مهنا درو اذحلو
 طلع ست سب ب ب جحججحجححتتت



 1 يفنرحايس ةكئالمهلل ناظنلب هححصوك اهلاويئاسالاودمحاءاور
 هلا هاطعا اكلم هلل نا ةرايعنغيفاهيصالا دنعو#مالسلا يما نع يثوغليي ضرالا
 هللارفغتسي و هيلع شما لايعا ضرعت هنا اهتموو+أييدغلب | الا "يلع يلصي دحا نما مهلك دابعلا

 يبلا ىلع ضرعتوالا موي نم سيل بيسملانيديعس نعكرابملا نبأ يود مسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص هربدما اهتءود# محلاعاو نايس ميقرعيف ايشعوةودغهنما لامعا سو هيلءهثا يلع

 ةمرالا لصأو ةنجلا عرت نه ةعرتىلعيتربدموةباو ر يفو ثي دما يف اك هضوح ىلع سوديلع
 ءايعلا نددحا فلتخيملو ةضور ف نئمعلا يف ناك اذاذ ةصاخ عفترملاناكللا ىطةضورلا
 قراصلاهب ربخااملكواويف رجتال ة اص ةردقلا ناف دوجوم سوسعت قحدناو هرهاظ يلعدتا

 هريثو هريثم ..لريبام نأ اهتمو *بجاو هبنامالاف بيغلا روما نم مالسلاوةالصلاهيلع

 لمصجياذهو يربقو يتيبنيبام ظفاب يراغلاءاورةدجلا اير نمةضور سو هيلع ىلص
 اماتقم ةدجلا نمناب ماتو هيلع هلا يلم هدع رشا امنوكب نأبفهقيقلااما+ زاجلاو ةقرقملا
 نم ةيدنملا راثلا تالذكو ةدملا نمتارفلاو لينلاكللذكو اهتءدوسالا رمملا ناك اهنم
 رادبلا هذهيف نوكيا ةيهلالا ةكملا تضتفاف ةنجلا نممالسلا هيلع مآ اهب طبه يتلا قرولا

 أ نركين أبف زاجللاماو#* ليلج يكح ةكحس اهيكاوف نمو اهرجج نذواهبارت نموقنجلا ايم نم
 ىلز يس بيسة دابعلاوةالصلل ناكملا كلذ ةمزالمناف ببسلا يلح بيمملا مما قالطا نم
 عجب اريلظالاوةرج يلا نبا لاقا مخابر نم ةضور ةنجلا نم نوكتفا نرمي لقنت ةعقبلا ناو|ةدجلا
 انا لس ةياوريفو ربقلا ةعوشنين علوا مسودبلع هللا يلصناا ممو# امم نييجلا نيب
 ةالصلاهيلع لاق ةقعصلا نم ىرفي نم لوا م و هيلعدلاأ ىلع وهو* ضرالاهنعقشنت نملوأ

 الف شرعلا مئاوقن م ةّماقب لخلا ىمومألا اذاف ةضفنلا دعب هسأر عفري نملوا انامالسلاو

 هيلع هنا رهاظلاو بهاوملايف لاق# يراخبلاءاور روطلا ةقعصب يزوجمأ يلب قافأ يردا

 هئاقه ركلادسفن سرع ربخأ دقثلامتدقا هلع يتحشللذب لع هدنعنكيإ مالسلاوةالصلا
 ىلع زيي نم لوا ملسوديلع هللا ىلص وهو# ربقلا هنع ىشني نم لوا مالسلاوةالمصلا هيلع

 لا نيعبسيف رشحي ملسو هيلع هللا ىلص هنا/منمو»#ةريرهيلا ثيدح نم يراخسلاءاور طارصلا
 نوفجي كام فلا نوعبس لزنالا عاطي رخنمام رابحالا بك نع يور ا؟ةكئالما نم
 كانم فلا نوعبس طبهواوجرع اوسمأ اذا تح مبتهفجأي نوب رغب مالسلاوةالصلاهيلعهربقب
 ملسو هيلع هلا ىلص هنورقويتكئالملا_]دأقلا نيعبسيف جرخ ضرالاهنعتقشنا اذاىتج
 هاورقاربلا بكا ررش سو هيلعدللا ىلص هناابهمو*ةنيدملايج رانيف راجتلا نبا ءاور شي دحلا |



 لاطا ظعا فقوملا فيكي و هيلعشا | ىلص دنا اهنم#يربطلاهرك ذ !؟ ينال ظفاحلا
 ظفلب كلام نب بكه اورو رشنلا اهموقيال ةنملا نم ةلح يمك اف ظفلب وبيلا اور ةنجا نم
 هاورو*يئاريطلا ه اور ءارضخ ةلحيفودكي و لتىلطينماو انا نوكاف ةمايقلاءوي سافلا رشحي
 م لعفتماو سو هيلع ها يلصاد#ت ينعي وعيقريف ظفاب رنا أ ثيدح نم ًاضيايفاربطلا

 هيلعدنغ دوعسم نبأ هاور شرعلا نيو ىلع موقي ملسو هيلعملا ىلصدلا اهتمو# سادلا قوف

 ىطعي هنأ اهتيو# نورخ -الأو تكرواوالا هيف هطيغي هريغ ةموقبال هيفو مالسلاوة اللا

 مالس نب هنادبع دنعو شرعلاىلع مل سو هيلع لص هسواج وهدها لاق دوما م اهلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ليضفت ركذ هس كالذي ليقاميايسو يوخبلاام رك ذ يس را
 لها نيبءاضقلا لصف يف ىيلتعلا ةءافشلا ىطعيلا اهنمو*# ىلاعتهللا ءاش نا دومحلا ماقملاب
 عد قو باسح ريغ ةد أ موق لاخدا يفةعافشلاو ءايينالا دعب هيلا نوعرضي نيح فقوملا

 نف مد ةمايقلاموي دما هاو بحاص لو هيلع هللا لص هلأ اهتمو## ةنجلا يف سان تاجرد
 ملسم ىوردة نجلا باب عرقي نم لوا أ سو هيلع يل لص هنا اهنمو#رازإلا ءاوردتحت ةنود
 اعبت سانلا راكصا انا ملسو هيلع هللا ىلص لاق لاق سنا نع لفلفنب راتخلا ثيدح نم
 سودبل لع هللا ىلص لاق سنانع ضيا هديعو# ةنجلا باب عرقي نملوا اناوةمايقلا موي

 ا كلبق دحال حئفاال نا ترماكب نزال لوقيف جتفتساف ةمايقلا مو ةلاباب لآ ا

 كدعب دحال موقاالو كلبف دحال حئفااللوقيقنز اخاموقيف لاقهيف ةدايزي ف اربطلاهاورو

 هزيغدحال موقي ال ةنللا نر زا نايثو ملسو هيلعدللا ىلصدل ىرخلا ةيصوصخ هذهو

 دحال موقي الو هتبترمو هني زأ رابظا هب مالسلاوةالضلا هيلءهل همايقف سو هيلع هللا ىلص

 ةديعا م دخيف ىلاعتُها هماقا دقو مهيلع كاملاك وهو هنمدخ يف نوموقي ةنطلا ةثزخ لب هدعب
 لاق ةنجلا :لخدي نملوا ملسو هيلع هللا ىلص هناا بنمو بابلا هلجتفو يشد تح هلوسرو

 يعدو اهينلشنديف يل هللا | تفي ةنجلا قلح كرحي ىرم لوا ائاو مالسلاو ةالصلا+ لع
 رثوكلا ملسو هيلع هلا ىلص ةصئاصخ نمو * يذمرتلا ءاودرفل الو نينمؤلل ءارقف
 نم ضنيأو لسلا نم ىلحا هؤامو توقايلاو ردلا ىلع هارجم هضوحيف ليسب ةدجلا يف زهخ
 * لسو هيلع لص هتما صئاصخ اماوإإلا ةدجلا يف ةجردىلعا شو ةليسولا اهتمو*«جلقلا
 هل يلص نييئ اسج زرباو# تر اقثالا نم ةياغ لعل املاىلاعتودناجي هنلاعنا المنا معا
 ا ناك" نأو اين هدوهظو هروضحب ةينأسنالا دثمابهثيادع ترهظو *نابعلل لسوهيلع
 * فصضو صوصخ >ال ف نوركأو تادلك يرادلاو يلابنالا



 نا

 [مداوتجاديل ىدأ دا اه نوكجي ماكحال ايف دابثجالا هاطعأو ءايبئالا ةثرو مباعجو سانال
 ردقو مالسلا هيلع ىسيك ا دعب ةايبنالا ئ ب ةدآلا هذهنامز يف لغد ىرع لكو

 ةئمالاه ذه هيسملسو هيلع هللا ىلص دمت هعرشام الا ملاعلايف مجال نان رفلتلكةونسذ
 ماخأب و هيلع هلا ىلص اني 5 ةسعيرشب محي اماف مالسلا هيلع ىبسع انديس لزن اذاف
 5 هب نادل هللا عرشامهنعذخ ايف ىلاعت هللا وايدمدلا جيورلا ىلع عالطا وا
 هنعي رشنعجيالو سويط هلل لص اينجل الاليات وه رش ن 05 "يني كيالف

 دقو لسوديلع هللا لص انيبنل عيات مالنا هيلع وهف هنلودو هتلاسر ناوايف هيلعتاؤنايفلا
 اذكو برغم اقنع بحاص هدهبرعاو :ايلوالا تح باتك يف يكلا يذمزتلا كلذ لعدبن“
 يدثقي ومهما و سادأاب ىلصي هنإ جو ىنلاقع حرش يف ىناراسسعلا نيدلادعسغيشلا

 ةيدعجلا ةمالايفةفيلخ ناك ناو مالمسأ هيلع ويف هاىلواهتمامأف: هنم لضفا هلال يدبما هب

 وهمنةمالا هءذهنم | دحأو يتأبهناسانلا ضعب نبك ال هلاح ىلع رك لو لور ويف
 كاذكو«هتعي رشا عيل او سو هيلع يلضانيبتا هعابتا بوجو نورك ذا ةمالا ءذهنمدحاو
 .سايلاشالكو نما هذه ماكحال عياتهنافمريلالا قابهناو رفحا ةوبنب' العلا نم لوقي نم
 لا باتكدل لوسردعب# د, نه ل سيلا يف سيلو#*انضبأ يحدلا يطرقلا ةكادبع وبا دحصص|ميلعا
 يذلا دجلاف *انرشُهملا اهداز ةيدمحملا ةمالاءللاقرتشا ذهب كو لهو هيلع ىلضاننيت
 ب مولودا لئاشنلا نم دب ادمتاب انيلط“رمو *همسنلا همام عسا ًاودكةجزلا هليمايصعلا

 ينيك ”ليقو ظؤفحلا حولا يف يا منح دك هلوق لمأتف# َمأَريَخ "كيك هلو. زا بانك
 والت ثيل ةيكرلا قالخألاب قلخقي نا يدها ةمالا هذه نموه ىف. يغ م ديلا

 ثمنرحلا ةماربخ معك د هاك اقافي ريغان ماما لهأتيو#ةيشرا ١ نئانمزالارمقفي زمشلا
 ايفا لييقو+ركذملا نع نوهتو فق ةزمملاب نورم أتينا ةروك كلاما ارمثلا ىلع معك اذا نمانللا

 يعنلاو فورعملاب رمالاو رثكأ مهنمنيللا نالذما ريخ مسوهيطنا لمدجتماش ءاصأ
 السلال تلاقاكك ملسسو هيلغمللا يمدح بافصال | ذه ليقو» ىشنلا مههف كلان
 إلا ةلف  لوادا ليز دياتفو# مهنية نيننلامفرخ ساعلا ريهمالتملاو

 ناقرسلوما ”ارو لسوق لب هب ناو" كمل مظنم هذ اذهنملاو مدعب نم ريخأ

 وربما :نهم اذه لمع اهلدمي'الةبصعلاةيضف ناؤ”ةدعب يت ينم لكنه لضلا هرب

 لج يف زاك "لقا ةباهعلا دعب يم أب نق نوكيدق هنإ ىلا .ربلادبعيرمج وبأ نهألوأ

 | نرقلاعم انزل لب ثان لع نييل فرق الا :ريهس الا ملاوةالضلادياعةلوقاو ةباهلا ||



 'نيربلملا نيقنانملا .نيةماج مالسلاو ةالصلا هيلغهئرق عج دقو لوضفلاو لضافلا رم

 أ هكاىلص هنإةفاما وبا ىور دقو * دودحلا مهضعب ىلع ماقأ نيرفلار ابكلا لهاو نامالل

 ديسم فو*يب ترئاويفري ,1ل نأ تارم عبس وطو بن ماو يف ار ناجل وطلاق مسوديلع ||

 يئاج تنك لاق رمع نعديبا نع لسا نبدي ز نع دي جيلا نب دمج ن ع يلام الأ وادا

 عمل .قحو لاقتكتالملا انلفاثاعإ ٍلضفاقلخلا ”يانوردت لاقت ]سو هيلع ىلض ينلا دبع

 ًاناهأ قلخلا لضفا ملسو هيلع هللا لص لاق مع ريغ لب مهل حو لاق هايينالا انلق ريغ لب
 زيزملاد,عنبرمت نا ىورو*اًناها قاما لضفإ مهفيفورب لول نونمؤي لاجرلا بالصيف موق

 ١ لمعال باطما نب رمعةريس يلا بتكان أ هللا دبع ريماس ىلا بعكةفالملا يلو اا.
 ارم ناسك سيل كئامز نال رمش نم لضفا تناث رمعةريسب تام نا ماسلا كف اهب

 , بلاق»ماس لوق ل دف بنك م لك ماامز ءابققب ىلا بيكو لاق رمع لاهي رك كلاجرالو
 .اهرخاوةمالا»ذهلوانيبةيوستلا اهنسحواهقرط رئاؤت عمى غشا ثيداحالا ذهف رمجوبأ

 ' هلضف يف كيلا و باوصلا هل ناببايلا اذه ربدت نمو ة يمي داو ردب لها اللا لمعلا لضفيف

 ١ يور نكلدب جئجيالف فيعض رعنع ىسلايطلادواديبلاشيدحدانساو ىهتنا ءاشب نم
 ًناعا لضفأ دحا ايلا لوسرايلاقدتا. حارجلا نبا ياةديبعيلا نعيناربطلاو يمرادلاودمحأ
 نسح هدأنساو يوري ويل نونمأؤي ك دعب نم نونوكي موقلاق كعياندهاجوكمفادأ"ا اتم

 هللا لونسر ةدهاشمل لمعامل دعي ال ةبجعلا ةليضفنأ روب هيلءام قتل اود أخا حجو ٠
 لوطن ال: ةرهاظتم ةريثك مريغ ىلع ةباحبملا ةيلضفاا يعل التإلاو لسو هيلع مننا ىلص .[|:

 نابأ ميلبق ةها اهنؤي مل ىصئاصتم ةفيرشلا/ ةفالا' هده ىلع هللا ضخ دقو | هرك لبر

 هللا لومثر لاق لاقةري شيما نع يملوب ا ىو رو*« كلل ذب: ةقطان ناكألاو رابجالاو مملضف اهب
 :اهيفدجوف اهلزفو- ةادوتلا:هيلعت تارتالمالسلاو ةالصلا هيلع مومن أسر هيام ليص» ١

  يت»إ اهاجاف نوقبانلا .ثرورخنآلا م ةمإ حجاولالايف دجايفان بد ايلافةمالاءذسركذ |
 اما .اهنؤرشب مرودص يف ميليجانا ةماحارلالايفد جالا براي لاقادجا ةناكللت ىلإ, ش

 مصل يف ,ةقدصلا نولمجي ةما جاولالا يجن براز اقدم ةماشلاتىلاق تما ابلعجاف.
 مدا” عاذاةماجاولإلا يف دجايفا براي لاق دج ةنا كالت لايتم! اهلج افاييلغز رج ثول

 ىلا ايلدجاف: تانسح رشعال تدك ايلبمع « ثررإو ةدحاو ةيلنح_ ل تسكب ىلمغي لفة
 بيكتملا بايسيرف ةئبنب مدعا,هاذا ةماجارلالا يفدجلا يلا برابنلاقدجاةماشاتلاقا |

 مدجايفا براي بلاقتدمجاةما شان لإت ىنم ايلعجاف ةدجاوةئيست كا ايام ناو ماع:



 7 وي ةماحاولالا يف

 كديفطص | ين|وسوماي لاقف نينا صخ كلذ ددعرط ءاف دمحاةما نم يناعجاف براي لاقدمح ا ةما
 دارماو ب .ايتيضر دق لافنيركأ ثلا نم نك و كنتي امله: يمالكب وىئالاسرب شانلا ىلع

 سلا نعويعنيلال ةيلحلا يفودجمالسلاوةالصلا هيلعواديرف يلة هنامز يف نو دوجوملا سانلاب

 هنأليئارساينب ين ىمومهلا لعن هللا حوا لسوديلع هللا لص هللا لوسر لاقل اقنعه يضر
 هنمكيلعم .رك | اقاخ تةل>ام لاقدمحا نمو براي لاقرانلاهعاخدادمحاب دحاجوهو ينيقل نم

 عيج ىلع ةمرحتة جلا نا ضرالاو تاومسلا قلخا نال بق ش رعلا يف يما عمدا تنك"
 لاح لكي يلعو اطويهوادوعص فو دمجي نودامخلا لاق هتما نمو لاف هثماووهأ ماخدي يتح ىتلخ

 ميلخداو ريسيلا مهتم لبقأ ليللاب نابهر راهنلاب نوُئاص بف ارطانوروطي ومبطاسوا نودشي

 كلذةما نم ىناعجا لاقابنماهيبن لاق ةمالا كلت يبن يناعجا لاق دال اهلاال نا ةداهشب ةدجلا

 هبنمنب بهو نعو# لالجلا راديففنيوكنيب عجأس نكلو هرخ اتسأو تم دقثسا ىلاق يلا
 هدلومابمع ائيعاو انلخأب ولقو اممانادآهيرفا يما يبن ثعاب ىف ءايعشوملا ىلاعت هللا سواق

 يزجيال راتخملا ببحتلا بييبلا عوفرملا يفطصملا لكوتملا يدبعماشلاب كلموةييطدرج أ هسوةكب
 رجمايف يتيللو ةلقثلا ةمييبلل يي نينمارلاب ايسررقفي وفصي و وفعب نكأو ةثبسلا ةثيملاب
 يلازم ولانخسلل لاوقالو شخفلاب نيزتمالو قاوسإلا يف باذتتالو ظيلغالو ظفب سنل ةلمرالا
 هثغباهيددق تحت نم عمسيإ مل عارعرلا بصقلا ىلع مش ولو هتنيكس نمدكةطيرل جارسلا بنج
 | يل اديحوتو ركنملا نع اونو فورحملابارما سادلل تجرخا ةماريخهتما لعجاو ري ذنوارشبم
 (| بواقلا كلل ىبوطرمقلاو سمشلاةاعرممو يسر هب تءاجاملاقي دصتويل اصالخاوبناجاو
 || مدجا سيفديحوتلاو ديمجتلاو ريبكتلاو حيبستلا مهمملا يل تصاخا يتلا اورالاو هوجرلاو

 ميشرع لوح ةكلالم ا! فصت م دجاسم يف نوفضي وماوشموميبلقثو مهعجاضمو مهسلاجوأ |
 أ ادوججو انكروا دوعقو (مايق يل نولصي ناثوالا ةدبعيادعا نم مهيمقتنايراصناويئابلوإ
 | مهبامكب محا ًًقوفص بسيف نولتاقيو قولا قاضرم ءاغتبا مهاوماو رايد نمانوجرخيو
 .يقلخدبو ميباصكي نماي رف مهكردا نق نايدالامهيدب ووئارشلامهتعير شب و بتكلا
 . لبن !ديشاطسوةما مهاعجاوممالا لضفا مبلعجاو#يجرمل يتموهو ينم نلف مهتعي رشو مهنيد
 . ]| ىلا بايثلانودشيرو فازطالاموجولا نوريظي يفوخج“اوعزاعتا ذاو يثولاهاوبضغ!ذا سانلا
 ١ ليللابنابهر مرودض يف هبا جاناو غرام مهناب رقفارشالاو لالتلا طنولاهيو فاضنالا ||

 1 اناوداشا نديتو[ىلضف كلذو مهتعيرشو مهجابنمو مهني دعو : ناك ىوطرابتلاباثويلا |



 عمو

 روظأ هئازحمن تناك نمنا يزارلا نيدلارفتمامالارك: ذدقو#يغنوبا اور يظعلا لضفلاوذ'
 رئاس نمرُثك ١ اهباوثوروظ اهيبن تازخممن اف ةمالاذهالا يبسلا اق لقا تما باوث نوكيي
 ادعس رطرال امل تاءجو#ايلبق ةمال لت ومادنلا لالحاةمالا ذم صئاصخ نمو#ممالا
 صئادصخ نمو”«ممييتلا وهو ارووطاهبارت مط لءجو سئادكلاو عيبلا يالا يلعت ممالا نكت و
 ثيدحب لدثساو يميللا» هرك د مهما ثرودءايبناللالا نكي هناف ءوضولا ضيا ةمالا هذه
 هب تصفخا يذلا نآرهاظلاو ءوضولاراثآ نم نيلحارغ ةمايقلا موي نوعدي ىنمأ نا يراخبلا
 تاولصلا عومج|نمود#ةفلاسلا مالا يف ناكددقف ءوضولا لصا ال ليسهتلاوةرغلاوه ةمالا هله

 حوكرلاب صاصتخالااهنمو*نيمأتلاابنمو ةمافالاو ناذالا ارنوب ممريغدحلال عمدخت لو سهلا :

 ةمايقلا موي نوقي سلا نورخنآلا نجن لسوديلعمنلىلص لاق ةعجلا اهنمو#مالسالا ةيحتابنمو*#
 هلل انادبفديف اوذلتخات ميهطُلا ضرف يذلا موي اذه ئانلبق نم باتكحلااوتوا مهنا ديب
 ةعجلا يف ىتلاةباجالا ةعاسابنمو* يراخببلاءاور دغدعب يراضتلاوا دغدوهملا عبت هيفادل سانلاف |[

 !دحاو ا دحاواهركذوالوق نيعب راونيدثا ييرابلا جيتف يفاهدرس ينافرزلا لاق لاوقاابهييعن يفو
 مادبا هبذعي مل هيلارظن نمو مهلا ىلاعت هللارظن ناضمرربسش نمةليل لوأ ناك اذا هنا نم وال

 عئارش عيمج نم لكأمهتعيرشنااهنمو لاقنأ ىلا ىرخأ صئاصخم ةيدمحملا ةمالا هذ وذ
 مالسلاوذالصلا هيلع يبسومةعن رشملارظناو هحوضول هنايبىلا جاتجيالاما ذهو ةمدقتملا مالا

 اهريغورفظلاتاوذو م هلل أمهيلعتمرحو مهسوفن لثقب اورمارهفو ل الجةعب رش تناك دقف
 هلاسجيملاملالغالاو راص الا نماولمحو تابوقعلا ل تلجتو حئانفلا مهبط تمرحو تابيظلا نم

 | ىلادت ها بضغو أم دشاوراقو ةييهىل امن ثا قا مظعا نم مالسلا بلض ىمومناكو ريغ 1 ُ 0
 تلاكولامجلا ربظميف ناكمالسلا هيلع ىسيعو هبلارظنلا عاطتسب ال ناك هللا هادعاب اشطب و

 يراصنلاو ةئبل أل اتقدتعي رش يف سيلو براخيالو لتاقبال ناكوناسخأو لضفة مي رش هتعيرش
 نكييالا ك ده طك مطل نم هيفرغ أي ليجالا ناف ةاصعدي مهو لاغقلا مهني ديف مهبط مر

 وجتو نيليم هعم شما اليم كلرتك نمو كا ذر هطعأف كب وثكعزان نمورسي الا ك د لرجاف'
 نم ةينابهرلا كلتاوعدتبانيذلا عيراصنلاو لالغاالورصأ الوةقشم مهتعيرشيف سلوا ذه"
 ةوقلا كلدل عماجلا لائكلا بلم ناكف سو هيلع يلصانيئاماو مهل بتكتمو ع مسنتا لبق
 هتبااو عئارشلا لكأ لسو هيلعهّلا يلص هتعيرشف ةمخرلاوةفأراونيللاوهننايفةدشثلاو لدملاو

 سو هيلع هلاوص هيرشي أ:كاذلو تاماقملاولا اوخسالا لكأ خهتامأقمز لاوحاؤ ممالا لكأ 4 م. . َ 3

 عضوميف نيللابوةدشلا عضوميف ةدشلاب وابابمتس او ديلا اب دن لضنلابواضرفو هل اياجيا ل دعلاب
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 اهيرمأي و يو لدعلاو مري 3 لاري ةعضرمف ىدنلا عضوو ردعضوم يف فيلا مضوونيلل
 ةجْوَمَق ل دع اذبف ابنية كاب لاا تك اب[ ضموف» ءابدنيو لضفلاف
 نإ ىلاعت لوقو ملل رشا بف تيملالا ثري آل النا ذينوثأ كوب هلصأو

 كول لاغل عرجتو تل دعلل باجيااذمدب هن مكيةوعام لفمب اوفا مب ١

 | لكمييلع مرحة محو ةئايصةمالا له يلعمرحأم. ع كلذك و لففلا ىلا بدت قيال

 ةيوقع نم لجأ موب نأك « ىلعو ةمحر مهيلعه عرج مفانو ب يط لك مهل حاب او راضو ثيبخ ||
 : نيجرخا ةعاربخ مولعجو ةملحو هلكزمول بهوو عمم يك ميلبق مالا هع تلضامهادهو

 يقاقرفإم نساحلا نم سوم موي كمال ان افازم رايس

 هلا يلم هثمي رش يف كل ذكودإبف بتكلا يف هق فام نساحلا نم مهباتك يف لكودإبق ءايننالا
 جرا "3 و مك لجامون مك ابي اوه ىلاعت تلاقاكن وبتجلاهةمهلا ذيفرسو هي |
 اليها اهنمو *مهب يلعتي دهاشلا ل سرلا ماقم كلذ هيف مرماقأف سانلا ل *أ كيش ميلعحو»

 ”ةلاليط ىلعيقما عمسجتلال نا بج رت ثيدحيفهريغو دما مامالاةاورةلالض لع نوع غجي |
 لاس ميلف وم فالخ ناك '» ةمجر ميفالثخ | ناو ةخح مهعابجا ىزرإ:اهنمو *«اهيئاطعاف
 دما مامالاب ءاور ايا ذعر مالا ىلح ناكوت وةمنرو ةداهش مللنوعاطلا نا .اهتمو»« يقيل ءاورا

 ذا ةئام ينم دهش“ ذة مالا هراكوذم ةدجلا دل تبجو ريخي ديعل بنم نادث ادهشا ذاهنااهنمو

 .رختأاوئاكورخلألاو لوال العلا اوتواوارايعا رصف وا" رجا مرثك اوان ممالا لقا نهناابفموت|
 نرءةلفاتةميصخ وهوداشالا اوتوأ مهنا امدمو+ءاوهضتخل مو مددع مالا تمضتفاف يالا
 وير ماتيو رق يهاوملا يف لاقةنك ليا راسل نمةغلاب ةنسو ةهالا م له صئانقخأ

 فر شوةنالاذع رك ا دقلبا نا لوقي نفط نيرتاس نيد تعب لا كوغالا نمابعلا بل:
 ذك عيدي يف دفع وها دامس اهئيادمعو اههدقاجلك م الا ني دححل نسلؤ ذادلسالاب ايلشفو:

 وقل :امنيب و ليجنالاو ٌةازؤنلا رمل زاب ؤيندززرق م دبع سلف (مرابخا مشكلا طل
 اناابعمسبافرششااهدازةفيزشلاةمالاٍ.لفوشانئلاربغ نعاسرتلختا ينلا ارابعبالا نم ميبتكب ل

 موابخاىمإجتنوسلشم . "ىعقلامالاو قدضلاب هئامز يف توزرمملا ةقثللا رع تري دخلا نصنت
 'ةدلاجحنلوطالاو طيبضالاف, طضالاو اظفج الاف ظفحالا اوقع :نئجشخنيلا ثشا نوقع
 هوبانهجب تحرثكأو: اجو نيرشع نمش طا ١ كروبتكيام ةسلاحمرضقا زاك نم مقوف نلت
 عوتيهتمالا هذه عطلان ضف قرم انلبخ !؟ادع هوامير .هفوزحاواقبشي_ونولولاوطلدلابوم
 .ةيلامسالا قمتم يف نكي ايعوارلا تلج با اقؤسدميمل اوما هووغو ةميتلا هذه كشلاوتملا:



 ع

0 
 باسالاووامهانمد + مثلا ةمالاهذهيفالا لسرلا راث آنولغفحي ءانمامدآىلاعت هللا قلخن
 ىقأب يح ىلا لعنيرهاظ ميسم ةفئاط لازتالو بشكلا فيدصتاوتوأ مهنا اهنمو#“ب ارعالاو
 ابلقت ىلا مورا نابل ةيدمحلا ةمالل ىقرخا :صئاصخ بهاوملا يف رك م ناشينلا هاو رهارمأ '

 | هصيصخ هيفركح ذ :يذلا سماخا دصقملايفهلوفالأضيايئالطسقلا مامالارهاوجنموإإل |
 | ةرضجيف يركتلا فئاطلمومعب هميمعتو*ارسالاو جارعملا صئاصخيمالسلاوةالصلا هياغ

 ريباو تازجمملا رهشا نم جارءملاوءارسالا ةضقنالعأ*ئربكلاةدهاشملاوذلاكحلاب بي رقتلا ١
 ا رسال او تايآل شع ءابنالا قدصاو+ تاك جختللا ىوقاو#تانبيلا نيهاربلا |

 ءاهقفلاو نيثدحلا ءالع نمر ورملا بهذا ذهىلاوابلك ةصقلا يف ةلظقي هد جو هحو نبدحأو

 ا || ىلا مسلاب ءارتسالاو دنع لودعلا يفبتيالو ةحيه#لارابخال ارهاوظ هيلث دراوتونيلكتملاو
 | بكرا ارقام .يندديم ءايبنالا نمداوس دحال نكيمل ةيلملا تارضحلا كلت
 | هيف مهيكذلا ىوتنملا ىلا عماتلاو ىحتتملاةر سما نماقلاو تاومسلا ىلا ةعبسس ةرشع ءارنمالا
 ةياورلاو فوقرلاو شرعلا ىلارشاعلاورا هفالا نفي راصت يفٍمالقالا فيررص ماسو هيلع هللا لص"

 ةياوصلا نمريثك نعءارسالا ثيدح درو دقو ىق ةيقاا ف شكلاو ف اككلاب باطلا عامسو

 هرك ذو نوليسلا هيلع ء مجاءارسالا ثيدخ ةابناب و لاق نينرشعو ةفس بهاؤملا يف يهسدع
 || ةيدحملا راونالا يباتكيف كلذ ترصتخا دقو دئاوفلا دئارف نمهب قلعتباموهتاياو رعم لوطن .
 هيفاموهل ةرورضالام:تفذحو هتايثا مزايا هيف ٌتسبئاراصتخا عدبا ةيئدإلا بهاوم ار صتخم

 لففتو ههماهتءارق. نبي ةلاجوف.هب تراصاتسح ًميخلت هياذصقلا تصل تير اركت
 دارا نملابت» ارق لببمسل, كلب تدصقؤ ناشلا اذهيف تنلا يتلا جارعملا نصصق عيمجج قوفتو

 دابعلا نيبدراشتناو هتريشل انهكاذ لقنلةرورغ رام وذايدنالا لاا هممةجاحالذا
 نعي زنغلا: يف دروابف ,سداسلا سقما فارقت افالطسقلا,امالار دارج نموا
 وقت ل مضحك كات امتدثل لاق لسوميلعمشا لصد: دع ةمنرومردق لن :

 فيان 'مكلباعتنا تيثدقو مالثلا هيلع ىبوح ينعي ىئئرورسسلا لاقت 1 0 يف
 ا هاش رسو ماعلا لماع ع تاجر 5 عَ | مكر ويلامتالوقو سو هيلع ل١

 ١ ةالضلا هيلهفال تازجيملابورشنلا ميج لعقذليسل بو جارعلا يف تانثلاب هجواث الث ئمىلاعت

 ا ءالعاو لغز يفز ماهالا عفوا ةرشفمزلا لاقدإبق ىن هت أيام تاز ملا نميقوا مالسلاو»
 ٍإ مك لا اسويها لصتنا لة داهشلا نم ديفا. قيال مينو هيلع لن مزدقا

 | ضع لع ن ل هقدقلولامت لوقا ككويالا لعن ن دقؤ نسعلب ال يدلل ذيقلاول |

 ا

 يبلع نيينأأ ضبا يلدت



 الق مصممو

 ليغفتلاو ضايعوماقلااكح ايف لعلا لها ضعب لاق ةنوافتم ايبئالاو لسرلا بنارع ثا
 ىزادشان ةوارممشأوربظا هتازمشمو اين وكت نأ لاوح اة الاب كا ذواين را يفاده مل ارم
 هتمارك نمد ىلامتهللا هصخ ام ىلا عجار هتاذ يف هل ضفو ربظأو لضفا هناذيف نركب وا رثكأو
 ناةيرمالف هصاصتقاو هفرالو فيو هفاطل مدنا ءاشامواةيؤر واتاخوا مالك هايضفتو
 هتلودو ىلعا هبصنمو ىوقاو قباو رثك او رهجاو ريظا هتازسعمو ملسو هيلع هللا لضانيبن تايآ
 جفرا هتحر دفرك ل ثنأ نمرهشا ءاوبنالا عيمج عدت ايصو هخو ربطأو لضفا هتاذؤ رفواو لخعأ
 ملام يفي زارلارخلا لاقدنيقراغلا ارئاس نم لضفاو يىكزا هتاذو+«نيلسوملا عيمجتاجرد نم
 يدهنيلا كتلوا لسوهيلع هللا لص ل لاقت ٌةديمخلا فاصوالاب ءايبنالا فصوماعتهنأ

 ًقرفمناكاسديف عمشجادقف ةديجللا لاصختا نم باوتاام عيمجم ىلا دقو اء هاتر
 قالخب ملاملادالب رثك أ ىلا تصومالسلاوةالصلا هيلعهنوعد ناو مبنم ل ضفا نوكيف مهف
 رئاس عاسفتنا نملك ١ مسودهيلعدتلا ىلص هتوعدب ايندلا لها عافتنا نارهظف ءايبنالارئاس

 يبانعيراخيلا ىو ر#هايبنالا رئاس نم لضفان وكي نا بجوفهايبنالا رئاسةوعدب ممالا
 ىلع ديا ذهوةمايقلا موي سانلا ديسانااقدنا لسو هيلعدقل لص ىلا نعدنعهللا يضرةريرع
 نمداشاحاذقلا كلذ لسو هيلع هلا ىلض لقوم دألوا, لكن مومال سلا هيلع مدن ملفا هنأ
 مظعالا ميعوبتمو مهما اردقواعب ةمالثامالءاو هيلعيىلاعتءلا ةمسنلااهظأ لاقامناو كلذ
 عَ وى اعتلال اقودجهيلعوارلعىلاعت هللا مسن فرعتل ىلاهتهللا دنع ملسو هيلع هللا ىلص
 هيلعدللا ىلصهناديعس يلا ثيدح نم نابخ نبادحسمصو هريغوةمي زخ نبا ىو ردن

 تاق كرك ذ تعفر فيك يردت لوقي كب رويبر نا لاقث مالسلا هيلعلب ربج فان لاق ملسو
 هلل لص هعماب ىلاعت دعما نرخ نا لثم عفر ياو يؤاضيبلالاق يعم تركذ تركذاذا لاف لعادل
 ْدَقَف لوسكلا مطن نمىلامت داوق ىلاريشي هنعاطدنعاط لمجو ةداهشلا يتلك يف لسو هيلع
 ايم اي يدل لعن وصي تكي وامها" ىلامت لاقوجتاينآلا نمابهبشا امو عاطعأ

 ينثي هناب يلعألا الملا يفد ددعد يب ةلزنه هدابعربخلمسَْناومَلسَِيكءاولص وثم أ نك
 ءانثلا عمت هيلءملستلاوةالصلاب يلغسلاملاعلا را هيلع صن ةكالماناوتكمالم ا دنعديلع
 ان ةطلاعت لاقودعمهعيمج يلفسلاو يتراعلا نيماعلا لهاو ىاعت هلا نم لسو هيلع لص ديلع
 ةميظملاةقشملاابقيذتو ةدابعلا كسفن كبت كيلعدانلزنا ام يا ىقثتل نافل كبطانلزنأ

 هل لاقفدامدق تمروت ىتح للاب لسوهيلعدلا ىلص لصدقو ةحمسلا ةينينملابالا ثسبامو
 ةلاتيطْعَْ|ىلاعن هللا لاقو+ةبآلا تلقح كيلعا4 نا كسفن ىلع قب مالسلا هيلغليربجت



 ل

  اهريفاذحب ايندلا كلم نممظعاابنمة دحاو لك ينلاةرئاكتلا يقاحماكانيطعا يارثركلا |
 كلذ دروو فلااو فلسلا ددع ضرفتسملاءانعموهو ةنملا يفر هنهنارثوكلا ىنعم يفر وممثملاو
 راش ةدقف:مخاب واق« هرفلاهضعب أي واشعر مدقت ةريغك ءايشارك 5ث ثيدحلا يف
 .وديلعهلالص هركذ ةعفروهبصنولعو هردق يظعوهتبتر ليلي رممتلا نمزي ز ملا باتكلا
 ةمحرأل ركاتلَسر مق ىلاهتدلوق يف لاق ثم ركشلا تاجرد ىصنا ىلع ىلوتسا هناب يضقيام

 لوك ناك ةمسرلاةئي زب ملسو هيلع ىلصا دم ىلاعتدهللا نيز رهاظ نير 3 وبالاقنيِمّلاَعلل

 نمني رادلا يف يجانلاو هش نما ىثهباصأن ف قال طةمحر هتافصودائامش عيجوةمحر

 ناك يبن لكن الرجافلاو ربلل ةمحر سابع | لاقومم بوح لكلا .هيف لصاولاو هد كم لك
 ةمايلا ىلاوا توما ىلاةبذك نمرخاملسو هيلع هنأ ىلصدمتو باك ن نمهتا كلها بذك اذا
 سنالاو نجلا ينعي نيملاعلل ةمحر يدعقرمسلا ل قو :رخآلا واين دلا يف ةمحرلا إف هقدص نماماو
 ديخأ رفاكلل مرو لدقلا نم نامالاب ىف قنادلل ةجروتيادملاب ةمحر نمكلل قلما عي ليقو

 هلأ ترك امو ىلاعت هلل لاق ةرذاكلاو نم ل متةعر السلاوةالصلا هلع هتاذف باذن

 لاقومريغو قيهبلا هاور ةاديمةمحرانا امنامالسلاوةالصلا هيلع لاقومييف تن أَو ' مهب لميل
 ىلاعت ”لاقوةمحرلانيعبلسو هيعمل لص يبو ةجرلا نم ميلك اوقلخ ءايالا نيفراعلا شعب

 سو هيلع لص لاقو تيل عَ ورش ألوسرنكلا 3مل اجر نروح بأ كمن م
 نوعبتي حيِذْلأ ىلاعت لاقو#ةريره يلا نعإسم هاو ريا لمت ةفاكوا لاح تاما

 لاك عل ديا نهر يجنإلا ًاوزاتْؤْتلا يف ”قدنعأب وثم هل هنودجت ىلا 3 ينل وسكر
 تارفنملا مظعا ل مالكلا | ذهرك ناكلاب وتكم نكي ول هثال ملسو هيلع لص هقدص
 مظعا نمناتببلاو بذكلا يلعزارصالا نال سو هيلع هلا ىلص هلوق لوبق نعىراصملاودوههل
 هللا لص وهو هلاقم لوبق نع ساتلارغنب و هلاح ناصقن بجوي اميف يعسيال لفاعلاو تارفملا
 ةاروتلايف !ًريكّذم ناك تعنلا اذهن ا ىلع لدكلاذ مهل اقالف سانلا لقعا ناكملسو هيلع
 يعتدي وامسلا نكلاو ملسودياع هللا لص هتوب ةجبم ىلعلئالدلا مظعا نمكلذو ليجنالاو
 هنلاسرو هععيرش مالعاو»جهخلاطولسو هيلع هلا ىلص توب لئالدب لزتلابلي ديتواهغي رقدعب
 هيلعلا ىلصانيبنةلاسرب ةنلءلا ىلا ىلا اهيفةدوحرملااهنارابع نما ريغك رك دمج هححنال اهيف
 انه هلقنل ةرورغرا مكلذلو ريثك ميش كلذ نمنيماملا لعل ةحح لانك فو ملسو

 هتنس عابتاو هتبحبوجوويف عباسلادصقملا يفوق ضب يف الط سقلامامالار مارج نمو
 يلة يشل و هيلع لصد لوسرة مع ترا اعاد«لسو يللا ىلس هيدي ادتهالاو |
 1 و ص مع سم مت سس يم ست يع م سس ماس صج أ يعج سم يي مج م سم ف م م يمسسلا
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 جورتياههسأ حو ريو نوبحلا ىف اتي .ياعو *نولض علا صخت ايلاو## نوسفادثملا اهيف سفانتي يا
 ةلمججزر هووف اهمرح نم ثلا ايما يثود«نوييعلاةرقو حاورالا ءاذغو بولقلا توق يهف»#نودباعلا
 لاوحالاو لابعالاو ناهتالا حور يفو# تايلظل راجي يف وهفم دقق نم يذلا ودلاو#تاومالأ
 ,لقتتساو|امطقنمينافاَقورعمنيترموا ةرم»ايند يف هضم بجي ناسنالا ناكا ذاو#تاماقملاو
 نسماقوو#*لوزئالو ديبتالاح:مملسو هيلع يلص دحام كلابايف مو ديال ةريضموا ةكلبم نم
 ةريسو ةليبح ةروص نم .هيفام يلع هريغ بحي هرم ناك اذاو*لوخيالو ينفيالام مالا باذعلا
 انلهغاما«مركتلاو قالخالا نساجلعماجلا+ملتعلا لوسرلاومركلا يتلا اذهب ففيككة دمج
 ةنطاب ةمعتائياع يساو# :رختالا واين دلا مم هبهلل ا هحمبم دقق# مييمسعلا لضفلاو م .راكملا عماوج

 انسفنالانتبح نم ىزاو :فوا هلادتب ينم هظح وكي نا ملسو هيلعمللا يلص قتساف+ ةرعاظو
 هلا ىلص هل ةمات ةبحتانم ةرعش لك تينميف ناكرأ لب نيعمجا سانلاوانثا ماوانبل اوان دالوأو
 هنعدللا ىغرثري ردايلا نع يراخلاىور * انيلع هقحيشسي ام ضعب كلذ ناكل ملسو هيلع

 نيعجسأ سانلاو مدلوو هدلاو نم هيلا بحا نوكىتحكدحا نايال لاق ملسو هيلع |ىلص هلا
 هثلالوسر ايتنأأل سو هيلع هللا لص يدلل لاقدنا هنعدلا ىخر رمصنعيراخبلا ىورو#
 مدحا نمّؤي نأ لسو هيلع هلاوإص يبلا اقف يدج نيب يتلا ىسفنالا + ىثلكن م يلا بح
 نم يلا بحإ تنأأل باثكلا كيل لزنإيدلاو رمعل اقف هسفن نه هيلا ببحا نوكأ ىتح
 بلاط يلانب يلع لاقو# رمعاي ألا ملسو هيلع لص بلا هللاقف”يبنج نيب يتلا ىسنن
 انثابءاو انئاباوان دالوأو انلاوما نمانيلا محا ٍلسوديلعملا للص هللا لوسر ناك هنعدشا يفر
 .اهجوزو اهوخواهوبا لثق راصنالا نم5ًارما نأ قاس نبا ىو رود ايظلا ىلع درابلا هاما نمو
 | لا لوسر لعق ام مهتوه اهوريخا نادعب تلاقق لسوديلع هللا ىلص هلا لوسر عمدا موي
 تلاقدت رالف هيلا رظنا تح هينورا تلاق نيبحت !؟هللا دمج وه َريخاولاق مسوديلع هلا لص
 هواتقيل مرحلا نم ةئثدلا نبدي ز ةكم وكرشم جرخلالو#* ةريغص يا لاج دعب ةييصم لك
 اندنع نآلا ادمحجنا بتادي زايمشاب كدشنا لسي نا لبق كلذو برحننايفس وبادل لاق
 هيف وه يذلا هناكم يفنآلا ادممنابحا امهاودي زلاقف كلها يفكناو هقنعبرضن
 بكا دا يخي سانلا*ىمادحا تي ًارامنايفس وبال اقف ىلها يف سلاجيناو ةكوش بيست
 ىلص هتببلو لاقو ل سوديلعملا لص هتبحتموزل يف ىرخل ثيداجا رك ذوج دمتم باخنسا
 هيدهب ها دشهالاو هتقي رط كول سوهتخسلاعتساو هب ءادتفالاارمظعا تامالع ٍِس و ةيلءدللا
 نر نك ل لاعت هلا لاق لسوديلعمل لص هني رش مانل دحام لعفوقؤلاوهتريسو
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 هير دبسلا ةبحم ةبآلسو هياعهللا لص لوسرلاةعباشميلاعت لعب هلأ نحب يلوعبلا اند!
 .ةبخلا لصحت عابنال ذه بسحب وداي ىلاغت هللا ةيصلوسرلا ةعباتم نيمح ىلعدبعلا ءازج لعجو
 1( الو هللا كبي نا نأشلا لب طقف هللا بت نا نأشلاسيلف اميبالا رعالا عيالو ممةيب ونجل
 ]| رماه تعطاو اربخ هتقدصو ًاتطابو ارهاظ ملسو هيلعهللا لص هبييح تعبتا اذاالا كمي |[

 ا 7 ةتبحمي قلخعا نم هريغة بح نعو دك هريغكح نع تنفوأعوط هترثآو ةوعدهتبجاو

 وعبت اذ ىلاغت هلوق لمأتو ءيش ىلع ت سلف نعت الذ كل ذك نكتإ ناو ةعاطبء ريغ اط
 2 عابناب الا هنوايال اذهو هنربجت 5 ينال بيلا نايف نأشلا يلا *لا ”كير
 1 نم لسوهيلع هللايلص يبل نع هنعدثا يضر فا نع يذمرتلا ىور#مالسلاوةالسلا هيلع

 ||| ةندلا بادآ هسفئمزل أ نم اطعنبا لاقوة نجلا يف ين نآك يتبخا نمو ينبحادقف ينس اييحا
 ف هسيفاوأو هرماؤايق بيبا ةعباتم اقم نم فرشا ماقمالو ةفرعملا دوذإ هبلقدما دوا

 هعرش امن ا ىفري نا  ملسو هيلع لص تب تامالج نود« سو هيلع لص هقالخاو
 ىلاعت هلل لاق يفق م اجرح ةسقتيف دال ىح سوديلع هللا ىلص هناسأ ىلع ىلا 5
 جرح موش ا اردت 0 0 رعشاعيف كرك حنون زيا َكِبَرَوولَ

 :موهئاضق نماجرح هردص يف دجو نم ناجيالا مما بلسف اميل اولي و تنضقامم

 تراهالا نا ىلعتلالدةي ١ ًالاءذه يفد طع نبنيدل جت لاق ملسو يلع هللا لص 3

 اكرتو اذهاو العفوالوقهسفن ىلع ملسو هيلع ىلص هلوسروهللا كح: نملالا لص#يال يقين

 أ هسن يف جرملا .دجوو هكحوا همك نمعناهنالا ينب فتك ا
 صيصختو ةيانعو ةفأر لضوميلعلا ىلص هللا لوسربةضاخلا ةببوبرلاب كلذ ىلع مسفا تح
 يفذ مهنيب رحش|يف كوكي ىتح نونم وبال كب زوالف لاق امنا بيرلاوالف لقيم هنال ةياعرو

 ةيلفلا بحيوم هيلي وطنمسوفنلا اه هئامبت هتفاطمسقلايف ديكأتو مسقلاب ديك ةكللذ
 ملسو هيلءهللا لص هلوسرب هتيانعل رابظا كلذ يفوامل وأ اهيلع قا ناك« اة دوجوو
 هرمال دايقتالاو هك مالستسالا دابعلا ىلع بجواف هءاضقهءاضقو هك هكح لعجذا
 [| هقصو اكمتال اسو هيلطشا ص داوسر ماكحالا اونعي تح هتيطاب ناجالا مهنملبقيللو

 ءاضق هااضفو هلل حدك يع و يحتل د عَن ىلا نع قطني ىلاعتةلوقب هبر
 "قو ولادي هلوقب كلذ دكأو 2 نوي امل كلوعيابي نيل َن للامتلافاك هلل 22

 ا عسيمج يف هيلع ملسو هيلع هلا مهلا لوسرئبالو ريل نمد دبع نبلوسلاق 'مييدأ

 هتيم تامالع,_ضرءو#هتنس ةوالح قدير ملسو هيلع, لمدككم ٠ يف هسفن يري وهلاوحا
 مسا 0 0س ع



 يسيل

 دوجلا ينهقالخاب قلختلاو هقعيرش نعبذلاو لعفلاو لوقلاب هنيد رصن ملسو هيلعمملا يلص
 نمو ناميالا ةوالحدجو كلذ ى ءدسفن دهاج نفاهريغو عضا ونلاو ربصلاو ملخلاو رافيالاو

 ثامالع نمو ٠ تايئافلا ايئدلا ضارعا ىلعكللذ رثآو تاقشملا لمجتو تاغاطلا زاةسااهدجو
 عامس عم راسكنالاو عوضللاو عوشملا راهظاو هركذ دنعدهظعت ملسو هيله ىلص هتبحن
 . هيلع ىلص :هوركذ اذاهدعب ةباععلا نم ريخك ناك اكمل عضخ ايش بحا نم لكفد عسا

 2رولعفي مدعي نفنيعباالا نم ريغك ناكشال ذكو اركب وم دواج ترعشفاو اوعشخ ملسو
 ههيفعت يفاصلا فللاوةباهعلا ضعب قالخا ركذاًريقوتوابيهثودبلااقوشودل بضم كلذ
 قوشلا ةرثك ملسو هيلع هلا ىلص هتبحم تامالعنمو*«لاقوركذ اذا اسوميلع هل ىلص هزيقوتو
 نا تدرا اذاو هب قا يذلا نآرقلا بح ملسو هيلعهللا لص :هتبح تامالعن مو هئاقلملا
 هللا ىلص هترحت تامالع نموجكبلق نم نآرقلا ةبحعرظناف هلوسرو هللا ةبحت نم ك ددعام قرعت
 مرك ذب هبحذتلي نأ لسو هيلع هللا ىلص هقيح تامالع نمو هثيدحت ءارقو هتنس ةبحم لسو هيلع
 ..هنيدةبمم سو هيلع هللا ىلص هتبحم تامالعنمو# ملسوديلء ها ىلم فب رشلادعسا عايسدمعو

 ىبنللدبعلا ة بحت دتشااذاو سو هيط هللا لض هبلإبسني +ىق لك ةبحوفدإب ودباجصاو لاو ||
 ماخملا يف هل هتبور راكتف يا هممو هحو رو دبلق تقرغتساو عش لك هتلغش سو هيغل لص
 .ءايفصالا ةريخو ءايلوالا رباكأ ن :نوكيف ةظقي سو هيلع لاري دقو هرطا فيز م بهذي الو

 هئابنأ نمار يثك نماثلا دصقملا رخآ يف ركذهنا 96 اضيايفالطسقلا مامالا رهاوج نمو
 هلوسر ناسل لدم عقوامو ىلاءتهب صخخي بييغلا مل نا معا اقو ثايب لسوميللا لمأ

 || يفوراسو هيلعمللا لص هتوبنتابث ذل ماملأب وا يحوب اما ىلاعت هللا نف هريغو ملسو هيلعهللا ىلص
 | هرما رشتناو رهتشا دقو يبرينلع امالا مال يناهنلاو لاق ملسوهياعهللاىلص هناثيدحلا
 مل ولئاوف تكسا هبحاصا لوقي مهضعب ناك ىنح بوبذغلا ىلععالطالابمالسلاوةالصلا هيلع
 هنع هللا يفر ةحاورنبشادبع لوف#ل دبشيو ءاوطنلاةرابجس هتريخال هربخي نما دنع نكي

 خطاس حبصلا نم فورم+قشنا اذا ءباتك وني هلا لوسر انيفو
 عقاو لاق ام كرا تانقوم هب اسواق ىبعلا دعب يدملا انارأ

 هنع هللا ىفر تباث نب نادح لوقو

 دهشم لك يف هللا باكو لثيو هلوح سانلا ىري ال أم كري ين

 دغوأ مويلأ ةوغض 3 ابقيدصتق بئاغ ةلاقم موي يف لاق كيران

 اهيفملسو هيلع هللاىلص ربخا ةصوصخت عئاقو يف ةدراولا ثيداحالا نم اًريثك ركذ م
 2 ا حا



 نا 1

 سوديل هلام هتاردل "عاوقأ راكان نم وربخا ا مالا ربظو تابيغملاب

 أ ناكل هءالعلا فاتخادق عسانا دصقملايف لوق 6 اميايفالطسقلا مالا رهأوج نمزال#
 هيشب ادبعتم نكيل عاج لاققفال البق نمع .رشب ًديعتههتشعب لبقمالسلاو ةالصلا هيلع

 دارملا اماف اًفيِنَح ميهاَري ا عين انا كيل إ انيَحْو أم .؟ىلاعتهلوقاماوجرو رمل لوق رهو
 اققو رولا ثيداحالا قي 21 يراخجل ا ممرش يف ينقل مدل سالايشرانو +ديحوتلا يق هعابتأب

 مالسلاو ةالصلا هيلعدتا يشر قاجسا با يرروكل مالسلاوتالصلا هيلعمدبعت ةيفيك اي 1

 ا

 ١ هترواجم نم فرصنا اذا تح هيف كسنتب ةسملا نم رمش ماع لك يف هارح ىلا جري نأ
 يف ةريثك ثيداحا كفو وكلا لع دبعتلا مهضعب لمحو#+ةب مكب فوطي تحاتي ل لخدي

 د« هثءارقو هراكذأو هتيعدأ نم ةد 0 يقابدسخو سو هيلع لص هتادابع عاوثا
 يضر سنالاءدمباسو هياعملا ىلص هنأ اهنم#جملاعتهّللا اهباهتسا ينل جلا هتيعدا نم اريثكركذ د

 ةئام يلصنمتتفددقف ىنالاقدل وفغاو ه رع لطأو هدلوو هلام رثكأ هللا لاقت هنعدلا
 هاور ةعبارأا وجيراو ةايطا تمئس ىتح تيقب دقل و نيترم ةئ ايفل فرغ ناونيثاو أل!

 نوناثهلدلوف هدلو يف هل كرام ؛نايلواسلاةعيبرنبشالل سويا لصاعدوجدعسنب |

 هينيعيف لفتف دمرا ناكو ربيخ موي لعلام وهيل لص لسراو# 'ركاسعنباو اوراركذ
 يانيع تدمرالومويلاكلذ هل هأدرب الوارح تدجو اف لاقدربلاورطا هن ءبهذأ هللا لاقو

 بهن لف ءيشب اعد ماسو هيلعدشاىلص هنا لقنيملو لاق مث اريغك اًثيش كلذ نم ركذو
 ملعا#باتبكلا رخآ وهو رشاعلا دصقملا يف هلوق تيا ينكاط امال رهاوج نمو

 نا يرد ديعسيلا نعو»ةربخي تح ءايبلالا نم يفتي عبطلاب امو ركم ناك ال توملا نا

 ةرهز نم هينؤينأ نيبدللا هريخ !ديعنا لاقف رودملا ىلع سلج لسوهيلعشأ لص هلا لوسر
 هللا لوسراب لاقو هنع هللا ىغر ركب وبا يكبل مدنعام راتخافدنعام نيبو هاش امايلدلا
 هللا كوسر ربخي خيشلا اذهيملا اورظناسانلا لافوهلادبجف لاقانتابماو انئاب ابدل انيدف
 وهو هدبع اءنيبو ءاشامايندلا 5 ةرهز نم هيت نانيبمثلا هريخدبعن "ع ملسو هيلعدلا ىل ص

 ركبوب |ناكو ريذلا ريخلا وهملسو هيلع هك لص هللا لوسر ناكل ةانثاهماو ان ؛ اب كانيدف لوقي
 ركذو هرم عرش (يقد|جا بارتقاي ضرعي سو هيلءدما يلى لاز از امو# ل راذيشلا هاورفيانلعا

 دوعبم نب هللادبعب هلصودنسي يدحاولا ركذ لاقنا ىلا يداحا ةدعبهاوما يف كلذ نم
 قارالا اند اف ربشب هتوم لبث هسئث لدوديلع هلل لص هللا لوسراتل ى مل لاكهنا ءاشأ يمر

 مفر هلا عرصت هل هللا كقزر هَ هلاكربجالا خر مج يمالسلابا كاي لاقت ١ ةئئامتي فانعج |

7 
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 اولعت النانيب» ريذت هنم :م ايفا هللا رذحاو بلع هنلخاو ثا يوقتب كيصوأ هناا نأ
 فاول نودي النيل سَ ةَرهكل !'رادلا كلتكلو يللاق هئاف»دابعومدالي يفد ص
 انلق نيركمملل كوم نهج نبأ ىلاعت لاقونيقتملل بقالات اَداَسكالَوي ألا
 هلا لوسر الت ىرأل جلا: لامتشاىلا للا او قارفلااند لاق كلجا تن الوسراي
 هذهيلايث يفلانكسفكت مخل لوسراب نلق ىقدالاف ىف دال يق ميب لها لاجر لاق ئالسشي نم
 يفووياسغ زا اذا لاف كاع يصب نم هللا لوسرايادلف ةينج ةلحوأ ةيرصم ضابب بايث يق ماش ناو
 آ يس يلدبنملوأ ناف ةءاس ينعاوجرخاث يربق ريخش لعاذهيريرس لعيفومشف ينو شننكو

 سوفاجوف يلع اولخدا م ةكئالملا نمدودج عمو ترملا كلم ليفارسا م ليئاكتبم لبرج
 ىلجالسلا ارقام متنا مالاسن ميتيب لها لاجو يلسةالصلاب أ ديو اياس7 اواسسو يلعاولصق
 نمو هللا لوسراي انلق ةمايقلا مويا | له يموإ نم يني د يلع ينعبت ن نمو يناجصأ نم باغ نم

 يفر ةشاعنع يراخعلا ىو رو#يئناربطلا ءارانكويراكللم عمها لات كربةكلخدي

 قح طق يل ضبقبل هنأ لوقي يح وهو سو هيلع لس لوسناك تااثاهنعملا

 ىلع هسأرو ضربقلاهريضحو ملسو هيلع ىلع ىكتشاالف ريض ةبجلا "نم ةدعقم ىري

 تاق ىلعالا قيفزلا يفدبللا لاق ممثِئلا فقس وح هرصب ضصخخأ قافاالف هناي

 لسو هيلعمللا ىلص هاشنت اكو مييص وهو انثدجي ناك ذلاه ثيدحدنا تفرعفانراتخيال اذ
 كييأيلع بوكالاط سويلم هنا لم لاقت هاتبأبركأو اهنعاشلا ىضر هال

 هيلع هلا ىلص هعلزام ةعفريفةداي ز عجرلاوملالا كلذناءايعلا لاق يراخببلا اور مويلادعب
 لسوديلع هللا لص يبلاىلا توما كلم هاج سايعنباغ ثيدعنا ياربطلا جرخاو# د
 عجرا يلع لاقت هتاكري وهلا ةجر وكيل ءمالسلا لاق ن ذأ ساف”يلع رجم يف هسأرو هضرح يف
 نأ لاق لذ د الف ادشارلخدا توملاكلماذه سو هيلع هش ىلص لاقف كنع ليغاشماناف
 نعو * هديل الو هلبق تيب لها ص اسيل توما كالمدا ىنفابف مالسلا كألرقي كبر
 هياح لزأ ثالث ملسو هيلع هللا لص هل لوسر لجأ نم قيام لاقديبأ ع نعدتت نب رفعج

 اع ثا أسيلثال ةصاخوشلل اليشفتو كا امارك ا كيلا يناسرادق هللا نادمتاب لاقف ليربج

 ايوركم ليربجاب يفدج ا واموم نم لي ريجاي يلدج أ لاقق كا دجت فيك ل وقي كلن ندي ماوه
 نذأتسا مث كلذ ثمل لاقف ثلاثا ميلايف هءاج كلذ لثم ها لاقفيفاتلا وب لا يفماتاع
 ملو كيلع نذأتسي توما كام اذه دمتي يلي روج لاقف توملاغالم ملسو هيلع ىل لص هيلع

 بت بسم مج اا م م م مم بص صصص

 فقوف ثوملا كالملخدف هلنذأا لاقذ دعب يد : العن ذأتس ًانسيالوكالق يدى لعن ذأتسي

 سس جعجع ا للا
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 هللا نادماب لي ربج لاقفاههكرت اهكرتا نا يننرما .ناواهتضبف كحور ضبقا نأ ينترما نا
 ليربج لاقفدب تزما ام توملاكلماب ضماف لسوء ىلع لاقف كئئاقث ىلا قاعشادق
 هحور ضبقف ايئدلا ثم يتجاحت دك افا ضرالا نميثطوم رخأ اذه هلا لوس راي
 لهايلع مالسلات يبا ةيحانماثوصارممس مسوهيلعتل لص قوتالف ملسو هيلعللا لص
 هللايف ناّقمايقلام 2 0 0 ونام وت ملا ةَقئاَذ تلك ةتاكرب رب وهللا ةمحرو ثيبلا

 باصملائافارجر اف هايد اوقتفدلا لاف تئاق لكم يردوثلاه لكرمانلخو ةببصم لكن مازع
 هيلعر ضاره اذهنم نوردتأ أ "يلع اقف هتاكرب وهلا ةمحرو كيلع مالسلاو باوشلا هرج ره
 نام رخآ لاق سنا ثيدح نم أملا يورو# ةوبنلا لال د بانك يف قييبلا» اورمالسلا
 لو تام ال لاق ي مهشالا هللادبعنيملاس .نعو# عيفرلا فر لالج لسوديلعتا ص

 تاق ذخاف هنع ىلاعت هلل ضر بالغا رمع مهلك انلا عزجا ناك ملسو هيلث ص
 لاق اذه ينيسب هش الا ملسو هيلع لص هلا لوس تام لوقي ادحا معسأ ال لاقوهفيس

 دجسملا يلاتجرف .رخن لاق سو هيلعمملا ليصاثلا لوسر بحاص انل باطإلاساي سانلاتلاقف
 ١ هلام هللا لوسر ت تامأ ملاساي لاقف تأيبتيا ءاكبلاب تشيجأأ تير الف ركب يلاباثا اذاف
 هلا لص هللا لوسر تام لوقي ادحا معساال لوقي باطخلانبرمج اذهناتاقن سو هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع ل خد ىتح ركب وباليفاف لاق اذهيفيسب ةثيرضاللا مسو هيلع

 لافاني تفنلاو اوس معلا ىئناتساو هيف لع ءافعضوو ههجو نعدرإلا عفرف جسم وهو

 نوثيم مهن َِو تي / ىلاعتلاقوةيآلا لسا دبة كَ دقلوسرأل ا لاهو

 لاق وبال يساند ناكينمو تامدقا دمه نافادمتدبعي ناكنم م سانلاا هاي

 لاقو *ابعشيرلا ىشنتسا ىنعمو ٠ يذمرتلا ءاورطق تايآلام.ذهلئاج ينأكل اوف رع
 دعقأ نم مهنهو لبخنم مهنق لوقعلا تشاط موديلا يلم هللالوسر تاما ريما نبا

 لبخ.نرمب رمعناكو ىنضا نم مهنمو مالكلا قطي ملق سرخا نممبهنمو مايقلا قطيولف
 1 عطتس ملفدعتا نميلع ناكحوامالك عيطتسي الو. يجيد بهذب سرخا نم ناثعناكو

 ا مهنعو هنعشا ىمرقيدصلا ركب وبامهتبتا ناكو ادكش انفسنا ني هللا دبع ىتضاو مارح

 لسوهيلعهللا ىلم يبنلا يلع لخدفعفترتو دءاصتل هصصغو ددرتث هتارثزو ناله. متوانيعو ءاج

 توم عطقني ملام كتوم مطقناوأئيمو يح تطل قو ههجونعبوثلا ف شكو هياءبكأف
 ١ ةدجل ارايتخا كراككنوم ناوأ 4 ءاكبلاو نعتللجو ةفصلان 12 ليش مف هأينالا ن مدخأ

 تي عمو
 رم أناملك يفكعيطا را ينرماوكيلا يناسرا لجو رزعدللا نا هللا لوسرأي لاةف هيدي نيب
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 اهنعهلا شر: ةئادنع ةباوريفو*ثللاب نم كلو كير ديعدمجايانركذا سوفتلاب كتوم
 هاف رد هس 0 ,لبقنم ملسو هيلعدللا ىلع يلا ا هتعيشاىفر ركبابا نادم مامالادنع
 مث ماسو هيلعشا ص هتيبج لبثوهاف رده هسأر عفر هايبلاو لاق مفي رشلاهثيبج لبقو

 .مالسل ؛اوةالصلا هيلعيفوتاا و*«هاليلخاو لاقودتهبج بقووافر ردخشمسأر عفر ءايفصاو لات

 نمماتبا.اي ها أ "سو درفلاةنجنيدانب ايداعداب رباجا .هاثبأاي اهنعمتا يمر ةمطاف تلاق
 هللا لوسر ضبفام لاقدنعمللا يضر لص نع يعن وبا جرخاو*يراخببلا: .ءاوزماعتن لي ربجملا

 3 لوم تمعن دقل اين قلاب هشعب يذلاوءامسلا ىلا يكب توملاكلمدعص ملسؤ هيل ءاا لص
 هللايلص هنا دجام نبا ناس يفو* ةبيصملاو طهددع نوبت بئاصملا لك ماد تاو يدانن* امدلا نم

 ١١ نع يل هتبيصمم زعتيلف ةبيصع ببصا نينمؤملا نمدحا نا سادلا اهيا هضرم يف لاق مسوهيلع

 ىقببصم _1:ر٠هيلعدشا يدعب ةبيصع باصي نأ ما نمادمع | نأف ي ةريغب هيببصت يتلا ةببصملا

 فالتخالل ءامبرالا موي نفدو فالخ الي نينثالا موي ملسوهيلعهللاىلص هتافو تناكو#*

 يلذحلا بي وذيلا نع ركاسعننا جرخاو# سو هيلعمتا ىلص هنخد لم يفو هتوميف عقودا
 ةليوط ةليلب تبو :ةفيخ يلا لها سجنو اف يلع سو هيلع هللا ىلع يب دلا نأ انغلب .لاق

 لو وهو فئاه يب فقيف تف رخل برأ ن ناك اذا يتح
 ماطآلا دعقمو ليخقلا .نيب مالبالاب .خانا لجأ ب
 ماههمتلاب هيلع عومذلا ىدبت اوين دم يلا ضب

 هللا لميب ١ 58 اتت ءساجاذلادعسالا رار ءاملا ىلا تراظنف اعرف يونوعتأ 7
 اذا جيجملا جيب فك جين املهالو ةهبدملا تءدقن تدم وهو ضيق ملسو هيلع
 ريحا دقلو # ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبق ليقف هم تلتف مارحالاب اواها
 مالسلاو ةالسفلا هيلع هيثري ةلوقب نادح

 رظانلا كيلع ىممف 2 يرانانل داوسلا تنك
 رذاحإ تنك كيلعف تيلف كد ءاش نم

 ترحذت سعب اعلا لص هتلسغ لاق هنعشا يي هر لعنزع ماطاو هحم#و دوا دوب اجرخا و“

 | عر تعلطسو دعسنبا ةياوروفو ا ًييطناكوائبش را لف تيما نما نوكيام رظنا
 هزاهج نما وغرفا ! اامهعشا يضر سابعنبان ءهجامن با ىورو«طتابلةماودجيال ةيرط

 لسوهيلعمللا ىل لص هيلع -سانلا لخد مهي داق هرارس ىلع عضو هأث“ القلاموي ملسو هيلصدللا لص

 سانلا م*يإ مو نايبمتلا الد نغرفاذا ىتح ءاسنلا لخداوغ اذا تحهيلع ن واصيب ةلاسزا
 مريس تل سمس عشا بكت لن لبلل

ْ 
١ 
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 مم هتيب لهأ غئاجاونا ةكئذلملا سو هيلا نص هيلع ىلص نملوأ ناةيادر يفو * 5
 يفهشارف ..- مرمي مود نبأ ىلص نفدالو#ارخآءئاسنمثا ايوفاسوف سانلا

 || ةشاعو ةرجخ

 | ىلع اردت نا 6 تباط فيك تلاقث اهنع هلا ىضر ةمئاف تءاج اهنع هللا يفر
 1 هتعشوو فيرش كلا ربقلا بارث نم تدذغاو بارثلا 6 هيلع هل ص كا لوسر

 لوقت تأذلاو اهينيع ىلع

 ْ ايلاوغ نامزلا ىدم مش النا دمحا ةبرث مث لم ىلع اذام

 ا ٠ الاي ةردع مايالا ىلع تبيح اهنا و بُئاصع "لع ثيص ا

 لخد موي ن* ًاوشاالونسحا ناك موي. تب ر املاق هلع للا يفر سا نع يمرادلا ىورو ا

 ' تاءمويو ءملاظاالر حبنا ناك نويت را اموةنيدملا سو هيل هلا ى اص هللا لوسي هي هيئانيلع

 | هيف لد يذلا مول لانا في ادنع ني ييذمرلا ةباوريفو# سو هيلع هلل لمشا لو ءرديف |

 ا ما يلم هيف تام يذلا موي ناك الف يشب لك اهمءاضا ةنيدملا ِس .وديعهللا ىلع هللا لوسر ؟

 انب ولف انركلا تح هئفد نأ اناو بارثلا نم انيديا انشانأمو ءىثلك اهنمرخنا ملسوهيلع
 ةردخألا يف ملسو هيلع ل يلع هلينفت يفارق ع ف ::ايلالطسقلامامالا رهاوج نمو 2#

 يف ءايبلالا لوا هلمجناب هدبلايف ملسو هيلعدللا ىلصا د انيبن لففاكىلاعت هللا نام 5

 ضرالا هنع قشنت نم لوادوعلا يف هلمج كب رب تس لويد /اعيفةباجالا يف مشوار ىلا

 لواو تيملاعلا برملا رظني نم لواودوحسلاب هل نذؤي نملوأو مفشم لوأو عفاش ل وأو
 مالا لوا. هتماو نبا ىلا لخاد لواو هثماب طارمصلا يلع ةزاجا ممشوأو هتمأ نيب ىغقب ءايبنالا

 ثسعبي هنأ كلذ نفدعب الو دحيالام_فرطلاسئافنو فحتلا فئاطل نمهدازواهبلا الوخد
 ضنا هصاصتخاو دايبثالا نمهتود نفمذآ مقدما ارو دومحلا ماقملاب هصيص#تو ابكأر

 !! ديت ملام هيلعءاننلاو ديمحتلا نءهدوجس يف هيلع هلا هجن امو شرعلا ماما ىلاعتهلا دوحسلاب
 كسأر عفرا دن اي هل ىلاعت هللا لوثو هب رقوتمارك يفةداي ز هدعب دحا لعالو هلبف دحا ىلع
 | كلذ نمو# ىلاعت هيلا ندلاالا اذه قوف ةماركالو عفشت مفشاودطعت لسوشلل معسل لقو
 هل حتمي اج هئاجس هيلع“ انيلادي دجتو ةثااثوةيناث هدوعبتو ةعامشلا سو ديلعملا لص وراركت

 عج لو 1 لقو كسأر عفرا دحية دجس ل كيفل لامن مالكوثلذ نم هيلع

 هطبفي هريغ ماقملا كلذ موقب قئاللا نمدحا سبل شرعلا نم نع همأيق كلذ نمو« عفشت

 هيلع هلل ىلص هم مهاوسو مولي مهنأب ميمماو 'ايبنالا نيبدت داهشو نورخنألاو نولوالا هيف

 *براتلا ىلا مهب قوق يف تعافشو عفو لوطو موفعو مهم ن ممهجيربل ةعافشلا

 ب ا ا د مل ا مدد بدم د هس بوسع مج
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 ] لسو ةيلع هلا لص هما لوسر لاقلاف ورمنبهئادبعنع لسمو يتراخلا يور ضوحلانمو
 امسلا موجهك هنازيكوكسملا نم بيطا هتحتارونإللا نم ض.باءاوأم ربشةريسم ىبغوح

 هلع ثا فلكم لك يلع بجيامم مهغملا يف يطرقلا لاق !دبإ ًاظبالةب رش هنم برش نم
 هبارشو هئنصودع' اب حرصحلا ضوملاب سو هيلع هلا لصد مانيب: صخدق ى اعتدنا هي قدصيو
 هلا ىلص هنع كلذ ىورذا ي.عطقلا للا وعومجم ل يينلا ةريبشلا ةحيرعصلا ثي داحالا يف
 نع هاور ةنيرشعلا ىلعدي زيامنوهحصا| يف ه١ نيثالفلا ىلع فيث ةباحصلا نم مسوديلع
 فاسلا هتايثثأ يلع مقتجاو رج لهو ميفاعضا فاعضأ عدعب ندونيعباتلا نم مهلاثماةباهصلا

 هللا ىلص يتلا نع ةريزهيلا نعمل سهاورام ضوملا ثيداحا نمو# فلنا نمةنسلا لهاو

 اولاق هلبا ثوم لجرلا دوذي امك هنعسانلا وذا اناو ضوملا يتما "يلع درت لاق سو هيلع

 راثآ_:ر.نيلج# ارغ يلع نودرت ريغ كمسال تسييس كل معن لاقاعفرعت هلأ لوسراي

 هللا كوسر اني لاق هنع هللا غر سنا نعدريغوملسم ىوردقف رثوكلا اماو# رضوا
 ككجشا امانلق امسيتم هسأر عفر ءافغاوفغأ ذا دسم يفانربظا نيب !سوديلع هللا لص
 لاني ا نإ ميسا نحل ا ل من أرقف ةروس انا يلع تلزتالاق هللا لوسراب
 هلل انلقرثوكلا وهامنو دن أ لاق مث بألا وه كقنأش نزع 1و كيرلا لصق رثدكلا
 هنع هللا مر سنا نع يراخنلايفو*شيدملا لجو زعم رهيئدعو ردنا لاقوملءاهلوسرو
 هولاللا بابق هاتفا رهخ لع تيتا لاق ءامسلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب جرعا لاف
 لاقو رثوكلاب قلعتت ةريثك ثيداحا ركّدو*«رثوكلا اذهلاق لي ربحاي !ذهام اقف فول ١
 نيثك دنع عطقلا دين قرط نم رث ركلاثيدح ينعي رئاوتدق ريدك نبا ظفاحلا لاق اهرخايف ١
 الا ةنللا نولخ ديال ميلك نينمإلا نا اهنمو* ضوملا ثيداحاكلاذكو ثيدحلاةثانم ا
 بحاص ردو ممل عااغلبتال اوفا تاجرد عفريف عفشي هنااهتمد# سو هيلعدلا يلص هتعافشب 0

 اليختواماظستو ةلالج هب ىلاعت هللاهدي نيام تااذ ريغىلا ةبجلا يفةلزنم ىلعاينيتلا ةليسولا |

 هينا هلا ل ضف كالذ نيم اذكمالملاو نيرخألاو نيلوالا نمداهشالا ساور ىلع امي ركتو
 نملوا ملسوهيلعمللا يلصهنا يف ةريغك ثيداحا قاسدقو# مظعلا لضفلا وذدّشاو ءاشب نم
 يمرادلا ىورو#هنود نق مد هسحتدجلا ءاوأ لماحدناو مدآداوديس هاو ضرالاهنع قشنت
 لوا انا يسويها ىلع هلا لوسر لاق لاق هنعمل ئفر سنا نع قييبلاو يذمرتلاو
 اوديحاذأ مهعيفشاناواوتصنا اذأمهبرطخ اناواودفو اذامدئاقاناو اوشعباذا اجورخب سانلا
 دلو موكا اناو يدي شمويداجلا ءاراؤ يديبذ دوي جئافماو ةماركلا اوس أ اذا مرشيمألاو ١

 تت

 0 لا

 و جب ب ب حج
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 نعي ذمرألا قورو# ل روثنم وأول وانونكم ضمه أكم داخفلا يلع فوطب ير ىلعمدأ 0
 ىبكاف ضرالاهنع ق ىقشنت نم لواانا لاقملسو هيلع ىلم يبلانعدنعمتا ىشر ةريرهيلا
 # يريغ ماقملا كلذ موقي قئالخعأ نيدحا سبل شرعلانيينعموفأ مدنا للح نم ةلحاأ

 موبيل عفشي نا ملسوديلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس لاق ىنا نع هنسحو يذمرتلا يورو
 مل ناف تلق طارمصلا يلع ينباطنام لوا لاق كبلط ئيافتل افا ءاهشنأ صافانا لاقفةمايقلا ||

 دنع ينبلطاف لاق تازبلا دنع كلا ل ناف تلقنازوملا دنع ينبلطاف لاق طارصلا ىطكلقلا
 ماقملاو ةعافشلاب سوديلء شايلص .ةيفقتاماو# ن نطاومثالثلاذه“ ىطخلاليفاةضوملا |
 ىسع ةلكنأ ىلع نورسفملا قئتاوا ةومضعاماَقم كبر دعب نأ يسع ىلاعت لاقدقن دومحملا ْ
 هنانورسفملا هبلع عجاو يزارلا رخفلا لاق دومحملا اقل ريسفت يف حجارلاو بجاو هللا نم ا

 ثيدح رم يراخبلا يفاك ىنملا اذه ريرقل يفةيحصلا رابخالا تدرووةعافشلاماقم ||
 لاقو##ةعاذشلا وه لاقف دومحلا ماقملا نع ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوس .رلئس لاق رمعنبا ||
 ملسو هيلع هلأ ىلع دمج وعدم لواف سفن غل ماكتالف دحاوديعصيف سانلاثلا عمجيةفي لح ١
 نيب ك دبعو تيدهنم يدنبملاو كيلا سبل رشلاو كيدي يف ريخلاوكيدعسو كيبل لوقيف |!

 ركذو# تيبلا بر كفاججم تيلاعتو تكرابت كيلاالا كنمأبلمالو كيلاو كبر كيدي
 ملسو يراخبلا ثيدحاهتمو *دومحملاماقملا يف ىرخا ةلاوقاوةءافشلا يف ةريغك ثي داحا
 ضإ ىلمُّتا لوسر لاق لاق هنعمل ىفر ةريره يلا نع ملفملاةعافشلايف ريهشلا ليوطلا

 سانلا بركس ركذو ثيدحلا كا كاذم نوردت لع ةبايقلا موي سادإلاديسانا ملسو هيلع

 لكو ةعافشلل دحاو دعبادحاو لسرلا تاداس ىلا موامتلاوىلامت هلل بفغ:دشوديدشلا

 انديسيلا الصين اىلاهدعب نه ىلع ,بليحيو يريخملا اوبحذأ ىسفن يسفن لوقي وأبن ذ رك ذي

 بضقي نو م هلبق ب ضني م اًيضغمويلا بضغيب رناشلا ذك ممل لوقيف مالسلا هيلع يسيع

 ادع نوتأبف دنتملا اوبهذا يريغملا اوبهذا ىسشل ىسفن يسفئأبئذ رك ديو ءانمددعب
 نم مدقل ام كلللا رفغدقو ءاينالائاخو هلال وسر تنادمتاب نولوقبف وديلعدلا ىلص

 مسو هيعمل يلص هللالوسر تلاقكيديلا انل عفشا هيف نحنا .ىرتالا رخأتامو كبن ذ

 هيلع ءادثلا ندحو هدماحم نم'يلع هلل تفي ميبرأ اًدجاس عقافشرعلاتحت يق[ ل قطاف :

 ىمأر مقرأف مفشك مئشأو طمت لس كس 07 عفرادمشاي لاقي يلبق دحا لدفتت م ائيش

 بابلا نم هيلع باسحال نء كتمان م لخدا دمشاي لاقيف براي يتمابراي يتمالوقاف
 رازبلا د كئسم , ةيسو»#باوبالا هو كلذ ى ايف سانلاءاكر 0 ةنملا باوبانمنعالا ||



 | يف يثو راذتعالا ؛ يفي ونذمهسفنال ءايبالا ارك ذو بأ لاقل ل ىلع لح براب_لوتاف

 ةزورسض زامل تاعاقشلا ىنعم يف ىرخا ثيداحأ اركذو+ةيقيقح بوث ذال بون ذةروصةقيقطلا ||
 ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا باخيس | نم سان سلج لاق امهتعللا خر سابعنبا نعوجابلقنل
 ناجع مهفعب لاقن مههيدح عمسف لاق نو رك اذني يعم مهتماند اذاوتح جرخدلو راغب
 يكن هلك ىموم مالك نم بجتاباذام رخل 1لاقو اليلغ هاربا دنا ًاليلخ هلق مذا هلا
 سف 3 لسو هيلع هلا 2 الص منملع جرخت هللا ءافطصار خذ ر م آلاقو هللاحور ىددمف ركل اقو

 وهو امك ىءودو كلل ذكوهو الي لذ ميهارباذتا هللا ثا بو مالك تعمسدتلأقو

 الو هلا بيبح اناوالا كلل ذكو هوما هافطصا مّدآو كلذكو هو هللا حور يسيغوكلذك“

 نردلول اناو رخنالو عفشملواو عفاش لولاناو رخنالو ةمايقلا مويدجلا ءاوألماخاناورخت
 كيبلوالا ميكا اناو رك الو نينءاملا ارق يسمو اهيدلخ ديفيل ما حيتفيف ةدجلا اح كرجي
 ةجردلاوةليسولاب !وديلعمثلا لعلم طفت ماو يذمرتلا» هاؤر رف الويجر ىلع نيرخألاو

 اذا لاق سو هيلع لسد لور ناورمنمهلا دبعشب دخن م دسم يور ةليضفلاو ةعيفرلا

 من اريشع هيلعتشلا لصةالم يلع ىلص نناف ”يلعا ارانص مث لوقياملقماولوقاترذ ولام
  وهألا ثركأ ن اوجراوها دايعنمدبعلالا يخنة يفز اعافةل سيلا يل هل اولَس
 ' ةنطا يف ةلزام ىلعا ىلع لعل سولاريخك نبا ظفاحلا لافةمافنلا هيلغتلح ةلبسرلا للأسف

 الو شرعلا ىلاةنللا ةنككما برقا شوةنجلا يف هرادو سو هيلدا لص لوسرةلزغميثو
 .ميهقعإ وةيشخسمل م دشاودب مهلكاو هب رلةيدوبع قلع !مظعا موديل هلل لصد لوسرنأك

 لس هيلع هللا ل صرماو ةنلا يف ةجر د ىلعا ىو ىلاعتهللاىلا لزانملا برقاهتلزنم تناك بم هأ

 :يل' هديل ابسرقغ ةرج مسا ؤطورب تام ”نسحو مه ىوط ىلاعتهلوقر اظناو بهاوما

 سو هيغل لص ناو ماسلا وذا يارس ملوك بينو م :لرسنركل+ رظأ|

 بو هيلع لصديبلا :همايابالا معنا نم هلال مواسم لضؤام 1

 | يبلا'راذ يف اهلضا ثراو ةدلطا روس ءازو نم راناهباصغا ناو لادحاو يلا تيدتهتردف
 1 زجل 0 اهيفو هيلا: نانا نس ”ةيدجا .نماك قضصغانمم نماوع ملك راديفو سو ديلعهقلا ىلع

 ا ولأ نالت هتشعتب و:هللع ملأ لوسرلاو الا هتدج يف كبير الفةكجلا الم

١ 

 ]| هل اهردق“ ىلاعت هللا ناف هيلو نامالا' ةداي زو ىثازلا ءاعدلاا يب اولابيلدلاخولأسي نادثما“
 :انماو## نامالاو ىدملا نم هدي: ىلغفولا ا ماهم هل ةتمأ ءاعو اهتم تانسات مل توهم ص ٍ

 ايفان : مه ىرخنأ ةلزام نوكن نال متجيو قالا اس ىلع دئازلا ةبترملا يهفتم يففلا

 || .افاقاربلا سناك ايلف



 يذعت رسولا هنمأ سلب والا راها نم دحال با ذءالف رانلا الم سيلب|كاذك ودمه:ت فب |

 | دئاوفتبثاو هنعدلقت اماًريفك انه تكرت كلاذلو تاحوتفلايف نيدلا يح يديس ترعب

 / همإذغت

 1 هلأ ايو اهب يرش فيش ىلاعن هلوقريسفت دنع نايحيلال رجلا يفوحديفدل كراشمو
 |٠ ءايبنالا رود ىلا ربت سو هيلع هلا يلم هّنالوسر راديف نيعيف لبق#ر روبن ورا
 ١" يلارظنلاب عتمشلاهلكاو ةبجا يعن مظعاناملعاف اذه تلعاذاو بهاوملا يف لاق *نينماللاو

 ١ 0 هلوسرو هللا نمسرقلاب يملا ملسو هيلع هللا للص هلوسرولاعتو كرابت برلادجو

 ولا و ”ناَوْضَدَو رو ىلاعت هللا لقاك اهيفادو نانا نم ربكا فينا ناوضرلا ةمار ب زوفلا

 ةضوريف نيبحنلز زوفدنع ايسالو لايخيف رودي وا لابي رطخيامت لجأ ارمالا نا بيرالوثربك أ

 | نيعقرت ياوةذل ياو يعن يافوهمواطم ةياغود يذلا موبوبحت ةيعوس دقلاةريظحو لالا

 هلوسرو هللا ةيع4 نيعلا ةرق يحن قوف لهوأبب نيعلات ةرثوايتذلو ةيعملاكاتينادي زوف ياو

 ٍِع ةرمضح رم ىلغأ الو ىلعأ الويلحاالو ىلجا الو لجاالو لك الدرج ةاوءيثالثو
 ا هللالا مدوبعمو مهبح ممل ىلحستب ثيحسماركأالا دهاشمدهشم يف هبابحاب بحل هيف عمشجم

 || مهتاوذيف ىرسي دون مهيلع قوفتيففيطللا ليلا دمسابدحاو باص فلخدلالج ل يو
 / | سفنالا لوسرلاةرضحبس دذالا لاما كلذ رونبم هتاوذ قرشت و ىلاعتهنل لامن ”" نوتبتبف

 | | مسؤراومفرالجوزعمل لوقيفادجسنورخيفىلا ترف ىلهتي و باجمل عفري عل سو هيلع هللا ىلض
 ا كتيضردف يردابعاييت دهاشعاوعئمعتلالا ةوعدام يدابعاي دوحس عضومأ ذه سلف

 || نولوقي اهدنمف ىرشب رم اهذلا امو ةسلك نم اهالحا اف اًدبا ؟يلع طغسا الفكتع

 | 0 نذل .ييفاتسمي الولف 5 ةماقملا ا ناد 5 م2 نو مى دمحم

 سم
 ردع انَيَدَص يزل ل دنحلا اوُلاَقَو #2 وك 2 1 نإ 86 ايف اتسع لَو
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 | نين القلاوشلانلاثججلايف فره وجلاو تيري هبانكيف .ركذ اما هنعمل يبفرهرهاوجنموؤل
 كلل ذريغو ق الطال ا لعهثلا قلخ لضفا هنا ناييب وسو هيلث ىلسدمشادينةلاسر توبث يف يف دنم

 مدقلايفاريظعم تلقت ةيككا تاحوتفلا نم اهنم ريكو ناشلا اذه يف ةريغك لوقت ركذ

 ناد س ايف نيكني دوال ثيح > دن نما -ضدالا َنَثَُو 3
 ردع سر
 نيمَلامْلا بت و 2 د نأ 'فاوعد خو مالم ايف 'مهنيحخ ؟ 2

 ه1 ةنسىفوتلايارعشلا باهولا دبع نيش هلايديسملاب فراملا مانالا مهنمو
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 ليلق ويف اليقدت استوو ربف ةابقدت رد اهعماهنم» يشرك ناويثوهريغنعو فتن عيفارعشلااع و ب ىرخأ ذ اممماهخ»يقرركلن ناوي هريغنعو هسفن نعينارعثلااع يا 75
 عابجالاو ةتسلاو زج زجيلا باتكلا اب ةعباث سو هيلعمللا لص دمتةلاسرنا لعام هع مّن يفرلاغ

 مهنأبءايبثالا يبل دهمشت ك كالذكو اناكو امم ةلاسرلا غلب هناىلع مالا تعج كلذ
 0 رذخ عادولا ةجحيف ملسو هياتم لهل لوسر ب طخدقو مهبر ثالاسراوفلب
 ا لاق هنا لوسرأي تغلباولا قف تغلب ؛ لهال 1 لاق ثدحا نودادخا كلذب صخامودعواو

 باوجلا ىملا قتفدعي تادوجرملا نم رهظاملوأاف ليقن اف هتعشا ىغر لاقو+ دهشا مبلل
 سو هيلا يصدره ىملا قتف دعب ربظام لوا نا روصنم يبا ني نيدلا يتلويشلا هلاقاك

 مالسلاوةالصلا هيطمدأ ناكها اياكتايناحو ورا وباوبف تايلوالل ةيلوالاكلذب قمتساز

 !| ءاملا نيب مد : اوايبا تنك سو هيام ىلص هلوقىبعما تاقناف لاق#«اهلكت اينامسملا ابا

 لبقو قلخي نا لبق ملسو هيلع هللا ىلص ةرايخام# فيكون نع ربخلا وهيبلاونيطلاو

 نأ هانعم تاحوتنلا ن نمةثاثالثو سماح بابلايفخيشلا هلاق مبا ارجاف عرب نم دوجو

 وهو قاغيملا ذحا لبق لج ريغيف هللا نذأب هتاذي هئاذ فرعي ناك |و هيلع هلا لصملا لوسسر

 | ثيدحلا هيلا راشا كمر قلخ لبق كل ذو هئوبن فرعي مسوديلعملا ىلصاهف ناكيلا لاحلا
 تناك ةيناسالا ةأشنلا ناف لاملا كلذ ففي رعتلا ملسو هبلعهللا ىلص هلنإكَت روكا
 دوهبش نطوملا كلل ذيف ىلععأ نم سانلا ن نم نكل اهدوجو نيحىلا اهيبتارمو رمحانعلا يف ٌةثوغيم
 ةبتوملا كاننيع يوهروص نما :روص دهشي نأب اماواهط اب اهتاياغيلعاما هثبترمو هسفن

 له يردنالو هتوبث : ملسو هيلع هلل صدم انهو أهبدسفن ىلع مجياهماميف ايندلا يف هل يلا |

 كالفالا نمكالف نمافاَمَْمَأ هآَبَس كف ىَسْوأَو ىلاعت لافال ما هلاوجا عيمح روص دبش
 " ةرودلادوجو مي اهدوجوذاهتقو لوصو ىلا كلفلا كلل ذاباففجف هيفةروص ناسن اللوالا ةعسشلا |!

 ةرادقساو جيوعتو ةماقتساو ضرعو لوط نم لاكشالا ةفلتخلاةريثكلا يئارملا يف ةدحأولا

 كلذلف ةدحاو نيملاوىلجلا فالتخاب لاكشالا روصفلتنق ربكو رغصو ثيلثتو عيبرتو
 هذهبناك اذاو ىلاعت هلا نذاب يلم ريغنم هتاذب هتاذ فرعب ناك سو ءيلعهثلا ىلصهنا انلق

 مداد وديسانا ايلعلا ةبترملا قوهو ملسوهيلعهثاىلص لاقاملاناذا بتارملاهيف رثأت مل ةباشمل
 رشب انا امنا ةفالخلاو ةلاسرلا ةبتوميف وهو رخآ تقويفلافو ةيترملاديف كت اذ رفعالو
 يرضنعلااهكرم لا ةرظان ةفيطل ىأرهناكللذ بيسو هن أش ةفرعم نعبترما هبجحجت لف ملم
 ةكراشملا ىًاروةي اعلا كالقألاةرف تحتاهتا مفي رصنعلا هناذدهاشف اهيفددبتم ودو
 .هتأش ثيح_ءرم.هدفنل ري ف ندمملاو تابنلاو ناويملاو ينمافالا قلملا رئاسنيب واهندب



 ا ربعي ٌةراث سو هيلع يلم دج ةقيقحن ال دحاو اههانعم نأ ب | أوافق اء مهيب عماجلا 1

 قس ىبعم تفرعدقن يلا ىحوي هلوقبالا انعقرتقا ها ياو -

 ةروصلا كلت :ناسلب ناك امنا لوقلا اذه ناو نيطلاو 'املانيب مدآوايبن تنك ملسو هيلع

 *ةروصلاكلت رع رادلامذهيفانل مجياف بتارملا كلت روص نم دودعموهامابيف وهرنلا
 باوجلاف * و ةيلع هلل صدمت ريغ نيطلاوءاما نيب مد اوةربنلا دحا ىطعا لبف تلق ناف

 تنك لاق زف تلف ناف# ةسو.هلا مهتلاس :رماياءايبنا اوناك امنا كلذ يطعا !دحا نان انخلييإ

 ةوبنلا صخ امنا باوجلاف ادوجوم تنك وا ماسلا تنك لقيهو نيطلاو :املا نيب مدون
 ةفرمجالا نكلال ربل نافءايبنالا عيمج لبقةوبنلا يلععا هناا ةراشا اهريغنود ركذلاب

 لوا ملسو هيلع هللا يلص هناممهوق ىنحما# تلت ناف# ىلاعت هللا دنع وم هيلع دفا عرشلا

 مشلا هلافاك باوجلاف *قالطالا ىلع قلطا هب دارملا وا صوصخم ىاذهيدارلا لهشا قلخ
 ّ لواوءابملا هللا قلخ املوانا كلذو صوصخم قلخ هب دا رمان سواسلا بابلا يف
 ال يلاعتو كرابت هللانأ كلذ اضياو قئاقحلا رئاس لبق سودا هللا ىلصدمم ةقيقسديف
 برضب ةسدقملا ةدارالا كات نع ملاعلا لمفنا هلعيف ىبسامدح ىلع ملاعلا رورظ هديدارا
 هيفرستتفيأ صا ءادبلاحرطةلزاج وهو ءايملا ثدحخ ةيلكلا ةقيقما ىلاديزنتلاتايلق نم
 كلذ ىلا هرونب لة يلاعت هلامث ملاعلايف دوجوملوا وهاذهو ءاشام دوصلاو لاكشالا نم

 لوبقك رونا نمدب + رقبسح يلع »ايلا كل ذيف ءىش لك هنم لبةفةوقلاب هيقدلكملاعلاو ءابملا |

 دجأ نكي وءاوبقودؤوض دنشي روثلا تالذ نم هب رق بيسح لعق جارسلا روث تديبلا اياوز |

 هايل كاذيفام ميج نم ًالوبق برقا ناكف ملسو هيلعدشا لص دمع ةقيقح نمديلا برقأ
 نيدلا يعم عمشلاهلاقاكلمف لاقت دووم لواوملاعلا ور أ دبم ملسو هيلعهللا لص ناكت
 وهذا ملسو هيلع هلا لص دم حور نم نيلسرملاوءايبنالا عيبج ذقسمنا تاحرعنلا يف

 لاح هروبظ م ليا سيلدوين لك دمم وهف اريمأو الواسانلا ميج دمت وبف باطقالا بلطعق

 لاحيفهلا؟ةيترمملا دادمالا كاذب هلصويفدب قحال يلو قئفيادمو بينلايف نك

 || رادلاو خزربلا وه يذلا بيقلا ىلاالقتنم هنوكلاح قوة داهشلاماعيف !دوجومدن 31
 نب .رخالاو نيمدقملا نمملاعلا نع مطقنم ريغإلسوهيلعهثا لص هتلاسر راونأ ناف ةرخخألا

 انث لقعلا هللا قلخ ام.لوا ةياوريفو يرون هللا قلخام لوا شيدحلا يف درودقتلق ناف

 ا داينالا الا دعو ديلعا لس هنو هل 1 يعرب دلاف تلق ناف* رول ةداتدلوالا لما اهع | اهنع



 يدل 20 كاذوط م ليلدلا نم باوجاف*نآرقلا نم هيارويللا ف نيقباسلا
 !ذاف نطابلا يف كدم مهيلا ىرس يذلاكادع وهمادهنا يأ 'هدتق قادم هلأ ىده

 دارملا ترا واوارهاظ كل ةيوب 3 ” اللا واتطاب كلةيلوالا ذأ كاديب ءادتهاك أذ امئافعادبب

 مو أربن تنكث يدح م دقلومدنقا ميبف ملسو هيلعملا ىلصتللامت لاقل انررقام ريغمادهب

 كانك هقاعإ يف هع بئانوبف لسو هيلع هللا لص هروبظن ز ىلع مدقل ين لكف نوطلاو ءاملانيب ا

 ىرلب كيا يي دث نيب هدي لالا عضو ثيدح يف !سوهيلع هللا ىلصهلوف كل ذدين ؤيو ةعيرشلا |
 رورظلا يف هرمدقت يذلا ءايبنالا منيلوالاب 0 دازملا نانيرخألاونيلوالا متملعف هل الجي !

 لبق ةرع نيتر» م علا يطمعأ سو هيلدا ىلص هلا كلذ حاضياو فيرشا لا هيسح ةيغ دنع

 نم الوأ آرام + لرنااك موديلا ىلص هتلاسر ررهظ دعب ةرمومالسلا هيلءمذآ قلخ

 ص رثارقلاب ب لحمتآلَو هل ىلاعت لاق كلذلو يرخاةرملي ريجدب هيلع لزنم لب دبجعديغ

 لب لي ربج نم هعجسأ نأ لبق همه كدنعاند ةوالتب لتنال ياي لو كيل يدق ْن البق

 ممكاذب خوقفوملاةطمالتلا_ تام دقو طق هنععسام كلذ أ هيلا تصنم تاو لو ربج نم دعما ]

 لبق سودا يللا لوسر ىلع لزنانا :ارقلا ناب خبشلا رص يفو تلف يفارعشلامامالا

 يو دياعهلل| قلص دمج حور ا اف تلق ناف# لمأتيلف ثي دح يف كلذ ىلع ملطامورظن لب ربج |

 جوت !اركداك كلذك ءالاو يعل باوملا دلك ة يف ةقطدأنلا سفنلا يو دلكر يمل احلاءجوريف | ْ

 سو هيلع هما لص هدوهلخ لبق وك كم |ملاعلا _ للاخ ةلاغالثو نيعبرالاو سداسلاب ايلا يف

 عمل تك”نياح ماعلا لاحومئانلا لا ةملسو هيلع هاى لص هتومدعب ل احو يوسلا دسم ةئزاجم

 لوسر تامنيح نم ئاندلك ميلاف مهل مابا انج ةماقلا مويس ديلء هل ىلص
 هللاييسهتيلضناب قاعتت ابلقن مقلد كة ادعب خم شعير ناىلا لسوديلء هلا لسد |

 مييلعو هيلعهللا تاولص نييبنلا 2 ره مثريغو يسعو يسود ريهارباو مآ ىلع ملسو هيلع ا

 وسلم وه لهشيدملا سنوب لع فواشغثال سودا هليل وف تلةنافلات*نيمجا

 ئاسلك هقفرعمالا كلذ نو الون ىلاعتدثا قا شام عصي كلذو ىلاعتا

 الل نانعم سلو رمالاب مكي سوفا تاوذ نم قول طفتال ثيدخلا ىنعدو مهفاف هيلعدب هللا

 تاقناف*باصادقن هل لجو رعهللا ليضفتب ملسو هيلعللا ىلص هليضف نم اف قل طم يفوا شن

 يي ححححتيملالا

 -هدعب ؛لاق#باوبالا نم هريغيفر تاحوتنلا نمرشعيفافلا بابلايف خيا كلذ ذركذ مهمذاتسا

 لإ نككو كلل نمل لا: باوجافو ظافلالا هل تام بسحب بسحب ملمو هيلع اوصل ضفي نان راعلا لف
 1 ل م



 ماءايلوالاو ءايبالا نم هعابتال ثروت ملسو هيلع ىلص تاماقم عجل ابنا ةناف# مل !ءأ ا

 يق خيشلاهلاق كباوجلاف*هنءابث ثريا مهنم دحال مصيال تاماقك ةيملسو هيلعملا لص سخي ١|
 ( نمدحا اهيف كراتشي التاماقب ملسو هياء هلا ى لص ص نة شد القلاو ماسلا بابلا ١

 ا الفمدقت اميف هنععهتأقلأيف نيدلا ى# يديس نع هتاةنام ديفارعشلا امال! مدع ءايبنالا 1 ١

 فقوملا موي ملسوميل هلا يل ا. ىبنلا ةلزنمو ةليسولاو دنس اءاوأ يلعولكت مدمج اح

 ضيا مدقل اه مغ 1

 | ضر «نيثالثلاو عبارلا ثلا يف دنع هللا يضر هلوقل(فيا ينارعشل لاف راعل 0
 ىلاعت هلوق امال ةصق يف لصالانا معا «هعبارتو * ارمالا ةمعص نايبيفروكد ملا باح 5ك
 نب يذلا ىصفآل اقل ىلا مارت دكا نيد ديىَر 1 يذل ناب
 مجاردهنا هلوق يف ريعفلاونيدلا يب ا ا ميسا 2 اانا نيا لَ

 ىلاعت قطا لق :افلاقمكلذيف لامار ابا راسو هيلع لمنال اوسرولا

 تايآلا نمناكملا كا ذهب ى لات صخام هيريلالا ناكم ىلا ناك نم لسوديلء هللا لصادخت

 ةيالا تالعبالا ىلاعت هلا ندي ال صاخ فصوش يح لر» .ىلاعت هتردق ل عقلا دلا بئاجتلاو ْ
 ةيسلو ناكم ينبوجياله نال يلاال تايآألا ةيؤورلالا يدبعب تي رساام لوقي ىلا تدهن أك |
 || نا الا قياف تلقناف «ناك يح هعماناو يلا يدبعب يرسا فيك ةدحاوةبسلاةنكمالا | ْ
 رك رهودتذر نعةبيملا لوصحو ميافعتلا يف ىلعا هدوئجو كلمت ةركسد فكلما ةياور ا

 نيضرالا موخت ىلا شرعلا فقس نم ءوهلوقملا ناكملا نال ناكماهي وجمال ىلاعت ناك امئاو»* ل

 دجال نيدبآلا دبا ىلا شرعلادمص نان تقلا تحتالو شردلا قام ةبسنلاةردلاككلذو ١
 نع دعب ةيؤرلا هذهدوجولا ىأر نموأشرا هل دجيالنيدب الادب شرعلا لوتوااققسءدعب ||

 !( نع هجيدق اك جارعملا ة ةعقرك ذنادع مح كلذ نعنيملاعلا برها ىلاعت ة ةيمسملاب لوقلا

 ١ ى هرخ ةدئاف حورلاو وامسجلاب هايسسلالاجار ىلا يف م لبف تلذ#نافلاقهلحيفنيدلا يب يدبس

 اهتانصب اقراص لالا ءايمالات أرشح ىلعرم د ذا هنااهتم معن باوجاف# تايالا ة ةيكرريغ 1

 ا ناك طا ىلع وا اهركن ناكمركلا ىلعولا تونغ ناكروففلا لعوا احر: ناك -رلا ىلءرماذاف

 ا جامل كلذ نم مجري اق اذكمو ا! داوج ناكداوجلا لولا روك ظ ناك ركل ىلعوااملح

 دحاو نيف نيناكيف دحارلا مسجلا دوههشامنمو#«لاكلاةياذ يثرهو الا ْ
 ' هللاىد دمت ىأ اراك

  ىلاعتلات ع ىلوالا» مالا ءايسلا يف مدايعيستجا نيحمادعسلا مدي صاخخا يفهسفنملسو هيأ

 ت2 ل د يا دس هل صم يا ا

1 
1 



 ودع هب ىَرس ايزل ا "احبس ملسو يللا ىلصدهتان ديس قالطالا لديبملاديس قحيف

 نم *يش ىلع ةيبوب رلاو ىوعدلا هدم عزنو ةقلطملا ةيدوب لايف هماقاف راو جست نيد

 لاق ولهناف هيلا يرمملا ف اضا امو دب يرسي هلعجو ءأرم الا نعىتح# يش * لك نعد درجوملاعلا

 نكلوشللذ لوقي نا ىلاعتدل ناكل هتاي "ذي كرملاوا هيلا يرسي نال .دبعاعد يذلا نايس
 لامفالا نم لمفأ ىرعدلايفملس و هيلا يلص دل ظحال !ًروبجم لجل كلذ يفتقيال ماقثلا
 هحدمو سو هيلع هللا ىلص هللا فلوس :رماقم فرشبهي وننلا(ضيأ ءارسالا دئاوق نمو **
 ملظعا شرعلا ناف لجورع هسفن ىلع ثالذب ءانشلاو شرعلا ىلع ءاوتسالاب ىلاعت حد مت ريظن

 امئاو لفسلا يف ضزا الوواعلا يف فقس هقوف اف تادوجوملا عي لمهئاوتجال عاسجالا
 مهعابتا لكو ءايبنالا نم نوفراعلا اماو نينمألا راصبأ مطعم ةياغدمال هب هاوتسسالا صخ
 هيلع ىمرت فق هاش سيل ءاوملا يف ةرئاطلاةر ذلك دوجرلاعاستال ةبسنلاب شرعلا اذه نوريف
 بايلا يف .وبدلا ىبتخيشلا لاقو#هريغ هردق فرعب ال ن مناف اهيلعلزات ضراالو

 ىلاعت هلا ل عج لج وزع احدت ش رعلا ىلع ءاوتسالا ناك مهنا معا 3 ةئاثالث ورشع س داسلا
 يختني ماقم ىلعا شرعلا ناك 5 ثيح هيلءحدقلا قيرط عقب ذكاذك ودبل لصين

 همسي ناك هارسالا نا ىلع دياذهو لاق مالسلاوةالصلا هيلع لسرلا نمدب يرسأ نمدبلا

 احدت ماقملا اذه ىلا لوصولا الو ءارسالا ناك ماير ٠ ارسالا ناكرلو لسو هيله ىلص
 ةياؤرةبترم ىلا اهيف ناسفالا لصياي ةرلا نال كلذ لعراكلا هقح يف بارعالانم عقو الو

 لكلب ناسنا لكْذا سوفنلا نم *عقوملا كالا سلف ثاذ عموتالاملا فرشا فويل امتلأ

 يوتسلل ترهظ ىت> حدقلا ليس ىلع سو هيلعللا ىلع لاق اق اماو لافايؤرلاةوقدل ناويح

 ريسأا يهشنم نأن نم اناقافةراشأ ىقحره يذلا يالا فرب اومالقالا في رم يف تعقل

 معا ىلاعتدا او سرعلا سوسحلا مدقتلاب
 ملعا نيثالغلاو سماخلا ثمل يف هنعمل ىشردلوةالاضيايفار مشلا فراعلارهاوج نو
 ناك ناو نييبنلا متاح هنا 5 نيلسرملا ءاح مل اسو هيام هنأ ىلص هنا ىلعدقعلا دقعامج الا نأ

 ةئايعب داونيتسلاوهفاثلا بابلا يف نيدلا بمص يشل :رابعو#نيلس رمل مقيألا ينييسلابدارألا

 هدعب لوسر الف عئارشأ ملا مج لسو هيلع هلل ىلص دم عرشبملاعت هللا > دقت احوتنلا نم

 هللا ىلع هثمي ريكي سأنلا دبعتي امنا هسقنفدب دعي عرشبمبلا لسير مدعب يبالو عرش

 تاطوتنلا. ,نه ني مثملاويداملا 0 سدد وديلع
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 نسي مسب عسل

 الا يفيلكت ردا ةيهغالا ةرشلايف ىنيام هاف سانلا نود دود باب كلذو هتفصومالكلا
 رما ال كلتوةيطالاةاجانملا موكلاعرا عامس الامريغو ءايلوالل قياف عورشم وهو
 هتانكسو ناكر حييل ماب نوم أم هنأ ها والا نملاقنملكو رث”وثيدح وه ااواهيف

 سيف دعمم هنأ لاقايفاقداص ناكناورنالا هيلع سبتلا دقن ينيلكت يدم يعرشرمال فلاخغ
 زوصي ناىلاعتدللا ءاطعادقيلبا كمال هللا نإ عدنا ع نظف سدلبأ نعوهامناو هللانعكلذ

 دق يئاونلاوةيملالا رماوالا باوب نا كل ناب دقث نم سانلا بطاخيو ءاهموايسر ي؟ واشرع
 قفاأو ءاوس هيلااهب يو: ةعيرش عدموبف لسو هيلعشا لصدم# دعباهاعدا نهلكوثدس
 ةقعب لبق ناك لبف ليق ناف»+امتص هيعانب رضالاو هقنعأتي رضاكمناكن ان فلاخواانعرش

 رجحت اهئاعدا يف نكي ملباوجلاف ةوبنلا اعدايف ريجحت سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر
 | ىلع وهو كلذ طعا هئامز نأف يرما نع هتلعفامو مالسلا هيلعرضخ حاصلا دبعلا لاق كلذاو
 ىلاعت ىلا هل. دهشدقوةطساوالب ليقو ماملالا كلم ناسل ىلع اهجهيلا ييسوأهب رم ةعي رش
 دن ةعي رش ىلعمالسلاامهيلءرضطلاو سايلاف مويلاامأو هاكزوان دنعو يسومدنع كالذب

 ىلعالا كلذ الن وكي الفلاح لكمو عابنالا مبا ماو.قافولا كيما لسو هيلع ىل الص
 انيفكيال ضرالاىلا ل ارتاذامالسلا هيلع ىسيع كل ذكو ذوب قي را ىلعال في رعتلا ليبس
 ناكن ناو في رعتلا قيرط ىلع اهبىلاعت قحلا هفرعي مسوهيلع هللا يصدم انديسةعيرشبالا

 هلأ اوعيط] ىلاعت لاقدقو ليل ددصخي ناالا مومعلا هكح ل جوزع قحلارعانا معاو »* اميل
 بجوأ اا هعرش فلاخينالسو يللا ىلص دمة نب دعب دحال لير لوس أ ١ اوعيطأو

 أوم ىلامت هلوف امأو حن مشب و رمأيف عرش نأ سو هيلع لص دمحل لجو عابتالا هيلع

 ةعيرش ال وعرشب هنلال ضانربخواجايجانوزما ذا ايفل انتعاطب دار رمان مك كتم ءرمألاأ

 انرجا دقق انمطاف هنع انوبنوأ حاب انورما ذاق تباثلا ملسو هيلا لمده عرش فلق
 رعشي الوانب لامتثاركنم اذهو يبغورمأ نمبجو ايف ىاعتةئارما عاطا نم رجا كل ذيف
 ١ باوجلافنيدهتجلا مي رش يف مشلاق كان ناف#ملع اهلاودبا ذزهعسا ار لب سادلا تلاغدب
 طقف ماكحالا يف مرظن هاضنقا !هاوعرشاءاو مبسفنا ددعنمايشأ اوعرشي نيدهجلا نأ
 ّ هنأت مترش يذلا مرشلجج نم هككحراصف نيدب نيدب جلا كح رق ملسو هيله ىلصدلا شم يح نم

 ميلا ناردق و ليلدلا نءاهيفدهتجا يتلا ةداملا لجل ىطعا يذااوع سو هيلا يلص
 #* ا هلناو هللادبن ذي عرش نال هيلءانددر عراشلا نعدراولا لول دلا هطميإ عر عرش

 نيس ارئاس نملففا سو هيلع ىلص دم نوك دياب ام ؛ امتوركذامدعي يفارعشلا مامالا لاق
 و تما

 م مت



 ١ ةثاب داو نيمستلاو يناثلا بالامل ايف خيا هلفام هن نودقسا باكو مهغاشهثاو 7
 ءاوس سو هيعمل ىلص دمعة مط /نديشوالاةرخ ال اوايندلا يف هلادي ملعقلخلا نمدحال سيل

 هناب مسوديلهلا يل اص !نربخا دقو اهبع نورخأتلاو هتثعب ح نمز لع نوددقتا» ايلعلاو ءايبنالا |]
 | سو هيلع هللا ىلصدم .يدفوكشالب نيرخآلا نم نخو نبرخآآل و نيلوالا م اعيتوا ا

 ا 3 نا يخا ٍيديجان بوهودومورفمو لوقحمو لوقنم ملء لكل مشفهيتوا يذلا اعلا يف
 .قالطالا يلعماب هللا قلخ معا هناف مل سؤ هيلع هنا لصد هيين نع ىلاعتةثاي مملاتغايوع

 | لقل الو هب ظفتحلاف هيلع كنتيبن ريئاذهو ليلد ريغنمدعم] ءايط نمادحا طخ نا كايلو
 هبر نيب و قوام لكن يب يذلا صان ادجولا نم» دبع لامتدللا يطعي دق لوقاواعتناو ترجح ١

 : مالسلا هيلع رض ةصق ليل دب مول ل نم“ اشاملسو هيلعاشا ىلص دمجةطساو ريغنه لجوزع |[

 5 :رجحاهئاواقاطم ملعتال نا كيلعانر جام نحن لوقئانالهنأمز لور وه يذلا ىموم عم |[
 خببشلا لاقرعشت مما كلل ذب ترعش ملسو هيلع هللا يلص دمت ةينطاب نمالا كاذ لص ثلا نكي نا ||

 هنع هنبأ نعادتي اور هوهونيلعنلا ماخ هباتك يف يسق نيمساقلا وبأم .امالا كلذ يطعانقث وو

 باوصلاب ملغا يلاعتو هئاويس هلاود 4 ؛ةيس سلوي

 || دق نيثالثلاو سداسلا ثمل يف هنعمل يضر هلرقاغيايفار مدل فراعلازهاوج نمو |
 ]| ضيا امهب اوريسف ل ناو الاب وريسفو ةفاك قلما ىلا تلسراو هريغولسم جيم يفدرو

 اكو تأرقلا هنلب يا مب مودي مكرر آ رثلأ اذهل ميسو رىلاعتدلوةيف غلب نم |
 َنيرئاعلل نوكيل ب 0 اقل لك يزل ىلاعت هلوف ف نما ضيا كللذبا اورسف |

 لوالا نيلوقىلا مجري نييلوصالا مالكن لصاحلاولاق +« شادمحر ,ىلدلل لالا هلافاري ىلا

 هديغو يبا هحضص يذلاو ميلا لسري مهفاثل رتككأ الم ا ىلا لسيما, لسو هيلعدللا للص هنا
 تاداجلاو تاناويللا ىلا لسرا و هيلع شا ىلص هلا هن دمر يزرابلادا ازومهيلا لسراهنا
 يكبسلا نعاضياهبف لفتو صئاصطلا باتك لئاوا يف يطومسلا لالجلا هركذ رحم اورجششلاو
 ءاييئالا ميمجر م مظظعالا ناطلسلاكو ,ضءاينالا يل ملسو هيلع ماد نال وقي ناكها |

 ىلا ثوعبم سويلم ىل اصوهذا هعابتا مههلعبجولءايبنالا عيمج هكرداراو رك اسملا *ارماك
 فيرشلا همسج ةببغ ةدم أون مهلك ءاينالا تناكف ةعاساما يقىلا مدن دل نم قاطعا عيجج
 صاولا لع يديس ناك وأها دعتيال مل 2010 ىلدط هعرش نم ةفئاطب ثععبي ى لك ناكو

 نم ماسجالاو حاو الاملاءيف نيحمحا ىف اا ىلاةوعبمملسو ديلعما ص ناك لوةيمّنلا همحر

 هلا لصد م م هيلا لسرا مسق اسقا 5 ةثالث الل يلعنكل» اللا لوقيدتم نمعبوتع ءاسلاوايق : ىلامدآندل

 حد

 ظ ]



 :منقو#لوالا» اهسلاو ضرالا نيبامر نويضرالا ةكلالل موا ف يعنلاو رمالاب سيدي |

 رمالا يف امنا ام يهنلل نوقوذيال ومهتاق ت تاوعسا كم ال, واطقت رمالاب مهيلا سرا
 الصامبيلا لمريم مسقو# نوثرمؤيام نولعتي 3'مهرم أ مهل نوصديأل ىلاعت لاق طقف

 ماعم
 : تايكستس ركنا 2ظ1100 ةنالورمابال
 نوجاتجيال هيلع مولبج يتلا تاذلابىلاعت هنو دباعتكم الما ال وهاني ن تنك مأ أ

 لاق#هريغالو مد قلخ ىلاعت هللا نانوفرعيال ىلامتدقا لالج يف نويعم م لب لوسرملا
 لقنو#* معادقاو مهمالك يف بي رغ هناف ررحيو لوالامسقلا لم أتيلف ىنارعشلا مامالاه دعب
 لسرا كالذلو نيمرصعم ريغ ضرالا كن المنا يفاشاقلا فراعلاو صاوخلا هزيم نعم لعب
 لعلو مهضعب تاقيفاشاقلا ةرابعدمب لاقث#يعنلاو رمالاب سو هلع هلا لص يبنلامههلا
 . هلا الطصا ةكئالم امس نجلا نم عون ضرالاو* امسلانيب نينا قلاتككدلما ال يبه دارم
 نينالثلاو مياسلا ثلا يف يف سدت يضردوت 36 اضيا يئارعدلا فراعلا رفاوجن نمو 3

 مدعو ماكحالا ثم ملسو هيلع هللا ىلص هب ءاجام لكل ةءاطلاو ناءذالا بوجو نايب يف
 هللا بلوسر هعرشام كل حرشلب نأ نه زم لك ىلع ب جالا عاد هنم يب 2 ىلع ضارتعالا

 لعسراما هل

 م 'بقي وحش امهف كومكحي حنون ١ ال َكِبَرَو الف ىلاعتاق اسوديلع هلل 2
 نيدلا ىبعخبشلاز ؟قدقو لاقلت اومْلَميَو َتيفَفاَمِماَجَرم رح موسي اودي 6.
 | ملسو هيلعدقأ يلم عراشلا اهحابادق اروما ىرث نا كايادصنام تاحوتنلا ن ,خلا رخاوأ

 / ىلع اهتمرحو اهةرجحل اهيفيل عملا ناروللوقثوةزازح اهلعف نم كسفن يف عقيوكللذ» رك
 كلن يفطر كلو هنمانازيم حجرا كسفن لءجتو عراشلا رظن للعدل ذيفالر لن حيجرتف سانلا

 هللا لص عراشلا ممبدالا اوسراهل نيذلا سانلا ضعب نع !ريثكمفا اواذهو لاف نيلهاجلا
 مع اذا لوقي و عراشلا اهحاباينلا تاحابملا ضءباولف اذا س اناني ملسو هيلع
 يلع ربسب ها اراف اكتب ردقب نمو عراشلا هحابادق اذه متصا :يشينا اهتعسانلا فكن ع

 بدالا هرسنم نوكي ا«ملفعأ نماذهو مهد عرش سانلا لاعتسا ىلع هسفق يق دركو قتح
 مويلا ماو لوالا رسعلايف سانلا ضعب نمشللذ ربل دقو لاق ع لع هللا هلضا نم هبحابضو |
 هنمسانلا مثل ملسو هيعمل لص هللا لوسر كلذ كردا ول نوقيو سانا لاغيفاشن دق
 رمالا كلذ ةحابا تناك ولو 1 يش هل رع بوعي الو : امتنا وهعراشل 1ناملعن نحنو

 سودا ملا سالف سو هيلا ىلع هلوسر ناسل ل عيماعتاهنيبل نيريحآن ود موقب ةصاخ |
ْ ةرما ام اًنيشوسني الودسفت ىوه نعطق رعطق قطنب ليل لات ةهامدار ! ايندماكحا قا نعمل |  
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 مقل امالا عئارشلا نمىلاهتهلا ررقامو#«أأ كبر نك امو رب” ينَرأل اوه لد غيلبت
 هررقاع لمت مل وادم صقنوا هيفدي زامهمود» صقني الو هيف داري الف ملاعلا يف ةولصملا هي

 ماكحالا نم هردقو هلزن ايف عراشلل ةدوصقملا ةهنصلا ماظن لثخا دقف عراشلا

 نا نايبيف نيعبسلاث جيلا يف هنعدلا ىخردهلوق 36 (ضي|ينارعشلا فراعلا رهاوج نمو
 هيلع مدقتيدحاالقءالواو عفشملواوةمايقلا موي عفاش لوأ مسديلعدلا ىلص ادم اني

 «ةرؤالوةي اوريفداز عفشم لواو عفاش لواو ةمايقلامويمدآدلو ديسأنا اسوديلع هللا لص ىلاق ||
 كلملا نأ ىلاعتداوخك دحا لكك اهروبظ موي هئالةدايسلاب ةمايقلا موي صخامناو ءايلعلا لاق

 لاق لاق#عزانم نم واختالاهناف هتدايسوايندلا ينرلسو هيلع لص هفرش فالخيب موبيل
 جيراسلل انياعةقفش عفش لواو عفاش لوأ هنايلسو هيلع لصانربخاامثاو نيدلا يب عيشلا
 ىسفن يسفن لوقب مهم لك ويظعلا مويلا كل ذيف يندعب ين ىلا باهذلاب لصاحلا بعتلا نم

 ين ىلاهباهذو ةبعث نمد الهيسلوهشأب واثيدخلا اذههفابي+ نم لكُذ امانا اهانالوقيو

 هتقفش رثكا ام ملسو هيلع ىلمف ةنايقلاموب ىلا هعممادو ثاذهفلب نم فالخب يندعب
 نف هايبنالانم مدآدلو ديسيفركب رخقفاالىا رغنالو تيدملا رف ايف لاقافاوةمالا لع
 لجو زعهّملا نميل قباسلا دولا كب ةمايتلا موي بحتلا نم كتر كلي تدصفامناو مهنودإ
 كلذكصو حيي ضرغأ الا هسفأ سوديلع هللا ىلص زا عفشم لواؤ عفاش لوانوكانأ ١

 مهسوفت رمش ةيالرنعنوهزاهمهناف حي ضرغل الا نوكيال مهسفنال ةمالا عيجة كت
 تاءافشن ام ةمايقلامويولسو هيلعللا لصدلو هريغو يطويسلا ل الج لاق* قاما نم دحا ىلع
 نم مهتجاراو قئالظا باسح ليج يف لسوهيلع هللا ىلص هتعافشا منعاو اطوال
 ريغب ةنللا موق لاخدا .يف !ابيناث لم ملسو هيلعدللا ىلص هب ةصتفعيثو فقوملا كلذ لوط
 رانا لوخد قيقا نعف ديابغلاث 6 مسوديلع هللا لص هب ةصتخم شو يوونلا لاقباسح

 جارخا يف 96 رعب ار لسوهيلعدلا ىلص هب ةصتختمىله نوك يف يوونلاددرتو !لخ ديالا |
 ديجرجلا اهيف تبثيو مهتقبط ولختو مهنمدحااهيف قييال يتحني دحوملا نم رانلا لخدا نم

 دقو#نونمؤملاو ةكئالماو *ايبنالا هيف لسو هياعدملا ىلص هكراشي ةءافشلاهذهودرواك“
 هبلق يف 'ىم جارخال ةعافشلاه له تناكنا لاقف اليصفتكلذ يف ضايعيضاقلا يكح
 ةككالملاالو ءايبنالا نمدحال تسيل لسو هيلعدللا ىلص هب ةصاخ ف نايا نمةرذ لاقثم
 د ابسماخ9لسو هيلع هلأ ىلص هريغ كل ذيف هكراشي دقفرك ذ نمريفل تناكناونينمولالو

 تح

 ْ ملسوهياعهللا لصدتب ونيت: ىتسنيحيرتسماتناكميف ربصنل ةمايقلاموي هماقبانمالعاداراف
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 هل ىلصدب هذه صاصتخا هاه يوونلام ءامالا ر زوجو اهلهالةنجلايف تاجردلاة داي زيف

 غي مهنع زوامتبل سوديلع هلا لص هثما ءاولص نمةعامجيف 9اهيسداسول م سو هيلع

 رافكلا نم دا نيف 96 ابعب اسال قثولا ةورعلا يف ينيوزقلا هرك ذك تاعاطلايف مريصقأ
 8 ل ىلاعتهلو نيب واذهنيب اعج ةصوصخم تاقوايف باذعلا مهنعفخينا رانلا يف

 نم بمحل يبا قح يف ةيحدنبأ هك ذاكوبلا اطيلا قح يف نيح_صلا يف كلذدروأ "ل مشع

 ةقاتعاو ملسوهيلعملا الص هلا لوسرةدالوب هرورسل نيدث موي لكيف باذعلا هنع فة هنا
 دري الو ىلاعتدثاهمحر يطويسلا لالجلا 1 اق#كمال لاو ٌةالصلا هيلعدب هنرشب نيحةبيوث

 ةعافش هذه نال ربقلا باذع هبع ففي نا مهفعبل ملسو هيلع هللا ىلص هتعانشائيلع

 ىلع ةمايقلا مولا ملسو هيلع هللا للص هثءافش يف ود اما انمالكو خزربلا يفو نيدمؤملايف

 36 اهنماث إي ىم اك طقف فيفذتلا هجو ىلع مهريخلو نيدحوملا زئاسل مومع هيف هجو
 نفد نماهيلا فاضاو مهضعباه . ؟ ةةريخالا ثالشلاو ذهو*اوب 01 ثا لانطايف
 ةئامثالثونيعبسو دحالا بابلا يف نيدلا يبمصخسلالا 3لاق# هدصصو يذمرتلا» او ةئيدملاب

 يف عفشيف سادال ةءافشلا باب خف يف نوكت سو هيلعدللا ىلصدمه نمىلوالاةءافشلانا ملعاو

 ءاش ام اهتم درو ءاش امم ماءافش نمىلاعت قحلا لبق نوعفاشلا عفشاذاف عفشإ نأ عناش لك

 نيعئاشلا نمهتعاقش ىلاعتةشادر نفع اعفشلا ب وليف مويلا كلل ذة حلا ىلاعتشا طسي ولاق

 ةنملا راهظا كلذب ىلاعت داراامناوديف عوفشملاب ةح .رمدعالودلاصاقتنااهدريال مويلا كلذ يف
 ىلا راتلا نم ميجارن ماعلا ني ومهتداعسملا ل.ل ىلوتيف» ديبع ضعب ىلعةيح الا

 ىلاعت ىلا ةءافش يايهفرابجلاومقثنملا مسالا دنع نريبجارلا محرا مسالا ةءافشب ن اججلا

 ةكلالملا تعفش يبضغ يتمحر تقبس لوق,ىلاعت هلا نال ةققحم ةعافشال يلا ءاجما بئارع
 جارخأ هسفنب ىلوتيف عفشب م هنأ موهفملابل دف نيمحارلا محرا ىقب ونونم ولا عفشو نويبنلا عنشو

 هللا الع م ةباقعو هبضغب مدهج ىلاعتهلا" الع وةنملاىلارانلا نمنيدحوملاةاصع نم ءاش نه

 محرانملكل نارلعاهصنام ةئاثالثونيعبسلاو عبارلا بابلا يف لاقو# هتمحر وءاضرب ةنجلا
 .نريمحارلا محيراةعافشف مهيف عفشي ةصوصخم ةعامج نينمؤملاو نييبنلاو ؛دك الملاو نيمحارلا

 عماو دههشنيذلا مث ءال هر لاقطقف لخو رع هلل مديحوت ريغطفا ريخ | اوأ في[ ني ةصاخ

 نم قالخالا مراكم ىلعنأ كنب ةصاخةكالملاةعافشو#* وحال هلال هناتكالملاوهلاةداهش
 رشع ةعتلا ا مامر جي تيت ها اللا يي تلا اصلا



 قاعتم وه ربغو مالا ىلا ريخعاب اذاجءايبنالا ناف ”رويبتلا هينمفاشلاف ليد ليصجتو ||
 اذهيف مفاشلافاهيف أشنيلا رادلا لاو هاوياداطعا امدلت» ترم ترمز ميناثلامسقلاو#«ناجالا ا

 . دمع ةعءافشب اوجنو مهمسفتاب نوعفاشلا ءالٌه صلخم نأ دعب ةجر لا يف هقوف منيذلانونمؤملا

 *«نيدحوملاةاصهل 5 واذ دم تيتنا اذاالا نوعنشبال مبا اكءاعفشلا نات سو دياعدلا ص

 موقى قح فاضح سوميلعهلا اددلوق ِق ةئاقالثو فتيعبسلاو عباس سأابابلا يفلاقو

 فطلتي لاخلا كلذ لاوزدعبملسو هيلع هللا بص هنا قوس قت هجروهعقنش عم ! اسوهيلع

 ناكاما نيعيسلاوثأ الا باب لايف لاقو#ئيدلا لصاع نعدئرا ننال مالسالا ضورف نم ءىذ

 8 هنال لجوزعّملا يدي نيب ةمايقلا موي ةءافشلا يف دومه ماخملا بحاص لسو هيلعهللا لص |
 تاع «أقم عيج كالذدماةمىلاجري و نورخ .الآو نولوالا ماقلا ث كاذيف دمج كل مهارج

 دجال قاسلا بابلانمنيعبسلاو نمانلا باجل ايف اق ثت كليف لاطاو دحا هتعافش نع

 ةيلعدرو رما ريغ نم دحسم م اظعالا ويلا تالذّيف هلالك قيل اب اكقلو لج برا يدينإب

 سو هاد ىلص عفش عنشأو هطعت لس كم أر عفرا هل لاقيف دوحتسلاب

 لخدالهخكأع ١ ةئس يف هنعدللا يخرهتل ًاسوجهصئامامهعدتلا يفر صا 0

 دق س انلا بلاغ نال كل ىلوا الاثالذ نم عاتشمالا يراال لاقت منتما م !سادلا تالمح يف

 ىلاس_لاق د دق هلت تاكل لعام دهج شياو جيملاو فسعناو نملاو ءالبلا كورن ا اوققم 7

 نوردقيابف نكلو ميس لاقت ”ضئرآلا تدسفأ ضب "يقع الأ ا رشاد و

 :باب الا اعوتنم يقبامو قلغلل مهباوبأ تحزحزت دق تاومالاو ءايحالا ءايلوالا عيج»#لاق

 ا ةقفأوأ يلطقالد ملشو ةهسيلع هللا يىصلات ام اولسو هيلع ىلص دعب مثرأب داىلعاو دن

 || هلثا لص لاقا خراف تقولاهب يقي اممح لعديزيال رمالا ؛ماملاذ ذا مهيلع هيضغيفىلاعت قمحلا

 ١ و نع دئرأ نهف ةعافش يشف قيم ناكم يفميراادب يوهت تداكن هن عفش و دلما يف

 || هتعافش تناك مئارشلا عي ةعماجهتعي رشوةماء منو هيلعدللا ىلص هعقعب تناك 5 قئالملا
 || جرت نأ عصمالا ذك عرشي نأ صب ل.“ سو يلهث لص هنعب شع جرخالا اكفةماعكال ذك

 ا كلذيف لجوز 5 نم نذاهم دقثي ناريغ نع لجدزعهلل يدب نيب ةمايقلا موي لسوف ماوس

رمألا وره مويلا تالذيف دوحتلا نال نو
يلع لم دمج نيعيف نوكتلاب ر

 ١ ملسو ه

 ا ملسو هيلع هللا يلص دم دك : كال زف هريغدحال تسدل ىنلا ةءاهشلا ب ير

 ىوأتف ٠ نم *صاوغلا ررددباتك يف هنعهملا يضر هلوقالكأضب ايفارعشلا فراعل لا رهاوج نموا

 ماسوديل لءشا ل مدا لودسرب كيلا سانلادب هجوت يشلكلزأ رانا ولع لف ال رسب :



 وهف هتمدخ يف ني للا نارتو و دييعلاك هيلا ةيسنلاب مه قلطا كو ,مهكك سانلاين لاق

 ملعا هللاو نوفلاخي هيف اف مهنيب

 !( هباثتك نمزشع عبارلا بابلا يف هن ءّلا ىهردلوق 9أضيا نار كلا فراعلا ارهاوج نمو
 اسين نأ ناق 590 ناميالا رودب يدوهش "لعد ؛ىلاعتو كر ارتد منا امو ىربكلاناملا

 تاومسلا لها يرءدحا الف قالطالا ىلع ىلاعتهّللا قل لضفا ملسو هيلعدّللا ىلع ادع
 هللا معا نع الاكلاذيف ليلد ىلع فقوتيال م تاماقكلا نم «ماقمو ديواسإ ضرالا لاو
 || س سمشلا روننم أ وضا ل سوهيلعها اص هنعبرشروأ نال شفافخلا رصيك هريغب راصو هتريصب

 أ هليشنتيع .راطقالارثاس يف مهلكه نما عا اجا سو هيلعهلل لص هلضف نابي يف ىنكي وةريبظلاتقو |

 ا عمو هعرشاف ًاراماودريمل عهتمأ دحانأ عم ففوت ريغنم ةييدبلاب نيرخلاونيلوالا ىلع

 يدحاةئس يس عفو دفو*ةلالض لعيتمأ عمت ال ملسوديلعماىلص لاقدتوطقث هيده

 إ هللا صدمت انديس نم لضفا مالسلا هيلع مهاربا انديسنا عز ًاصغت ناةئامستو نيعب راو

 ا ةالصلا ُكيسهيلع ةالصلا ةيفيك ةبارصعلا ملسو هيلع هللا لص هولعتى ا اديس لسو هيلع

 نم ايلامملا لهاةدعاق ىلعءانب ميهاربا لك يلعو ميهارب ؛! ىلع تيلصاك دهشتلاثي دح يف هلوقو

 ترا كلذو بيس ىلع ةدراوتل بل نأ صقل اذهنع باغودبشملا نم عادب هبشثملا نا

 لاقف انيلص نحن اذا كيلع صن فيكف ف كيلعمالسلاانلعدق هللالوسراي اوثاقاملةباهعلا
 ا هلالسما رفيف ةدكتلافمزخأىلا يهل ارالعتيلم ادم لآ لعو دمتى لع لص مهلا ارلوق
 أذا لمأتو ةيفيكلا ملت يف الوكسم ملسو هيلع هلا ىلص هنرك ييهاربا طتيلصاك مسوديلع
 اهب كلضفاو اهبكحدماو اهبشلمظعا ةيحت ينلع "الغم ءالعلاو ءايلوالا نمناسنال تلق

 بك ثيدح يف هاجكلذلو عضاوت هنا قلعاواتركسلا الادسيال فيك سائلا نيب
 قح ههجو رعقو تكس يلصتفيك مسوهيلعتا لس هللا لوسر انلًاسامل لاقدنةرجعنبا

 اناملسودياعتا لسالرفردلسو هيلع هللأ ىلص هئايسة دش نم ينوي هادل ًاسنكنإ نا ادب

 خرم عمهشم لواو عفاش ل واو ضرالا هنع قشنت نملواو رفتالوةمايقلامويمدآدلوديس

 | بدأتافاوى ولا نع قطني اَمَو ىلاعن اق مالسلا هيلعم د ىتح قتلا عيمج ىلعهليضفت يف
 هب درو ايفالا يلا نم لضفأ انا لوقي نا داولل يغبنيال هنال ءدآ اديب مم ملسو هيلع فلل ىلع

 تافتصماوفنصو رصم هاإلع رصتنا دقو يئارل تحت هنود نف مذآثيدح فاو يالا كثذالا

 ىلمرلا دم ييديسو يركبلا دمتي ديسك هنع كلذ توبث ريدقتب صخشلا اذه ىلعدرلا يف
 يلع تافتصملا كلت تئرقو يئادتنطللا نيدلا رون خيشلاو يوالبطلان يذلا رصان خيشلاو



 هبشي و# هأ نيملاعلا بر هلادملاو كلذ مهفاف نوصل قئالخ ة رض داهشالا ساور

 فراعلا ةمجرت يف ىربكلا ةتاقبظيف هدعشلا ىضرهركذ املوذخملا ركلا صخشلااذهةياكح
 منقو ةنع هلاوضر بهاوألا ابا ينعي لوقي ناكو ابيف لاقيلذاشلابهاوملا يلا يديسلاب

 ىلاعت هللاذحر ةدربلا بحاص لوأ ةيفةلداج سهزالا عماجلا نم صنم نب يلعب

 مهلك قلخ ريخ هناو * رشب هنا هيف معلا غلب

 لص يبلا تي ارق عجري ملف كاذ ىلع عامجالا دقعنادفدل تاقف كلذ لعل لد هل سيللاقو

 لاف مثانبيبج ابحرميللاقو رهزالا عماجلا ريتمدنعأسل اج رمجو ركب ويادعمو لسوميلعهلا
 ةكئالملا نادقتعي سيعشلانالف نا لاقفدثلا لوسرايالا الاق ميلا ث دحام نورد ًادباهال
 نالف لاب اف مل لاقت كتم لففا رضرالادجوىلعام هللا لوسراب مهعجااب ارلاقف ينم لففا
 ايندلايف وقا لءاخ هيلع اقيضم الوم ًاليلذ شاع شاع ثماو شيعيال يذلا سيعتلا
 ال ةنسلا لال ةازتملا ةفلاخع نأ لع اما ىليضفت ىلع عقب مل عاجحالا نأ دقتعةرخآلاو
 يهاوملا لال ةيوبنلايثارملا باثك يف ةطوسبم اي 1 ًارويعتلا عامجالا يف حدق
 همالا عي نعدمغلا فشكهباتك ين ءركذام 96 ضيا يئارعشلامامالا رهاوج نمو #3
 هركذ 5 يطويسلا ظفاملا هفيشطخ نمشالذالقان ملسو هيلع هللا ىلع يتلا صئاصخ نم

 يذلا بيبملا صئاصخيف بيبللا جذومنا يطويسلا ظفاحلا باتك تعجاردقواهرخ[ يف
 عضاوم يفالا هسفن وهيفارمشلا مامالاهركذ ام تدجوف ىربكلا صئاصللل هبانك نءهصل
 مامالا نعاطوا ؟ًرارم اذهيباتكيف ةيوبنلا صئاصللا ترك دئاونلا ضعبةدايزاوةليلق
 يرقملا مامالان ءلئاشنلابابتمصتخلا مح تاقنو* تاغللاو ءامسالا بي م هباتكىف يووتلا

 ةطوسيم اهتاقنو#ىلءرلا باهشال هتبشاحو مالسالا خيشل حرش ممضورلا هباتك يف ينبلا
 (ميخلت ةصخلم تناك ,انديطويسلا ظناح ىربكلا صئاصلا رع اهتاياورو اهثيداحاب
 اهطبشل اليبستو اهم ءانتعا هترابعبامفيأ انعابترك د يلا ارعشلا مامالا هلقنامفاحسرفص انسح
 هلا لوس .ر صئاصخ نمةلجنايب فب لوالا باوبا هيفو حاكتلا باتك هنعفللا ىفرلاق

 هللا قاخذنم نوملاعلا اذهيف ةعتاولا صئاصخلاو تاماركلا عيمجنا ملعا+ ملسو هيلعدّنلا لص
 قلذا صاوطلابنم ءيش عقو .ثراوةلاصالا مج رسوديلع هللا ىلص دمحاتبنل اين دلا ىلاعت

 هللا لوبمر مظعت ىلا لامام لكن املءام* ملسو هيلعمللا لص اثرا يف ةيعبلا عجبك
 هو كلذ نافديف صاخ ليلدب ةبلاطملاالو هيف ثلا دحال يشبتبال موديلا لم

 هالعلا طشامو جرجال جدملا ليبس ع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسيويف تش



 ىلع مقاول اريجمتلا نع ملسو هيلعدنلا ىلص هماقم ولع ىلعاهيبتتالا صئاصخلا مده مهنعهللا ىغر
 هنعشأ ى ضر رمجرعهنعهلا ىف روكباباةرملجر بس دقودل سيلام يعدي ناهريغل ةنايصو هتمأ
 ملسو هياعملا ىلص هللا لوسردعب دحأل نكته هنعالا ىضر ركب وبا لاقث هقنع برضي نأ

 نم ركذنلف ماسقا ةينام ىلا صئاصخلا اومسفدق مهتعدللا ىرغر ءايعلان أ ملعاو*هثمأ نم
 فيس هتاذيفدب ىسدخااهف لوالامسقلا ل6 قيفوتلاهثابولوقاف خاص نرط هن«مسقّ لك
 مدآوايبن ناك و هتوبن عدقتب وأول نيييبلا لوا هناي .و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضخ اين دلا
 قلخو مكسر تسل موب ىلإ لاق نم لوا هناو هيلع قافيملاذخا مدقتب و نيطلاو "مانيب
 رئاسو اهيفامو نانجلاو ءامسلكو شرعلا ىلع في رشلاد مسا ةباتكو هلجال تاقولخلا عيمجسو مد"

 توكلملا ةيسومد ادهعيف نا ذالا يف همسا ركذوةءاس لكي لةكنالملا ركذو توكلملايفا
 بتكلا يف هب ريشتلاو هورصني وهباونمؤي نأ هدعب نف م دآ نييبدلا ىلع ىقاثيملا ذخاو يلعالا
 هردص قشوو دلو: تاوهحلا نم سيلبأ بعشو هتماو هئافلخسو هباحصا تعنو اهيف هتعنو ةقباسلا

 مهني يفتالعا ناكءايبنالا رئاسوناطينشلا لخ دي ثيحدبلق ءازاب هرهظب ةوبنلامت ا لعجو
 وحن ىلامت هللا ءاهما ترم يعم هلاب ويملاعت هللا مسا نمدعسا قاقتشاب و مسا فلانانأبو
 حجرا هناي وهرفسيف هل ةكئالملا لالظاب و هلبقدحا هب مسي ودم يحمهناب وامسا نيعبس
 ءادتيا دنع اًثالثهطغب وهرطشالا فسوي توي ملو _-سسملا لك يثواهناب والقع سادلا

 | داهملا ةسارحو هشعيمل ةنابكلا عاطقناب و اهيلع قلخينأا هتروص يف لب ريجهتي اهرب و يحولا
 ' سانلا_:رم ةمسعلاب دعوي وديانم أىتحيوبا ءايحاب وبهشلاب يمرلاو عملا قارتسا نم
 ام اناكم هثطوو نيسوق باقىملا واملاو مبسلا تاومسلا قارتخا لم هنمضتاموءارسالاب و
 هعالطاو ةككالملاب و مهبكماما هئالصومل "اييمالا .ءاينحاو برقم للم الو لسرم يبن هتطو
 : دقي اورو ىغط امو رضبلا غازام تح هظفحو ىربكلا ب ر تاي آنم هني ذو رانلاوةنجلا ىلع
 هريظ فلخ نوني راس ثيح مم هريسو هعمةكمالملا لاثقونيترم ىلاعتو هنامج يرابل
 في ردألاو ليدبعلا نم ظوفصورزجم هباتك ناب و بتكيالو قيال يمأ وهو باتكلا ءاثياب و
 | نغثسو «يل لكل مماجو ةدايزو بتكلا عيج هيلع تاذش امنع لتشمو روهدللا رم لع

 بعكيو ةغل لكب و باوبأ ةعبسنمو فرحا ةعبس لطوأممنم لزنوظفحل زر هدمومريغ نع
 يف نكتإ ةلصخ نيثالفب ةلزئملابعكلا زئاس طل ضف هنابو انس تشع فرح لكب هئداقل ||

 | ةجحدل نكي توعد مهتم لكل ناك امنا ظق ينل اذه لثم نكيمو ةجحو ةرعددنا اههم#هزيغ
 ا اهبعم ابتجج نوكت نا ارش ةوعدلا نكو هظافلاب ةحح هنئأعم ةوعدويظعلاْ ارقلاف اهريغ |[
 هج م مسمم ١ مع ص هس تس سوح ا ا



 ا تجزتك نس ملسو ةيلع هل هيلع هللا ىلص ىطعاواهنع ةوعسلا لصفتنال نااقرشةجحلا فكو |
 عبسلاو ةرقبلا ةروس متاوخو يس ,ركلا هيب ب اوةجئافلاو اعلا, صخودحا هنمطعيمو شرعلا
 هابل رئاس تازج*و نارقلا يثو ةمابقلا موييلاةرقتسم هتزسعم نأأب و لصفملاو لاوطلا
 أ تازمم“ نم ءايبنالا هيتوا ام لكل عج هنابوتاو ازجعم ءايبنالا رثكأ اهناب وايتقول تضرقتا

 1 يا ٍماسو رمثلا قاقشنا رائد سغنا لبهريغل كلذ ممجيمو لثأ كلو

 لإ هئايو هتوعد ايباجاوتربلاب هلاهتداهعشو رشلا مالكب وعباصالانيب نمءاملا عينو عذجلا

 هتايحيرسقاهللا تراب وعابجالاب نا ىلا لسراو ةفاكس أ انالةوعدلا مومو نييبدلا اخ

 هتعاط ملاعلا ىلع ض فو هباتك ين همساب هما نرقوهنغ هئادعا ىلعدرلا ىلونوهتلاسر ىلعمسقاو
 همساب هبطاخيملو اوضعاوضعدب انك يف هفصوو ءادشتساالوديف طرشال اقاطماض لدي ينأتلاو
 .[( ام فطلاب هيطاخومعباب هدادن ةمالاىلعمرحو_وسيا اهبل يبلااهمااي لب نارقلاوف
 ءايبنالا رئاس فالخي هضبق حم ذوسب ايش هتمأ يف ىلاعتهللا ريو هإبق ؛ايبنالا هب بطاخم

 ا ىحتنملا ةردسددعهلكو ةياورلاو مالكل نيبو ةلخلاو ةبحلا نيب ل عمو نمحرلا سيح هئابو

 اممنطابلاو رهاظلاب كسا نيبدل عمجو نيترجتلاو نيتلبقلان دب هل عمجو لبجلاب يسوم ملكو
 ضرالانئازخ ل افم يثواو ملكلا عماوج يثوأوهفلخ ريهشو همافا روشة ريس بعرلاب زصنو

 لأ لو هيلع ليفارسا ظبهو يحولا فادصا عيمجه ل كو سدنس نمةفيطق هيلع قلبا سرف ىلع أ
 يتلا سمئاوحورلا قح ءيشلك لع يثواو ناطلسلاو ةوبنلا نيبال محو هلبقين لططمو

 || يف

 || وهو ه ةرققملاب دعوو دحال ني.يملام لاجالار ءايفدا نيبو ةماسلا“ لع دنع شانإ مآ

 سابع نبا ناكو َرْخ امو كلذ : ص 0 لا أ كلل فش ! لات لاقانبعم حو
 أ يف عفرو مسوديلء هللا لص ديالا هقلخ نما دحا ىلاعتشاّنرم ايا لوقيامدعشا ىضر
 مرساب هتما هيلع ضرعوفعم رك ذالادهشلالو ةبطخالو ناذأ يف هلالج لجل ركذيالف
 مدآلعاك م الا رئاس هيلع ض زرع لب ةمايقلا# وب ىلا هتما يف ناك و هام هيلع ضرعو# ارت
 نيلسرملا رئاس نم لضفا وهف يلاعت هنا ىلع قلطا موكأو مد ادلو ديس وهو ءىش لككامنأ
 ركبايلاو ليئاكيمو ليربجءار زوةعب رابدياونيملاعلا سرفاناكو نيب رقما ةكئالملا عيبجو
 هجاوزا ناكو هنيرف ساو ةعبس يطعا ين لكو ييهف رشعتعب راهباحصا نم يسعأو ربو
 || ليففا هباعصاو فعاضم نيباقعو هجاوزا باوثو نيم اعلا ءاسن لضفا هتانب و هتاجوزو هل نوع

 ا موجنلاك يباصا لاقاذملو نوبيصم نودبتجم مهلكو ءايبئالا ددع نوب راقيونييبدلا الا نيملاعلا

 | ةنمؤم اهتب رتو ةنيدملا يتبال نيبام مرحو رابتنم ةعاسة كمل تلحاو متي دعها تيدعلا مهيب |
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 ا يلو 3 نا دعا نم | توملا كلل هيلع لش دامو ريق يفت يملاهنع لأي و ماذجلا يربي اهرابغو باذعلانف

 | يلا ةعقبلاواووةماو هدعب نمدجاوزا حاكت مرحي دهلبق يبلع نذأ سيو هيلع نذأتسا |
 ا رثالو دحال كلذ سيأو هب هللا ىممسقب نأ زوجي و شرعلا نموةبمكلا نم لضفا أممننفد
 دم ةمايفوالا هتمايفةوبنةصاخمل يبت نمامهناب و هائيع سم دا اهار وأو طق هتروعأ

 || هئامز ينماج وحغيو هتما يف يبا كلذ ماقمدموقيف موقي نماهئالعنم ملسو هيلعللا ىلص
 ١ هللا هايمو هما يف يبل هموقيف ماعلا ثا دروو ل ئارسا ينبءايبناك يئمأ البث درواذهلو
 م زيغالو نآرقلا يف ىولود«دبمل مز: اًروُكَش ادع لاقاماو هاوس دحا ىلعابقاطبملو هللا دبع
 ا يئاثلامسقلا لي معا تاو تيدي ىلاعت هلا ءامساك ةيفيقوت هذامماو هريغ ىلعةالصلاب رم
 ! متانَعْلا لالحاب ملسو هيلع هللا ىلص ىمتخا 2 ايندلا راديفهتماو هعرشيفهب صقخا ايف

 || اروهط بارتلا لمجبو سئادكلاو عيبا يفالا ىلصت مال !نكتملو !دجعسم اهلك ضرالا لعجو
 | ةساجنلالي زمداملا لمعو فانا حسبو مها نود ءايبناللالا نكي هنافدوضولابو مجتلاوهو

 أ رجحلاو ءاملا نيب ءانشسالا يف جلاب ودماجلاب ءاجتسالاو ةساجنلا هيف رثتال ءاماريفك نأو
 دحأ اهلصيمو ءاشعلاب و نهنيبال تارافك نهنابو دحال عمجت او سجنا تاواصلا عومجمب 8

 | عرمتبو دجلاكال ابر مبللالوقب ونيم ًانلاب و ريبكتلاب ةالصلاحاتنفاو ةماقالاوناذ ًالابو
 ,| مالسلاةيمتتو ةكئالملا فوفصك" ةالصلا يف فصلاب وةبعكلا لابقتساب وةالصلا يف مالكلإ
 ١١ ديعب و ةباجالا ةعاسب وه نم ألو هل اديعةعجلا موي ذات وةنجلا لهاوةكمالملا ةيحك و
 نيديعلاة الصب و نآلا ةعورشملا ةئيملا ىلع ليللا الصوةعامجلا ةالصو ةعبإاةالصب و ىصضالا
 يفو ردسلا يقئيتالصلان ب عجلابو رفسلايفةالضلارصقب و رئولاو ناقستسالاو نيفوسكلاو
 دنع فوللاةدشؤالعب وانلبق مالا نم ددال عرشتملو فوحلا ةالصب و ضرملا يفو رطملا

 ةكئئالم اديغصتب وطورشلا نم ةيفيكلا» ذه ىلع ناشمر رهشب ودجوناثيحو ءائا لاتقلا مامقلا
 ا" رففتسلو كسملا# ننم بيطا نيمئاصلا# فول كراو هيفنيزث ةنلا ناو هيف نيطايشلل

 || ةحابابو رطفلا ليجتتو روضتلابو هنمةليل رخآيق مهعمجسال رفغيو نورطفي نيح ةكئالملا ل
 || يف-_فاصولاعرجت ومونلا دعبانلبق نم يلعامرحناكو رجل اىلا اليل عامجلاو برشلاو لكالا
 || ةالصلا سكيعادلبق نم ىلع مرح ناك موصلا يف مالكلا ةحاباب وانلبق نم. (حابمناكو موصلا
 موصو ملسو هيلع هلل ىلض هتنسهنال نيتلس ةرافك ةفرغموي موصل جيو ةفرع موب وردقلاةليلب و
 نيئثنسجي ماعطلادعب نيديلا لغو مالسلا ةيلع ىمومةنسدئال:دحاوةتس ةرافك هاروشاع

 يسم يي سم ع سس م

 | اهيرض عفدي هلاو لصريملا نم لاسضتسالابو ةاروتلا عرشدلال:ةنسجي هلبقو هعرش هنال



 جيذلا ملو رحغلاب و قشلا باعكلا لهال ناكودحللاب و ةلقوحلابو ةبيصملا دنع عاجرتسالاب و
 || ريصقاو ىتللا ريفوتي و بوشلا نو ريغيالاوناكو رعشلا بصب ول دسلا ملو سأل رعشقرفبو
 ا عرشو ىثثالا نود ركذلا نعنوقعب اوناكو مهلابس نورفوي ومئاخ نورصقباوناكو لابسلا
 ةماركيو ءايصلا لائشاةهاركب و رجنلاو برغملا ليجلو ةزادهل مايقلا كرتي وام انل كاذ
 ءاروشاع ىلا ءاعوسات مغب و ادرفنمم ديع موي نوموضي دوبيلا ناكو:!ٌدرغنم ةعججا موي وص

 اوناكو ةالصلا يفليثلا ةهاركو فرح يلع نودمل اوناكو ةهبجلا ىلع دوهتسلاب وموصلاايف
 | يف اهفرامالا ةءارقو اعدلل اهدعب اقلاو راصتخالاو يف رصبلا ضيمشتةها اركبوندايغ
 ا نولك بال باتكلا لها ناك ةالصلا لبق ديعلا موي. لكالاب يل ابملاب هيف قلعتلاو فيمصملا
 تناك امههتعدشا يقر رمت نريالاق# فافطاو لاعتاا يفةالصلاب و اواصي تح مديع موي
 || نآرذلا يرق اَذِإ لاقت ةمالاءذمل كالذهقاءركف ثوب واج مهنئا ترق اذا ليئارساونب
 ْ ةالصلا يف اج آر الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوجا ونصْناَو ذل اوهمتساُت
 1| تعنمو دجاسملا ف ةاللصلاا يف ةمالا هذه ءانسنل نذاودوببلا 5 الص بنا ىلأقو ىرسسبلا هدي ىلعا دقعم

 ١ هفالخ ىري ردت عاحملا مصخعاهعفراذا كلبا سف منيعرشيف :تاكو#ليئازس ينيهاسأا
 ا ناسليطلاو لدسلاة هازكب وطاسوالا يف رازتئالاب وةكئالملا امنيسيفوةمامعلا يفةيذعلاب و.
 || ةيصولاب و فقولابو ةيلالملا نيمثالاب و عزقلاو دحاولا ىعيمتلا ىلع طسولا دشو رّوقملا
 ا مالا رخآو مالا ريخ موديل فالس هتما ناب و ةزاجلاب عارسالابو مهتوم دنعشللاب ْ
 ١ عمو ن ونمو او نوما ىلاعت هللا ءاهسا نم نايسا مهل قتشأو اوصضفن ملو هددع مالا نوشفف ١

 ممالا يلف ناك يذلارصالا مرتع مفرو مهما نودءايئالاالا اذهب فصري مو مالسالا مهنيد أ

 ا لالا لكك ممل جيلاو جرح نمنيدلا يف مهيلع لعجيجوهناكز اودا اذا زاكلا مل عاومولبق ا

 ديكلاك وفسم سيل يذلا مدلاو موحشلاو كولا عيجوطبلاو زوالاو شحولا رامحوماعنلاو
 ضفنلا ثيدحو هيطارهركتسا اهو نايسنلاوأطحلاب ةذخاملامهنع عفرو قورعلاو لاحضلاو
 ناوةدخاو ةئيس تدتك بلم ناف ةنسح بتكت لب ةئيس بكت لاولمن موةشيسب م نم ناو أ

 مهنع عضوو بعض ةئاعبس لاا رشع تبتك اهامسناف ةيستيتكأ ايلممل موةتسخي# نم

 تسباملا عيروةساجنلا عضوم ضرقو لجيالامىلا رظنلا نم نيملا 'قفوقب وتلا يف سيفنلا.لدق
 ينيد يف سيل .ثيدحلا يفوةحايسلاو ةينابهرلاو رصختلاودالوالا ريرحت مهتعوستوةاكرلا يف
 مو ةببلصي تيسلا موي الغش دوهيلا نم لمت نم ناكو#* عماوصلاذاختاالو محل الوب اسنلا كرث

 . ناكر ةالصلا ءوضوك اوئشؤتي ىتجَماعط ن ولك .ايال اوناكو* كلذ لفم ةعبأبا موبانيلع لمي

 ا حلا
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 طرتشأ مهيلع كلملا كلم اذاناكو ةنجلا هيلع تمرح سفن لدفن مو ادبع قرتسأ قرسنم
 قالطلاو عبرا اكتمل عرشو كرت ءاشامواهتمذجا ءاشاممل مملاوما ناو هقيقر مهنأ مهبلع
 ءطرلا :ىوس ضئالا ةطلاخت يفو ةمالا حاكت يفومهتام ريغ حاكذ يف مهل صخرو أل الث

 مفد ملل عرشو ةيدلاوصاصقلانيب ريبتلا ممل عرشو اًذاشةثيه يا ىلعابلبق يفة رمل نايئاو
 هلثقي ىتسدنم متجال لجرلاىلاهديطسبلجرلا اذا مهيلع تك ليئارسأ ودب تناكو لئاصلا
 يئالملا تال آو ركسملا برشو ريوصتلاو تيما يلع حوفلاو ةروعلا ف شك مههيلع محو هعدب وأ
 | هبا رينل دووصلاو مهاجر لعبهذلا يلحبو ريرألاو ةضفلاو بهذلا يناواو تخالا حاكنو

 عامجالا نم اومصعو بيراحلاولتهركو مالا هناكما:يطعاف انلبق نم ةيجع كللذ ناكو

 اوكلبيف ةوعدب مهين مهيلع وعدي نأ نمو قلنا لهأ ىلع لطابلا لها ربظي نأ نمو ةل الضلا ىلع
 ةمحرو ةداهش 4نوعاطلاوُاَباذع مهبلية نم فالتخا ناكو ةمحر مهفالتخاو ةجخ مهعاتجاو
 رخنآلا باتكلابو لوألا باتكلاب نونمؤيو مب يهتتلا هل |,عداموأب | ذعرمالا لعن اكو

 ةرخ الايفراخداعم ايندلا يف باوثلا للمس و !دبا هنعنوأتيال ماركا ثدبلا نوحخيو

 مهلا عال ءأمسلا باوبأ جتفتو مهسي دقلو مهسيبستل اهيلعم رم راجنالاولاجلارشابتلو
 الاعتراف !ماييمالا يلع لص اك هعكمالمودّللا مههلع يلصي و ةكتالملا مهب رشابتتو مهحادرأو

 ةدئاملا عضوتو هللا دنع ادهش#و مهشرأ ىلع نوضبقي و كيمو *يكلء يندب يزل رع

 موقيدصو هل رفغب يتح هضفنياهف بوثلا#دحا سلي ومس رفثي تح اهنوعفري مق مديني ||
 ةمزل هلبايف نوفاخيالو ءايينا مهلك اونوكي نا مههقنل اوداك* ايكح ءالع مو نيقيدصلا لضفا

 || شر« ىلع راسو قامو مهتاب رقوةالصلا مهاب رفونيرفاكلا ىلعةزعا نيدمؤملا ىلعقلذاو تال |
 رافغتسالاب بوثذلا مل رثغتودئابرق رادلالكأأت)لاذا ضعفي لبق نم ناكومهتمدلملبقتيمل ١
 لسو هيلع هلا لص دمتةما ىطععا لجو زعشان ا لاقمالسلا هيلع مْدآنا ىوروةيوتملمددلاو |
 يبوث تبلسو ناك ناكميا يف بوتي عدحاو ةكمييتبوت تناك اهينطعيمل تامارك عيرأ |

 ليئارسا ونب ناكو * ةئملا نم تجرخاو يتجوز نيب و ينيب قرثو نوبي ال مو تيصعنيح
 اودعوو هراد بأب ىلع ةبوتكمهتئيطخ تحيضاو ماعطلا بسيط هيلعمرس مدحا ًاطخأ اذا

 هببذع باذعب اوبذعيالو قرتبالو هل أمسي مريغ_:رم ودعبالو عوج ارككيمال نإ
 بجالةفلاسلا ممإلا .ثراكو ةنجلا هل تبجو ريخجم كبعأ مهنم نانثا دهش اذاو مهلبق نم

 ناكو اراعا ريفقاو ارجا م راكأو يمص مالا لقاعو ةئامهل دهش ناالاةنجلا مهنمدحال
 ذنيثالثب هنم ريخرهو ًافعض نيثالشب مهتمدبعأ ةفلاسلا مسالا نم لجرلا ْ
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 اماما يل تين نم مهنمو لادب او “أب شو دانواو باطقا مههمومالسلا هي داعم رمثب ىسيع ل زاي قدح 1

 نولئاقبوجييبسلل ايمامطلانعءابغتسالايف كل الملا ىرج يرجي نم مهتمو مالسلا هيلع ىسيعب

 روهلش ىلع اووتسا اذاووولعف ٌمةراختسالا اومدق !رما اودارااذاو اوثتس اوعزانتاذاو اولله
 باس ريغب ةنللا لخدي و قباس مهقباسو مرو دص يف مهفحا صمو ىلاعت هللا اودمح مهباود
 نوسلب واموحر» الا دحا مهتم سلول روقغامب ااظواريسي ًاباسح نساحي وجان م دصتقمو

 لجو زع هللا ةيكرتب + لودعطسوةمامو ةالصلل سعشللا ثروعار .وذنإلا لهأ بايثناولأ

 لسغلاو ءوضولا ودول سرلاوءايبنالا ىلع ضرتفاام مهيلع ضرتفاو ارلتاقاذا ةكئالملا عرضمتو
 نييلملا امأاياودون و هايبنالا ىطعا املفاو لا نماوطع او داهجلاو عملا كل ذكو ةبادإلا نم

 يورك ىلاعت هلوقب اوبطوخو نيك املا اهم اههتك يف مالا نم مريخ يدؤنواونمآ
 يقمن اوك ْذَأ هلوقي ليئارسا وفب تبطوخوةطساو زيغب 5 ذينامرماف 3 أ

 ست
 :| حت يذ لك نئازخ مل د ستورخ آلا إهلاو لوالاملاوتوأو ىدملاوةمحرا ددالسلاة ب يملا

 | رودلكيمهيبن نس ظفحو تكلا فيتصتو بارع لاو بانالاودانسالا اوتواو ملعلا ا

 ١ ىلع نو ريكي د لاح لك لش نوداخلا هدمت ءامسلايف منخاذأ ةكئ الملا معسل !ولاجدلا

 أ اوبضغ اذاو هللاءاشناهلعف ار .الا ٌةدأ ارادتعنولوقيو ظوب هلك ددع نويتسا و فرشلك

 رثكأ مو مهما ركذىلاةلصوم تلا تناك ةثال بالا هللا وفرعيإ ممهماف"ككيلَم تل يأ
 تريذلاو ٍراصنآل 00 رجالنا نقبل تأزن الون يكولعو ىماياممالا |

 اذه ملسو هيلع لص هلالوسررلاق ُدنعاوضَرَو ”بنَعسَأ يغار ناش مه وبلا
 تناكو ماوس نم لطزو# مهتداهشو ةلبقلا لها اوعتو طخع*ىنرلا دعب سيو اهلك يمال

 هذه يف لي ال لوقي عدت ضر دوسان اكد مهل ريغ ىلعت داهشوم زوجنال م الا

 بري لبدودحلاةمأثا ددعدمبالو هبايث يل درحتال ينعي دفصالو لغالو دمالوديرجتلا مالا

 | لاصو حون عرش يق فرعإ الو فيل ىلع عفارشلا دب ناكو علا لاق ةب وت ثهيطوا دعا

 تناجوكللذ وخلع .دعدعبتولاقثالاو ديدشتلابمالسلا هبعىمومهاجم لت ع ماربأو

 ميلي ناك م ليست قوفو باتكلا لهاديدشت : عنب اسوهيل ها لص دحم انيبن ةعيرش

 يف رشي هنابو ةقعصلا نم قفي نم لداو هنع ضرالا قشنت نم ملواهنأب لسوفيلعلا لص

 نم لاما مظعا ف قوما يف ى كيو فقوملا يف همسابن ذأ ذيب و قاربلا ىلع رشي وكلم فلا نيعبس

 ١ رماة: الاي ناذيقديستخا ين كلاثارست اهو لادعالاةياغ لعيعف

 هتاؤهلا اول تحت هنود نق داو دا ءاوله ديب ناو دومحلا م انملاب و شرعلا يمي نعموقي هنابوةنحلا
| 



' 

 ١ نيكرشملا لافطا ف يف ةءافشلاب ةءافشلاب وب اذملا دنع ف اخي نارافكلا نم ا و |

 2 - ب بم 7 ب

 1730 وجسم :
 /! نملواو وهسأر عفرين ب لواودوجلا يفدل ن ذاب نع لواوميريطخو م دئاقوذئموب نويل ام

 يف نولأسي سانلا لكو هريغ قحيفهللالأسيو عفش ملواو عفاش واورملاعتهلاىلا ر ني |
 باسح ريغب ةنملا مول تتاذبا يقةمافشلابو 3 23لأ لصف يف يلذعلا ةعافشلاب ومهسفنا ُ

 ةنخلا يق سانتاجرد عفر يةعاتشلابو ابلخ ديال نا رانلا نشد

 | ءاحلخ نم ةعاطةءافشلابو دحامهتم ببال ىحرانلانمدتما مومع جارخ ايتءانشلابو
 يبساكي نم 2 فقوملا يف ةعافشلابو تاعاطلايف مريصقت يف مهنع زواجتيل نيلسل

 ٠ اربد عيال نأ ١ زوم م لواعتاو كلذ ءاطعاف هتبب لهأن هدحا راتلا لدي ال نادب دلأسو ْ

 فراروث الادايبئالل سلو اًررن ههجووهس أر نم ةرعش لك _يفهل ناو ةئما ىلا طارصلا ىلع
 لواو ةئجملا باب عرقي نم لوا هنأو طارصلا ىلع ةتتبا رم قجمراصب فب عما لهأ رماوب و

 ضوح يبن لكلو مظعالا ضوملاب و رثركلاب صخو أهيم ىضرةمافءدعبو باخ دي نم
 ةجرد ىلعا قو ةليسولاب صخو اًدراو اهراكحاو ضايملا ضرعا ةضوح نكلو 3

 هريقودربنم نيب امو ةئلا عرأ نم ةعرئ ىلع هربنمو ةنملا يف بتاور هرونم اونو ةنللا

 رثاس سره كلذ باطب و غيلبتلا ىلع ديهش هنم بلطي الو ةدجلا ضاي د نم ةضور
 هبنسالا ةمايقلا مول مطقنم بسلو يي لكو غالبلاب ءايبنالا عي دوش و ءايبنالا

 | دمع وبا هل لاقيف هل اهركت هدلو رئاس نود هب ةنجلا يف مالسلا هيلع مدآ ىتكيو هبسنو
 لغد ىصع نمو ةدجلا لخد دعاطان مةمايقلا وي نون مهنا ٌعرتفلا لغايف ثيداحا ثدروو |إ .

 نأ دروو سويا ىلص هديعوبب رقتلن اهمال ديعاوع رطب نأ مولك هب لاب نظل اورانلا 1

 اهتورقيةي 5 رخآ دنع هنلزا مخ اقراو ًارذا هوحاصل لاقي هئاو نارقلا يددعب نجلا تاجرد

 رئام بن تودرسو هيلعما لصدباتك الا ة نجلا يفأرةبالو كلذ لكم بتكلارئاس يف درب لو
 باب عرقي نم لواان لوقبملس وهيل هلا ىلص ناكودنا كب الا ةدجلا يفدحا لكتبالو ءبتكلا

 الو كلين دع ذا موش حتفان مونا لوةيفدمتانا لوفافتنا ن لوين نزاحلا موقوف ةنجلا ْ

 هللا لم صنعا: رخ لايف هعمأ يف هب صخخلايف عبارلا مسقلا# معا هنلاو كل دمي دحال موقا |"
 نم نيلجم#م ارغ ةمايقلا مو هينونأيو مالا نم ضرالا نع شنت نم لوا هتمان أي لسو هيلع

 دحاو روث الا مريخأ سلو :ايبئالاكن اون مملو لاعموك ىلع فقرملا يف نوثوكي وءوضولا راث أ ||
 نوركر مهتايأب مهبتكنوتويو مهيدي نيبهتي رذ ىعسآو دوج ارث نمو بعرجو يف ايس ملدا ||
 | يفارتل خلا وأين دلايف ايباذعلجعو موثيس يف تسع فشا ميلاد قبلك طارصلا ىلع | ١

 || تحتم دمع



 أو اه ننس را اةذتساب تع صحت بونذالب جرخنوا يونذب اهروبق لخدتو ةصحم ةمايقلا أ

 تارحقملا مل رفغيو قئالخلا ىلبق مل ىغقي و سسامالا مبمبق نإ سيلوامل ىعس اموت عسام
 مخلب مهلسر نا سائلا ىلعنودهشي ماكملا نملودعلاةلز:ماولزنوانازيم ساعلا لقش امو

 لرولخدي و رانلا نمكزادف اذه سمايل لاقيف [يارصن واي دووي مهتم لكي طعيو
 | نيعبسلا نم دحاو لك عمو باسح ريثي فلا نوعبس ةنجلا مهنم لخدي مممالا رئاس بف ةنحلا

 مسالارئاسافص ثرورشعوةئام ةدجلا لها اوةدجلا يف مهلك مهلافطاو فلا نزعبس افلا

 ا ةئسلا لها عاجاب هل نودجسي و هنو ريف مهيلعما ىلجشي و نونا ةمالا ةهديفو نوعب رأ

 | هاو ةنجلا يف اهلك اهنافةمالا ءذهالارانلا يف اههضعب وةبجلا يف اهضعب ةمأ كشري دحلا ينو
 امضعب يف كراشاج رومريغىلعف يانغ يش يتلا تابجاولا نمدب صخخ اايف سماع مسغلا

 رتولاو يصشلا ةالص بوجوب ملسو هيلع هلا ىلص صخ 9 مالسلاو ةالصلا بيل ءايبنالا

 هوضولاب ولاوزلا لبق عب راو ةعبإجا ل سغورجألا ين هكر وةرواشملاو ةيضنالاو كاوسلاو دجوتلاو
 اذاو ممددع رثك ناو ودعلا ةرياصمو ةذاعتسالاب وكاوسلاب عخسسنم ثدحالكوةالص لككأ

 فوملاب هدعدطوقس مدعو ركدملا رييغت راهظأو هلتف لبق هنع ف شكتيمل براسا يفالجر زرابي
 هرايتخاو هقازف يف هئاسث رييخغتوارسعم نيلسسملا نم تام نمنيدهاضقوم ذعوب ءافولا بوجوو

 نوكتل كلا ذؤجسأ نم ًاناكم رب لدبتلاو نييلعجم زتلامدعو هنرتخا نا دعب نيكابسماو
 نسحا يف ىتلاب مفدي ناوا مف لاخال ةلماكة الصلا ضرف يدري ناو ملسو هيلع ىلصدل ةدملا

 سانلاد ةرشاعم عم قالا ةدهأ شج فاكر بمجأ ؛سانلاهفاك اممدحوةسايسلا ملعنمفلكو |
 طقسلالو يحولا ةلاح ايندلا نعذ خاوي ناكو نوعجحا سانلاهب فلك أب لمعلا نمفلكو ؛

 عج تناكو ةرعنيعبس موي لك رافختسالاب فلكو ماكحالارئاسو موصلاوةالصلا هع
 هللا ىلض ةمان هنمأ_هلك اهناف ضئئارفلا لاخط اربجال رسال ةدايزضئارفلل ةعباتلا هلفاوأ

 *ءارسالا ةليل يف ناكام قفو يلعة[يلو موي لك يف ةالص نيسمخ و الصب صخو# ملسو هيلع

 بوحوب صخو» ةءكحرةئاد تغلبف سمنلا ريغدتالص يف ثب داحالا« العلا ضعب درواو

 بوجوب صشو * كبَر ليسا غد .| ىلاعت هلوقل ةلافتماةالصلا تقو مئانلا ظاقيأ
 نم لايع نويت اكو# راخدالا هيلع مرحو لكوتلاه يلع بجوأو ةيدملا ىلع ةباثالاوةقيقملا

 بوجوب صخو * تارافكلا كلذكو رسعموهو هتمزأ نم تايانجلا يدي وارسعم تام

 نولقعياجسانلاب طخ يشعلاوةادغلاب مهب رنوعدي نيدللا عمدسفتربصو ه ركيأبلع :ريصلا
 6رلسو هيعمل لص لاير شت تامرحملا نمدب صتخل ايف س داسلا مسقلا9لسو هيلعدلأ ديلا فام
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1 

 :أأأ :ةيلاومو هلأ |طوديلع ةرافكلاوةفدصلاو كلا رغب لسو يلع لص لا لوسر ى . صحخا
 :امالوقي هنع هلأ يضر ة ةدنره وبا ناكو * عاجالاي هناجوز ىلعو مهيفكي ام ملتراكدا

 لعج مير صخو راب ألا هايمودجاسملاكة ماعلا نود نايعالا تاقدص هياعامأرح ناك

 مرت هب صخ امو ليعامسادلو نمدحا نة لك او مهيلا ةرافكلاورذنلا فرصوال اعمل
 يجوب تح اهسيل اذاهتمال عزت هيلعمريناكو باتكلا يف ةءارقلاورعشلاو ةباثكلا
 فكرا يا رثكتسينملاو مالسلاو ةالصلامهياع مهلك دايبنالا كلا ذكومودعنيب وهنيب هللا
 هب مث عمامىلا تيعالا دو ةيباتكلا اكتو نيعالاةنئاخواهتمرثكاب بانل ةيده يدهم

 نسال لم ري نأ لبق ثعبام لوا نمرملا هيلع موحودريبكتلا معماذا ةراغالا مب تو سانلا
 فشكو ىرعتلا نع عنو مالساألو ةياهاج يفال اركب وباالوطق هب رشي ملوةنسنيرشعوتأ

 صتخل 6# تاحابملا نمدب متخلف عياسلامسقلا ل. يبس سمج طعما لبق لبق ةروعلا
 (١ ةل-ارلا ىلع رتولا ةالص زاوجيو اهنجد جسما فيس ثكملا ةحاباي سو هيل ءهللا صدا لوسر

 ”ةدحاولاةمكرلا ةالص زاوجبو رسب هريغو هيف ةءارقلا يف رهاب و هيلعدب وجو عم ادعاقو |
 | هتمصعل ةوبشلاةوق عم موصلا يف ةلبقلاو مهضعب دنع دوعق "ردامفعب و مايق نم اهضعب

 كراودل ذب كلذ كالام ىلع ب جيو جاتخا ذأ هسابلو هبارشو هماعط ىلع ءاش نعرهفو لاصولاو

 تايدنجالا ىلا رظنأاةحاباب وملسوهيلع هللا صدا لوسر ةمم هحبب يدفي وكله

 ءادتبا ربع الب حاكتلاو ءايبنالا كلذك ةوسن عبدا نمرثكأ حاكلو نهفادرا ونيمةولاخأو
 ةأرعأ جاكت يف بغراذاو 3 أرما ىمرريغب ومارحالا لاح يفو دوهشالب هيلو الب وءاهتناو
 *ايدكتيل اهقالط ايجوز ىلع ب جوة جوزم يف بغر اذاوةبغرلا درجم اهتبطخ هريغ ىلع ءرح
 ألا هفنلابجوزتو اهيلو نذاواهتذاريغب ءاش نمهأملا ج جوزي ناو هريغةبطخ ىلع بطخينا هل ناكو

 طمدقف سابعلا اهمع دوجو عم ةزمح ةنباجوز داهيلو نذاالو اهذا ريغب نيفرطلا ي وتو
 هجو زو# غلب ايل ريغص ذئموي وهواوجوزف كجوزي نراكنبأ يرمقلب#م ًاللاقو#برقالا

 ا مالكي ىتتتسي نادل نأكو هسفن نمدقع ريغب ى ات هللا عوزتبا يا لخسدف بشي ز ىلاعت هللا

 هدلولو هسفنل دهشي نادل ناكو#+ ءاشامةعسقلا لبق ةمينغلا نم يفطصي ناوالصفنمنيحدعب
 نم .لثق هل ناكو ماكملا نم هريغف الخمقي دملا لوبقومد[ول و أ دهش نمةدابمش لبيتاو ||

 ةالصلا ظنلي ءاش نم وعدي نأهل ناكو**هريغل كلذزوجيالو ةديب ريغ_'سماثزلاب همهتأ
 ريغب ريغلا نع يحضي نأ دحال نسيلو هتما نع يعضو كلموا يي ىلعالا يلصن ناادل سيلو

 1 | تاه وأ هيس ع لتقدلو هريغ فالخبهلا ناب ودتيي ريعشلا يف عمي نادلودنذا



 ىلوا باب نمةنجلا ضرا عطقي نا هلوأب كض رالا هللا نالاهت لبق ىفارالا عطقي
 د6 لئاضفلاو ثاماركلا ن مهب صقخا اهف مثلا مسقلا9ءاهئاو ملسو هيلع هللا ىلص
 اوصوي نأ مهلف ءايبنالا كلذكو ثروي الهناب وةكاملا بمن سو هيلعدملا يلص صتخاأ
 ىلاعت هلوقلا ةوف جورللا دحا ١ لك ىلع بيه سفنب ةازغلل ' جرخا ذا ناكوةقدص م مام لك

 قيب لور هللأ لوس هع اَوقلَخَتي'نَأ أباّرعأل م *يلو حم وقديم ا نلمأل نك ام

 مرغل ورزالا ف هتادب وهجاوزا صاخنا 3 ةيذر جرحت صخودافلعا نم هريغ مكمل له

 توببلاروهظ يلعن مالصو ةبفاشم نما وسو اري ةداهشأ نيفكأو نرهوجو:فشك
 هتستتسٌكتتلا

 يف سواجلاهل الو _*نهل حاباو تويبلا يف هدعب نهسواج بوجوو نينمارملا تاهما نهنأو
 ب ٍناكورذع الب ائاق عوطتك | دعاق هعوطت كراكو + ةيادطلاو ضيا ممدهملا
 كيضض نم ىلع سيل لوقي هنعدا يضر رياج :راكو# ءايبنالا كلذكو هتباجا ملا ىلع
 هلا ىلع هلا كلوسر فلخ اوكحش مهتوكل ةباونعلا ىلع بجو امنا وشو ةالصلا ٍِق
 هلوب ودهمدةرابطي صخو د يعب 0 رمدب حاب صلاو تارحملا ءادوئمهيادن مرجيو ملسو هيلع

 ةمالا ىلع ضرف هتيورفكأ هب ناهتسا نمو لتقهيس نمو هافشإوب برش لب هتالضف رثاسو
 ثيدح فو هيلا نوبسني هتانب دالؤاوطق "يبق ًارما غبت ميو هب اهصاو هني لإ ةبحم ك كلذكو |

 كر يفإ رذ لعج ىلاعتهلأن اذ يريغهبلص نه هتيرذ لدجالا طق ابن ثعب 1 ىلاعت هللا نا

 ىلا نلفس ناوهنادب ةيرذىلع جوزتلا العلا ضعب مه :هودتانب يلعجوزتلازرجيالو ءابم |

 | هيلالص بارع يف دتجيالو رانلا لخ ديل نيبتاخلا نمدرهاص نمو *رهاظ ههجوو ةمايقلا عوب |

 هللا لوسر دم شقنب نادحأل سلو ةمحرلا ظفلب هل ءاعدلا نعدبصنم لي وةرسسي الوةنعيفال
 ًاًقح الا يغرلاو بضغلا يف لوقب ال كراكو ملسو ديلع هللا لص هتاخ ناكاك تا 5
 ىلع نمزلا ليوطلا ءاهغالا الو نو رجلا ءايبثالا لعئوجيالو اي ئالاكل ذكو يحف هادو

 ميياع ءايبنالا هيزات بج ةلمإجاب و عريغ مون موسوت فلاخاك مريغ ءاغأ فالؤم مءاغا نا

 ماكحالا نم هاش اهي هاش نم صخي نادل ناكو سوفدلارغني صقن لك نعمالسلاو ةالسلا |
 دادحالا يفوريكح تعب ةلول ةحايبلا يف ضخر مو نيلجرةداهشب ةيرخ هد اشراك ا

 ءاسن ضغب كلذ هنم لبقق لربت الصالا يلصيال هنا يلع لجر بلس باو سمع تعب ءايمأل

 هلابب شئارفلا باعك مدقلا كل ىوأمال بئارغنبنركل نوجاوثار هود نثري ناب نيرجايملا
 ةيصوصخ هلا رمال ربا عيال .رمال سدس عواطنمووسب هنعدللا يفر سنا ناكو#

 هلامث ' نعو هنيكنعو يامارظني ا؟هنلخ نم ىريناكو و اعضرمثودشي ؛ لهال انطاماص و

 ا
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 عيضزلا ىرجيو ملاملا ءاملا بذعي هقيرو هوضلا يفوراهتلاب ىرباك ةملظلا يفو ليللاب ىريو
 كلذكو و طقؤتح الولف بانا ةبلق ماديالو هنيع مانتو هريغ فل ّيالامدع#”وهتوص غلببو
 نوكي سلج اذاوهلاط لب وطلا عم ىشم أذا ناكو كما نم برطا هفرعوةثالفلا يف ؛اوبنالا
 هنال رقءالو س#ث يف لظدل يذرالو ضرالا لعملظ عقيم ونيسلاجلا عيمج نم ىلغاهفقك
 لوبت الو ثورث الةبادبكراذا ناكو لمقلاءاذآالوطق بابذهبايث ىلععقيم ودون نأك
 ىوطت ضرالا تناكو ةرفاظتمءاجر رصنخ تناكحو صمخاهمدقا نكت داهبكأر وهو
 سنلا عنقاناكو لجر ةئامقوق هنوق لجر لكش طبلاو عاما يف نيمب راةوقيثواو ىشماذادل
 كلا ةحئار هناكم كر 4 لم مشن و دنع جري ام عاتبت ضرالاتناكو ةقعللا دعدقت ءاذغلا يف

 يبن جرخ تح نيدجاسلا يف باقتو طقحانس مدنا ند| نم دبسليف عقيلو ءايبنالا كلذكو
 ىلا مقوورذقدب اماقيظنوةرسلا عوطقمو أو :وتطدإوو هدلوا ماتصالا تدكلو هريغداوبادلي مو

 هلءاضااهنم جرخاذ رون هتدالو دنعدما تأرو ىلهتبملاعرضتملاك هعبصا(مفار !دجاس ضرالا ||
 َك وحشي هدبم ناكو تلمسأ الا ةعضرم هعضرتملو نيرب نيببتلا تاب ءاكإذكو ماشلا روصق

 هلا لاق نا هب ماكتامناك و دبمايف مكتوهيلار اشاش يح هيلارمقلا لييوتكم الملكي رحت
 عوج لاوايندلا قءاقبلا نيب ريخ م ضبقامدعب حورلا هيلا تورو ريك تدل اواربك ريكا
 هضرم يف مايا ةثالث ليربح هبد هيلا لسراو ءايبنالا كل ذكو هيلاعوجرلا راعخافللا ىلا
 دعصي مل ءاوملا نكسي ليعاوماهل لاقي ثللم هعم لون توملا كلام هيبلالزن مودل ا نع هل 5

 يداني و كي ثوملا كلم توصاوعمسو طق مويلا كلذ لبةضرالا ىلا ظببم ملوءامسلا ىلا |
 تاما وه اولاقو ماما رغب اوفا ضمانا هيلع ىلصوزكمالماو.هبر هيلع يصرح ادعو هيلع ا

 لضفالاو 'ايبنالا كلذكو ضبق ثيحدتيب يف نفدو فورعملاةزانجلا ءاعدريخب و اشيمو يح
 ةماقاو ناذاب هيف يلسيمءربفيف يحوهو هتومدعب ضرالا ثللثاو ةربقملا يف نفدلا هر ريغ قس يف

 ةءارقل لسغلا بتسإو آر ةلا ة ءارقك اهيلع باغي ةدابعهثيداحاّ:ءارقو ءايبنالا كالذكو
 ةئراقل هركيو مسوديلع هللا ىلص هتايحييف وه يتاوصالاهدنععفرتالو بيطلاوهثيدح |
 سرج لودع مهلك هباعصاو ةرضنممهوجو ل ازتال ثي دما ةل حو دحال موقي نأ هشي دح ١

 مهئفاكيال هل [نآوكلل ذك هلبق ءايبنالا نكتلو | دحاوالا نوكبال .دسب مامالا نا هصئاصخ
 اذك سابعلاو رفعجو ليقعو يلع داوم و فارشالامملع قلطي وللا ن مدحااكتلايف |

 رصف يف نيسحلاو نسحلا دلوب فرشلا صيصخت ثدحاملاو مهنعاّللا يضر فلسلا حلطصم
 ال تناك اهنا اهنع هللا ء هلا يضرتملاف هعنبا صئاصخ نمو+نييمطافلا» افلط'دهعنمةصاخ
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 فاك

 ءارهزلا تيم” كلل ذلوةال ما هتوفتال ىتح ةعاسدعب مسافت نم ترهظ تداواذأ تناكو ضيبجت

 امنت تاغ ترضتحا امو دعب تعاجافاهردص عدي سو هيلعهّللاىلص عضو تءاجج الو
 !ذألسو هيلع ىلص ناكو*كللذاهلسغب هنعمل ىغر لعاهفدفدحا اهغشكيأل نإ تصواو

 || يفمست اذا ناكو#ابماع نم ترثاف الاخت سرغو# هتقويف هرعش تبن عرفا س رودي حسم
 ا مشيو ىحتنملا ةردسيف ”دعب وهو لي ربح ةمضجا فيفح مهل ناك هناو#تيبلا ءاضاليللا

 هباهعتأ ضعب ثول شرعلاز هاو «ىنعملاب نآرقلا ءارق هل ناكو هيلا يحولاب هجوت !ذا هنتر
 سو هيطتأ صرع نكي مود« ةحور ءاقلب كم .احرق

 ا ابكلسدنا فرعالا دحا|هيف ةعبتيف قي رط

 يفو رصختالو ىصخال ةنسملا ملسوديلعهلا ىلص هفاصوافةلجلاب و+ همت نسحو هبيط نم
 هذه تبعك د فوهنعهلا يغرفار هشلامامالا لاق#«ءارسام ىلع هيبنتو ةيافك ردقلا اذه
 انعفنومتلادمحر يطويسلا نيدلا لالج خيا طال ةماحايشوان ديس طخ ن«صئاصالا
 اذهملا ابتيبتا ققح صئاصلتا هذه تعبتأ لوقي هنع هلايغ .رناكو*«نيطسملاوهملعب

 معا هّللاو داااذه ىلا اهابنأ | دا طعام وةعسنيرشعُ دمدخلا

 ٠ هنعّللا يض رو ةنسيفوتملاي ىمتيط ارب نيدعا بابشلامامالا مهنمو

 ةيزدملا لطم يف يريصوبلاءامالافنصلل لوق دنع ةيزمملا جرش يفوق هرهأوج نق
 هايم اهتلواط ام هام اي ءايبنالاكيقرقرتفيك

 ىلا ةرجملا لبق ءارسالاةليلةكب ةظقي هندي سوديلع هللا ىلسهيقروهو يسحلا كيقر قرت
 فيراصت يف مالفالا ففي رص هيف عع# يذلا ىوتسملا يلام ىعتنلا ةردسوملامءاهسلا ١

 كلذ روغو يقرقللا ف ثكلاو ةملاكملاب باطخلا عامسوةي ورلاو فرفرلاو شرعلا ىلاث رادفالا |

 مظع ق ةاحوةلم اكةفص لك نم لقتتلاوهو يونعملاو لسرم ين الوبرقهكلمهيلا لصيم امم

 .هلل ىلص انيبق صاصتخا رك دم ل ةياغال امرلااذكمو ظعاو لكارخ- ا قلخو ىرخا ةغصوما ١
 هللا همحر لاق ةعفرلاو فرشلا لاك ةياغب درفتما هناو نيقباسلاهبا .نمجيقرلا كل ذب مل اسوديلع'

 هيض اوف روك لملا هجولا ىلع جارعملاب مسوديلعشا ىلع هدارفنا ينعي لوالا نعمل اجلا
 تشاور ينام ةاهدسع كل ذك تالاكلاب سو ديلا يلص» هدارفنا ينعي يئاثلاامأو
 لاقوم دج يواسي دجال هناوم ددعيلعلا» ردق ةفاناىلاةراشالان اه رات رصتاما هيلع

 تللاق#ملسو هيلع هللا ىلص ادن ينعي و َتاَجَرَد ' يفعل 4 مكَرو ىلاعت هلوقيف نورسفملا

 معلا هنا ىلع ةداهسشلا نم هيفام ىفخيالام هردق ءالعاو هلضف يخت نم ماهمالاا ذه يف يرشختزلا



 ميمف قرات ايديك م ا ديلا لاصطا نم مههنام عيمجب أبنا مزاتسي كيذو مومو ا
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 | نس اهذاريباوربك !هتارجمم 'و هناي آنا تاجردلا كلت نمو سلي ال يدلازيقلاو هبتشيال يذلا

 | اهريظن عقي م تازخمب مم يلعو اروةمالادتنيب 6 اهم رببأ وأ اهانمهلوالا هلبق يبنل ةزيجس ا

 هتما ناو هنايآ | يضقنت الو هقازهج*شاعثثال هناف كثن :ارقلاهباتكب كيهانو هنم دحال
 ةيريخوسأثللتَجرْعأَ ا * لخُك ص نبممالا ةيقب نمرمطاوريخاو راك أوكا
 م راع للا م داك ب سمعي ضنا كشالأل اهنيد ةياضفاو اهيبن ةيريخ مزلتست ةمالا

 2ك يهاب ىلاعت هلوقدب رمي لكاو لضفا هئاذو لجاو ىلعا هتافص ناو مههبن لاك

 يدتقي كرا هرمأ مثةديملا ناصوالابمالسلاوةالصلامهيلع ءايبتالافصورملاعت هنال

 ان الها سيل هناب هفارتعاواهنملك لصنتدعب هيلااهئاهتناو ىمظعلا ةعافشلا ثي دح ةيسو
 ير لعمهمركأا نا ةياور يفو م دآدلو ديساناحيجستلا ثيدحلا كا ذكو+(ضي كل ذب يرصتلا
 ١ يب نمامو رفتالو دما اول ييديي و رفنالو ةمايقلاموبمد دلو ديسانا يي ذمرتلا شي دح قو«

 | سانلا ديس انادريغو يراخيلا ثي دكت مدآل وخد يف كرمم وهوىفاول تحتالا هاوس ع نفمذآ

 ١ تال ةكتاللا لع علمنا لمت كذب واحلا هححس نيملاعلاديس اناثيدحو#ةمايقلا موي

 ةككالملا ثد دحا سيل رثالا ىلع يقآلا ثيدحلاهدي بو ةيآلا صنب مهتم لضفا مآ
 ت”إاو الامرك نإ 0 يذمرتلا ىلعادرهيوأتف ف يشد د ىلا هيد ؟ نسما يذمرتلاثيدحو

 كالأسأ براي مد لاق ثيدحو مبعيجتكلالملاو ءايبنالاهلوهتيفيرص اذهونيرختآلاو
 ملو هتفرع فيك مدآأي لاقملامت هنا هيفوثيدحلا يل ت رفغام لسو هيلع ها لصد مج

 كرس يأ كحور يلزم" ايف ثخفلو هم ايلا كتردقب ياكدي يختل ا برايل هت

 الا هلاال ابوتكم شرعلا عا اوق ىلع تيار يسأز تمفر ك ريغدحا هتقيقح لمي يال يذلا برجع

 تندم لاعتناق قالا بحاالا كسا ىلا فضل كفاك لمف هلا لوس ردم ا

 هحغم كتقل> ام دمع الواو كات ترفه دقن د قججب يبه اسذاوك يلا قلها بس لهنا مدا
 تقلخامدمم الراو عوف راك هرامهنعه ىفر سابعا عجين نكل ضرتعاو ماملا

 هلاال هيلع تيتكف براطضاف املا ىلع شرعلا تقلخدقلو رانلاو ةنجلا تقاخام دمحالواومدأ
 لوطلا الو ضرالاو هامسلا ثقلخل ام هالوارخأ تاياور يفو نكسفهللا لوسردمتدماالا
 لوأ انا حيصوأ "قالو اسمن الواران الو ةنج تقلخالو باقعالو باوث مضوالو ضرعلا الو

 ةكالملا نمدحا سبل شرعلا نم نع موقا مةنجلا لاح ن هةلما سبل اف ضرالاا هدع ىتشأت نه
 تنن» دق دل لاق ىلاعتهنا هيوانفيف نرقابلا جارسلااه نك ذةياور يفو يريغماقما كلذ موقي



 ب 1 قالب 7 ههنوأ نيالا نرش ا
 نم وهو بهارلا اريج نعسصو#ثيدحلا الإ مرماببن الو اي رقم ًاكلمال هقلخ نما دحادب
 مالس نبا دبعن عحصو# نيم املاديسا ذبح هنعال يشن وأوقي ال نيذلا باتكلا لها هايم

 لا موي .دههسماب ركذ هنا سو هيل هلع هللا ىلص هتداهشب بابكلا لها ماما ليلا يباصملا
 ةككالملا نياف دل ليقف لسو هيلع هللا ىلص مداقلا وبادق لعد ةقيلخ موكا ن اواهنماروما
 تاودسلا قلك قا ةكئالم امنا ةكمالل مايرد له يخأ رب ااي لئاسلل لاقو كويفف
 ىلع قلطا مو 5 نا او قب ذهلا يصعتال 1 قلط ام راسو لابجلاو باحستلاوحاي رلاو ضدالاو

 ١ اف كلاذكسمو عوفر ما كحدلا فهنا ينيقلبلا جارم لا نيبو لو يلع دا ىلص ماقلاوبادل
 رايتخاو لاف#ةاروتلا_: "نم جصاعوا سو يلهث لسدنعألا لوقيالف الف ةياعملا لجانه
 مزج اذهبوياملسو هيلعمللا يلصادينريغ لعام نكعةكئالم ا ةيلضفا يميل اوه القابلا
 يف دجري دق هال يا ص اخ عونيف ليضفت ىلعوا ىشكرزلا ردبلاكهتذمالت ءالجأ ضعب

 :بفقوشي هلا نيلسلاةّما نمدحاب نظبالو لاق م لضافلا ين دجوتالايازم لبةيزم لوضفملا
 فقوت نم ىلع درلاو طلبا يف لاطأو ءايبنالا رثا »كلل كو ةكئالملا عيج يءانيبن ةيلضف ايف
 لوصا لئابسم نما ذهن اف لطاب معزلا!ذهو لاف مهتفرعباتناكا امسي نام عزو كل ذيف

 لهأت نم لك ىلع اهحاضياو اهتلدا قوسب ناييلاو فلكم لك لمداقنعالا جا اولا نيدلا
 هلوسرو هللا ناك م نامبالا ةوالح دجو هيف نكن مثال روهنملا ثيددحلا يفصدقو كلذأ

 || ام اهتءو مارك ام لكيف اكرم لبارهاظم دتامهاو سام دلو لم اتفاههاوسام هيلا بحأ
 رمام الملا ةماجهياعاموهو مال لاو الصاا مهيلع ءايبنالا نيب ليضفتلا زاوج نم همالكهدافا
 أ لزلااهو مهبناجالارابتعاب ووف مهنم حا نوب قرقنال ىلاعت هلوفاماو هيف ةيرصل !اةلدال نم

 أ نيباوريغال . ءايبنالا لعيفومل ةقتال ٠ هايبنالا نيباواضفت ال ةحعلا ثي داحالا اما او*منملا

 سو هيل هللا ىلص هنم عضاوتلا ىلع ةلو#تامأو مهاضفاهناو ليضفتلاب هلع لبق اما يضف ايبنالا

 امسملدو.مدجا ماقم نمضغ يلاواصيقتت ىلا يدوي ليضفت ىلع وا ليضفتلاب هحيرصتل
 كالذ يف نوكرتشم مهلك مهناف ةلاسرلاوا ةوبنلا تاذ يف ليضفتلا ىلع وا ثيدحلا قايس لدي
 عزو تاما اركلاو تايصو لاو فراعملاو لاوحالاة داي ز يف نوتوافتياملاو دبف نوتوافتبال

 هعلم ىلع عمج ضل يأرابكلاذ ليضفت نال ليف سل انئارأب ليضفتلا ىلعاباج

 ريخأبا لوقي نإ دحال يخيبام ناويحصلا ناغيدملا اماوجم دعنا هجوالهياءلادلا ليلدلابو



 ىنوياح يف صيمختلاة كف بذك اقف م نب سنوي نع ريخانالاق نمو ”يشب# نإ سنوي نم
 يسوديلعمللا لصانيبت مف ذرب يروصلا الم ف التخال قملا ن مبرقلا فاس منيب توافتلا هوت ينن

 توافثلا| ذه نع اومه وتنال يارخيلا و مق ىلا مل اسو ةيلع هللاىلص سنوي لوزنو نيسوقب اق ىلا

 اههناكم تواغت ناو ةدحاو ديلا كب لبىلاعتُا نمدعبلا«برقلايف اًثوافت يروصلا
 ءايبلا هلوقنا اهنمو + اقلطمال ناكملاب ديقم ليغفت نع يهنوبف ناكملاو ةومجلا نع ديل اعنل

 *صصقَ را سس مشع و كيل ءايصصق ن سس لطم ىلاعت لاقفرعي | نمف مهنم فرعنم لعشب

 يفهب ودرمنبادنع رذيلا ثيدح فام هيف روهشملاو مهنم فرع نم ددعيفاوفلتخاو كدَلَع

 هللالو وسراي تلفاقلا نورشعوةعب راو فلا ةئام لاق ءارينالا مهلا لوسراي تلق لاقو ريسفل

 مم مد لاق مهواناكي نم هلل لوصراب تلق روفغ جرشعتثال الثوةئامثالث لاقمهنم لسرلا <
 قلاب طخ 7 وهوسي رد داودوحونخو حونو ثيشو مد نويناي رسقعب رارؤابأ اب لاق

 دعب نم يأ ليئارسأ ينبنم ين لواورذابااي كيبنو بي ييشواصو دوهبرعلا نمةعب راو
 نييينلا لوأو يسع مرتحأو ىموع سو هيلعواننين لع هلا لص بوقعي وهو ليثارسا دالوا

 عاونالا هياتكي يف نابحنا ماما الا واب ثيدملا اذهيورو «كيبنهرخأو مذآ |
 || لاق ماشه نب يهاربا هيمهتاوهتاعوضو يفد هركذف يزوملا نبا هفلاخنكلهحبصصو يساقتلاو
 ثيدحلا اذهلجا نم ليدعتلاو حرجلا ةما نم دحاوريغ هيف لكن هنا ك شال وريغك نباظفاحلا
 ةاييئالا نوك كثي دن ةبطلتا يف جاهنملا حرش يف تنيي وىلاعت هللا ةمخر رجح نبا لاق عا لاف

 دلعاف ناهد ةغقفالثو ةلامالث لسرلا نوك تب دوأقلا نيرشعو ةعبراوفلا ةثام
 ب ؛رمملا يف يروصوبالا امال رشف ىف امنه هيحرهلرف 96 ضي رجح نبا رهاوج نمو

 هابالاو ”تابمالا .كل ر . .اتنم نوكلا رئايغيف لزت ١

 ندل نم كتايما يف نكي منك بسن باطشلاذك ىلعالا لاكن نمدتيتوا اهكناذ تباطاك يا
 راتخم ينامصم وهنمالا هللادبعك يبا ىلامدآ ندل نم كابآيفالو ةئمآ كنايملا ءاوح

 نرقلا نم تنك ىح اًنففارق مدين ندرف ريخ نم تشب يراخلا ثيدح كلذ دهاشو
 نءاتيرف يثطضاو ليغاهمادلو نم ةنامك ىطنصاهلا نأ لسمشري دحو# هنماتنك يذلا

 | دب يذئرتلا ثيدحو# ماهيب نموفافطصاو مشاهيفي شب رق نميفطصاوةناد
 ريخت .مثةليبف ريخ يف ينانخإللئابقلا يخت م بقرف ريخ يف ينامجل قلع الخ ىلاعتهشا نأ نسحت

 ثيدحو#ًالصا يا انبي هريخ ون اذؤاحورتيكااسفن مريخ انافمهتوملا .ريخ نم ينامجأ تونيبا

 برعلا مهتم زاتخافمدآ اينينم ءراخا# ف د ايفيوهح را راتخاف لاا راتخا هللانايفاربطلا |



 قل
 ا ########آذآ 1

 ضغبأ ن ناد أ يضيف ب درع كم بح نأ مالا رايخنما تايخللا لف برعلا نميفراتخاغ | ع
 ف ا ”دلونيعب را ءاوحنع ءدلو مالسلاوةالصلا هيلعمدأ نارءاو* مهفقبأ ىفغببف برعلا ا

 هس نع وهيل عملا لص اني نوكأ ما ارك درغتمدلو هئافديصو اقيشالاانطب نيرشع

 ىلا لقتنا عمد ةهبجج _ثراكيذلا روتلا اذه هيالنالدياةيصوب هنبا ىصويفوتالغ
 كلذ دنا ندرقا لا مالوم“ ةيصولامذج . لزتإو ءانلانم تاروطملايفالا شيش

 حافسن 4 فيرشلا بم بسلا اذهىلاعتهّللا ربطو هللادبع دلوع .بلطملادبع ةهبج ىلا روتلا

 انه *ىفةيلماجلا حافس نميف دارا قييبلا ناسويف ثيددك ث ثيداحالا يف ورواك ةيلهاجلا

 هدم لجل حلاست مهنم ةأ ًارما تناك عاف :زنيسلا رسكب مهحافسو ٠ مالسالا اكل الايفداو
 م“ ةيلهاجلا رما نم ناك ام 5 اًئيشالواحافس نيف تدر انام ملسو هيلع لص يبل ا تبنك لاقهيب ا نعيلكلا نب بئاسلا نب دم نع راسعنباو دعس نبأ ىورو#أ يجو زاب

 جيغا اكل «تجرش- لاق مسوديل هللا يلص هنع رز ماسعنباو يعن وباويفاربطلا ىورو .

 ١> مسورو يش ةيلهاجلا حافس نه ينم و يماوينايف دلوناىملام دآندل نم حافس نم

 بالصالا نم ين ةنب ىلاعتدلا لزيجو حافس ىلجطق ياوبأ قتلي سو هيلعهت لص وقوي

 ىورؤ# اهريخ يف تنكالاناثبعش بعشتتال (يلبم ىفصم و :رهاطلاماحرالاىلاةبيطلا

 مكانا لاقو افلا تف «كسفلا نم لوسر م اجدع سو هب هياء لص أرتهنا هيودرعنبا
 ا وم امدعب رم نبا لاق* حاكن اك مدآن دل نميئابأييف سبل ايسحواربصو أسسأ

 فيس اًظظنل هب ةحرصم ثيداحالا نأ تلت يذلا مضانلا مالكم لهأت ناكلل 26 د
 رفاكمههف سبل ءاوحو مدآىلاهتاهمأو سو هيلع لص يبلا» ءاب أك ادكيف ف تر درتكأ

 2 5 ا يفاكسجغلب رهاط الو ب ركألو راتخم هناهقح يف لاقبال رئاكلانال
 تاب.الاوم ام ايلا ثر *راو نوراتخم مهئاب ةقباسلا ثيداحالا كتدرص دقو سبت

 بلا نيلسلا 85 يقموةرثذلا لها تر اوناك ليعامسا ىلا ٍ اشياو تارهاط
 دحا ىلع نيد دجال يف َكباَقَتَو ىلاعتلافاسضياو نيلوسر لكني لئئاذكو ةيئالا
 اذبف دئتيخو وجاسم ىلادجاس تنم ملسردباع هللاىلع هرونلقنت دا ارلا نا ديف ريسافتلا

 ني نابل برقاامهنال ةبجلا لها نمدثاادبعوةنمآ ملسو هيلع هللا لص يب :لايوبا نايفيرص

 اوتنتلب ؛ موطافملا نم دحاو ريغ هحمض” ثيدحيف لب قا ملاوها ٍاذهو لسوهيلع هلل لصدل

 لوقف منو هيلعهللا ىلع هلةماركو الة يصوصخهبانم , اذ ذل ارهامح ا ىلاعت هنأ نأ هيف نعط نأ
 ضرك ةيج ىلع القعو ارش نكم كلذ نال هلح ف سل عامجالاو نآرقلا» درب ة يحج |
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 قيل
 عيسي تعمم عمي اسس هيما

 ثوملا دعب عفنيال ملسو هيما لص بناجالا نوكو عاجاالو نآرقه درب الف ةيصوصللأو

 اهبيطمدعب سما هيلطثدر ملسو ديل هنا ىلص هناهس دقو ةماركلاو ةيصوصخلا ريغيف هلم
 انه اذكف ملسو هيلع هللا ىلضدل دما اركدادا رصعلا هئعشأ ىضر يلع فص قحتقولا داعف
 لسوديلع هللاولص هيبلل نذأيل ىلاعت هنا ربخو اضيا يدجي الاباذه ةعغص يف مهسفعب نعطو

 رخأت تضتقا ةحلصملا نأ وادب اهناياو هل اهئايحا لبق يراك ام همأل رافغتسالا يف
 لها : نمامهاتررفاذا (تلفنانز ذئنيح هيفدأ نذؤب لف تقولا كلذ نع اف رافتتسالا ||[

 ةرئفلا لهال لصحيل لاكيام فاحت هتدئاف (تلف) ٠ ايحإإلا دئافاف نوب عيال ماو :رتفلا
 ةيلعلا باوثلا بتارم !ماو باقعلا نم ةمالسلا درجتيف نيلبسملاباوقلا امهناعرماةباغنال
 اه يلو اهل بتارملا كلن لوصحل اهلا فرش يفةدأب زناجالاةيزج انيتأناهنعلزعجمهف

 ريرعلا هباتك يف ركذلاعتها نأ عم رفاكهئاف ذآ لمالويراتلافن رك خدي زم
 35 نكي لهنا يعاوعججا نيكل لها نال كذو ملسو هيلع هللا يلع ميهاربأ وبادنا
 مسارب نير كابا 2 رو ىلامتللاة كلذ ارقلا يف لبابا ملا من ٌ برعلاو هم ناك امناو ةقيقح

 ثيداسالا نيب مجاذيساب وأت بجو ثلاذ ىلعاوعمجيل وأ لب بوقعي معدتا عم ليعاس و

 لجرلاق 5 سمشي دحو حوراساو لهاستدقف هريغو يواضي لاك هرداظي لخأ نمامأو

 رهظاو هلي وأت نيعني رانلا يف كاباو يبا نا ىلاق هاعدافقالذ رانلا يف لاق لاني هللا لوسر اي
 | هيف زاحلا ةنب رقوأب معلا يمس برغلادنع ررقلالل بلاطابا همسدبياب دا رانا دنجال ليوأت
 .هدجدمب هلفك يذلا محن أو ةعسلا لها ددع اهلمامع معا طدفالخج ةدهاشلا يلا يلا
 يف :عرفولل دتري نا ةيشخ لجرلا كلذ رطاغخ بيطب نأ كاذب دضف امئاهنا وأ باطملادبع

 ةيلغ لزني نا لبقكللذ نآك واىلونادعب هل هلاقامنا هناليلدب رانلاوف ءاباثا لوا همعم

 لافطا نع لثس ملسو هيلمهثاىلص هنادل مقوأك هل وسر تسب تح َنييرفعمانُك امو
 .ىلاعتهلا هجر يؤوتلال اوقامأو#+ ةشجلا يف مه ركذف مهنع لثس هناي ممم لاقت نيكرشملا
 :رانلا يف مهفناثوالا ةدايعنم برعلا هيلث ناك ام لعةرتفلا يف تام نما لشي دح يف

 :مهيلع هريغوريهارباةوعد مهتنلبدق ءالؤه كر اف ةوعدلا غراب لبف :طاّوماذهيف سلو |||

 برعل اولسري م هدعب نمو ميهازبأ ناّلع قافنالل 3 ليج كيعبف»# ىعننامالسلاوةالصلا

 دنس ةثعب مومح ملسو هيلعهللا ىلص انيبن ريغأ ملعيم ذا هتوه تبعثأ مهلا ليعاساةلاسرو

 مالكدري اذهيورانلايق مهنامهيفدرونينلا ناثوالا دابع عدلمجم همالكلو اي دقو ثوملا

 .يوونلا ىلع درلا يفولاب لسم حراشيجالا تب رش يوونلاءالك نم بيرقلا يزارلا رفخلا ١
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 اوس ةوعدلا مهتفلب نمو مهتفل ةوعدلا ناب و ةرتق لها ناب مه اه هك فان همالكداب |[
 يناثلا اوكرذاالو لوالا مهيلالسري+ نيدذلا لسرلا ةنمزانيب ل ةيقاكلا مالا ينال راق لهأ
 نييذعم ريغ ةرتفلا لها نا ادلع ةجحلا موقأ ىتحبيذغنال نا ىلع مطاوقلا تلدانؤلاق#
 نم رذحلا رذملاةلأ لا هذهيف نيفقوتملا عب لوق نسحا امودتزك ذا قفاوم رهو قنا

 سبب ءايحالا اوذوتال يناربطلا ربع ملسو هيلع هللا ىلص هيذار كلذ ناذ صقتب ايهرك ذ

 1 'هيلام عاشت نودي الف ةرافلا لها نممهنوك عم مهبيذعت عم نيذلااماو جتنا تاونالا

 نوب ذعيالا :ركفلا لها نانم هابقفلا نم ةيعفاشلاو لوصالاومالكلا لها نمةرعاشالا

 ىل اعتني هلع زمال ءابص عم عمهرفكي كح هنأ رضا هطتق يذلا مالغلا يف اندهعامنا كلذ نيسو
 | هلوسرو ىلاعتمللا لعن رمال 20 مهصوصخ م فكي محي الاوها كف هدحو
 || نوب طعيالةراغلا لمان ةئالا كلئلوا هيلع ىشمو , الا نمديفتسا ام لعاضقت ءالؤهدريالف
 , مطقلا ضراعت الف دان رابخأ مهي داحان اب .باو,أ نم لوا باوجلا يف هن رى ةيداااذهو
 || نأ لدب نم ىلع روضقمشيداحالايف ر ركذمل بيذعتلا ناب .وأ نوي ذعب ال ةزتفلا لها ناب
 ,يري نم اذه لئاق ن كولا ارشلا رييغتو ناثؤالا ةدابتكهب رذبيالاب ةرتثلا لها نم ريغ
 الا هريغالو ديحوت بيججال هنا ةعاججاوةدسلا لها رثك [هيلع يذلاو لقعلاب ناهنالا بوو

 || هيلع هلا لص ليعامسا دعب لوسر مههلا لسريل برعلان ا دوقما نمو مهلا لا لاسر ادعب
 ]|| لدب و ريغ نم نيب قرف الف مالسلاو ةالصلا هيلع هتوهدتلاسر توتنا ليعامما ناوملسو
 نأ ن اح يبا لوقو كلذيف نسايقالا هنال هيلع كلذ رصقيف هيبذعت حص نم ادعام هريغو

 | َكَبلَفَلَو ىلاعت هلوقب نيلدشسم نوتمؤم مسوفيلع هللا لص يبنلا'ابآ نان مائاقلامةضفارلا
 ١ لكلا فاز مب قلستياموروغللا مصيدبلا عجري امنا نايحابانابهد راشلاف نيِدجاَسلا ف
 || مهنا عاَقنآ رمابف ميعم ركجذ نمو ةرعاشالاو بنيك لزعب اهعوبف ةيلوصالا
 نولئاق ةئفللا :لها ةماع نيذلا ءالؤَه نأ عم م دحو ةضفازلل :كلذ ةبسلو نودنوم

 .لفاسل :يأو لهاستو روصق ياو روضف هب

 .يزخملا لوق جرشيف وق 6 هدع هلا يضر رجح نبا مامالا رهاوج نمو 6
 ا ءايبثالا كلب .اهمرق تيزبشب -ال1لرلا نمةرتق تضم اه

 | ين هناولسرلا ةنسل قلع هتيفزو ل دوهيلع ها لص هفرشلاك ىلع .عضاو لال دنسا اذهو |
 ٠ ملسو هيلع هل لموسيعرح لات هلا لوقشللذدهاشو مهعاوخدل نوعبأتلا يلع دق هاينالا

 لإ يغاربا يلا ةوعذلنا ودي لص لاف نمو ان يرتيزمف أ لوس نياَرْسمَو | ١
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 م مو عجل 1
 | قاقيرث فل اذخ أ ذ إو ىلاعت هارقو# ىسيغةراشب وت مينمأل وسن مربف تب وأني رقي ايف يأ
 ةئطوت ةحوتفم امل عابتالا ركذ نع نيعوبتما ركّذب ءانغتساف ذو مهمناو يا نيت

 ةرودكمو ةيطرشلا ام باوجوهباوج سم دسدب نامؤتلو قائيملا لها دعت يذلا مسق

 وهو يأ 'مكعمأَِل قرنسم لوس 'مك هاج مش رقمك تك نم مكنت أ ام جال يا
 هلاق يذلاو اهيف نورسفلا فلتخادقوتيألا ةلارصنتلو هبنامؤتأ سو هيلعدللا ىلصدمخ
 ا( ىلع ذخا ىلاعت هقا هللا ومرت دانتو.سواطو ندمملا عيعبتو مهنع هللاخرسابعنبأو يلع

 سو هيلع هللا لص اًدممداردا نمنأ لسوديلء هللا لصد ىلاع دان دل نم هثعب ين لك"

 || مهتابمبما نم قاقيلا نوذخأي اوناك ءايبنالان أ اذه نم عزاب و هنرصنيلودبناماريل ينس وهو
 نوديالا ىنعم وه اذه نأ ىرعدو هورصتودب أوثمأ ملسو هيلعهشا ىلصا دجتاوكر دانأ

 الو سو ةيلعهللا ىلص هئايح نوكرديال ءايبنالا ناب معلا لوالا ىانيالوة دو درع لوالا

 عوقولا مزاتسيلال لذ لئمويف قيلعتلا نال كلذ نعلوت نم ىلع وتساب ةيآلا رخأيف محلا
 ليواقألا نعي اَنيلَع لول لَو كلَمَح طبل تكرشآ نيك ىلاعت هلوقىملا ىرتالا
 ٍ كلذ مهبزاءايحا مثوثعب هنا ضرف ولهنا دوصقملاو يملأ هنم ان ذَخأَ
 | ول مهنا يلعقيالا تلد يبسلا ينتلا مامالا لاق ممنمواضيا ريدقتلاو ض هرثلا نيتيآلا نيتاه

 قلظا ميمل ةماع هتلاسرو هتوبن نوكتف ميلا السرم ناك ملسو هيلدا ىلص .هنمزاركر دا

 تلسراو هلوف يف نولخديرف_كيحو ةماسلا مايقىلامالسلا يعم دآن دل نم مهمتاو ايبنالا
 مهيب هاو ميرط مدقنملا هناي مهماو مهمالعأ ءابيفالا يلطقاشيملا !ذهذخا ةككوبو ةفاك نمانلل
 هئاول تق مهلك مهناب ةرخآلا يفر بظي وءارسالا ةليل مهمأهنوكيايندلا يف كلإ ذر ظدقو لوسرو
 هسفنةعبر شو د سو هيلعهقلا لص دخت ةمي رشبا كاع زفي سبع نوكب نامزلا رخآ فولي

 .' ةيزمملا لوق جرش يفهلوق 96 ىلاعت هلا همحر رجح نبأ مامالا رهاوج نمو
 هايلع اهدعب دايلع كيب ومسأو روصعلاكبىاب#

 زف رصع لكف مدعبامو ةمائقلا مويىلا مدن دل نمةليوظلا ةهمزلالا هك دوجوب رخافشت عا
 اراقتثا ابهظعا كل كئابآ نع يف ولوملي قام عا لاككب. هيق كل دوج هلبق يذلا رصعل ا ىلع
 هريغو هارب كل دبعتق كنطب قش كعاضر رصعم كنأشن رصع مل املا:اذهرملا كل زوري رصع
 كيلعملابفا رصعم ىلاعت هللا ني هيلا قلظا كئاعد رصع مث كتلاسر رسع مكتوب رصع#

 رصع مدل ؤففو كثوعب وكلايارس رصعم كل داهج رصعم كرم رصعم كجرراعم رضع
 ة.ايقلاموي ىلا ,بنوافت ىلعكعابت اصعب كاجحر صع ئاجاوفاىل مئدهللا ني ديف سانلا ل وخد



 راصعأ _:رم رصع لك يف دياز ءاازف تما نم ةقئاطل از ال روهشملا ثيدلا هياعل داك
 كاذكر ريغ لع رصعلا كل ذ راققلا نوكي كلذ بسحب وهبت امىلع ملسو هيلع ىلص هتايح

 نفيا تالذ بسحب هريغىلع رصعلكرخفيفءايازم نمودقسملا تايازم توافتب هعابتأ رصع

 ملسو هيلع يلص هل فعاضتي لماء لك كثرال ريحا قوفب افعاضت#ل ةفعاضتملا مهلاعاو ١

 رجا لثم هلف ريخ ىلع لد نمو لكلا ل ادلا هنال هنيبوهنبي ةطساو لك كل ذكودلمت بسجب ا
 ماسو هيلع هللا ىلص ينال فعاضتي و هدعب نم_فعاضت بسحي هإ ف عاضتي لاح لكب هلءاف

 دومحملا هماقم رصعُم لقعلا هترثك كاردا ٠ رع رصقب ءيشاذعو عيمجا فعاضت بس

 هتايضفو هتارسورصع مد وحر صع هنا ءافش ةيقب رصع مم ءاضقلا لصف يف يىهظعلا هتعافشو

 هن , ومسلو رقفل روصعلا هذه لكف هتيأبن دالو هتيافكردتالاع ةدجلا يناهاطعي ين جلا أ

 اهيفنوكي اهواهيف نوكي ن فرش فرشت ةنكمالاو ة 09 .زالا نال لاك نما عقبام بسب

 ردقلاةليل نهلضفاملسو هيلعملا للص هدلوعتليل نأ مهضعب لاقاذلو تالاكل اوأيأزملا نم

 هلجال وه امثا ايفل هتايضوصخ نه ردقلاة ليل نا ىلع هفالخ ىلع صنلا.ال 0-0 وهو |

 ةروكذلا روصملاو» » رصنع لكيف كلن عفترثو ولعت يا ءايلءاهدمي ءايلعبكلب نرمسا و جايا |
 هللا ىلع هيئارم توافت ليل دود*دل ةيابن الامىلا | لكهواعدعب اماونم لءاوا لب قام ىلعاةبترم
 ةديازتم هقراعمو همولع ناك شالو امل يل | دوست لآ ىلاعتدلوف كد ذ م لسو هيلع

 1 فراملا لاقل رفغتسان يب ىلعناغيل هنا سو هيلعملا ىلض لوقو« ةيارمالامرىلا توات

 أ تراك سو هيلمشا لص هنال يا رايغانيغال راونا نيغاذه يلذاشلا نسملا وباسطقلا

 !ييف وهاجم ىلعا ةبئر. ىلا قرا هبلق ىلع فراعملاو مهلعلا راوناتلاوتالك 2 ا تلا اد ١
 نموا وع او ظانلا لوقيفو *هلاك ديازتل لطامضاوتدللا رفغتسيفابمود ابلبقامنا ىأرو ا
 سو هيلع لأ ىلص هب عفت رو ومس يتلا يه بتارلا كللث له هثال هعقو مظع ىفن يالاعحدملا ذ :

 رماللا ملاع يف هقلخ ا وغامل اهبعفتري و وع يذلا هنا روابتملا وهام ىلع رجيلو
 فرشنتل بنام كلتيفاجردنم قالا هربا م قوافل دجوي نا نكمل لاك لكأ يلع

 . ملسو هيلع هللا ىلم اهلبق لماك هلا تلع امل اهبوه فرشتيل ال هب |||
 امهنعشلا ئفر ةيزمهلا بجاص لوقدنع هلو 6 اضيارجم نبا مامالا رهاوج نمو ع

 : ءاهدزاو هموي رورس نيد ناك يذلا دلوملا هزيل

 مويلا هلهاو نيدلا رس شلل ذ لجالف دووم فرشات ناو كتدالوةليل ث ءارغلاةليللام ذه يا ا

 مايإلاو:كترايدإلا نئاس ىلع:هب ارخقناو لكالا ةجولا ىلع دوج دادي لزب ايالاو كتر ايدإلا نئاس ارئقفاو لكأالاةجولا ىلع دوجولا:|كهىملا هيف ت دل



 فقرا

 هللا دبع ثنب ةمطاف همأ نع صاعلا نب ناثع شي دح نه 93 ملانباءاور اهاوادتساو اليادلو

 نه هيلارظنا ءيثاف تلاق اليل لسو هيلع هللا لم هللا لوسرةدالو تدهش اهناةيفقثلا
 هيف ب مو قيهبلاءاوريلع نعقيلوق الينا ىتح وأدت موهنلا ىلا رظناليفاو رونالاتديبلا
 نركيناد* اا هاوراككلذب اشيا اهنعهللا ىغر ةدئاءي رصتبو موهنلا ىلدتو رودلاالا
 اذهو * يهوقنبا هعضوب تلاموي »+ يت الا هلوقدب حرصيام وهواراهندلو هناب نيلئاقلا ن .

 فعض هيف ناك ناو ثيدحيف اك فلا ديعب نكل هريغو امس ثيدح اب حرصاك حصالا وه
 عولط لبقا» ليلاب دارا لب ١ كلو دنا قلط نيف اقافا ةبح بفانملاو لئاضفلا يف فيعضلا نال
 لديامة ين الا هتدالودنعتل دن موحنلا ثا ةياوريف سيو ةرواجما زا ضدارأ واس سل

 عولط دعب لب ذئايح اهيلددت نكوف رمفلا دعب نوكت اهنال رجلا لبقناك كلذ برا ىلع |
 هداومةليل ليقاليل داو هنا ىلعو# ملسو هيلع للا ىلص همارك ؟يقةغلابإل ةدامال اقر سعتلا
 نأ ابيلع فقاولا هلعناك ةلرخدم اهلك ةريغك هوجوب هلئاقلدتساو ردقلاةليل نم لضفا
 ريغربش يف هنا ليف# سس ربخ هب جصواًقاغتا نيدثالا موي وهف اراهنداوهنا عوج ققدو ققح

 مو وأ ناضهراوا بجر وارخالا وا لوالا عيبر وأ رفص وهو نيعم هلأ روهشملاو نيعم

 هنأ حصاالاو نبعم ريغديف مويلا نأ ل يقنلوالا مير روش يف هنأ عع مالاو لاوقاءاروشاع

 لها هيلع عجالب مريغو ثيدحلا لها ر كا هراتخاو نائل ليقو هعم نيثايا ليقف نيعم

 :ناثل ىليقوةرشع عبسل ليقو لمثلا هياعو روهمشملا وهو ةرشع ينشأ ليقو رش ريع !ليفوجيراتلا 1

 هللا. ىلص هنامثوغي الثإن اضمر وا مرحلا رهشالا ضعب يفالو ةمجلا موييف نكيرلاخناو هتمنيقب |
 !| ريظنو لضافلا لعمب تب زم ربظتل لوضمل يف لوجل لضافلا ند هللا كلذ فرشت ملسو هيلع |

 ناكل اهيف نئدول ملسودب 5 هلاىلع هنال ةكنود د ةئيدملاب سو هيلدا لص هنتدكللذ

 لب هبفرشتيل ”اإعلا رك اددع لوضفم عضومب ملسو هيلع ىلص درفتافاحل اًمبت ل شفي
 ةيعبتلا ال لالقتسالا قب راب هدجت“ثوم نيكدصقيلو مهم ني ريثك ددع لضافلاهب قوفيل
 ىلع نورثكألاف سو هيلع هللا ىلص هتدالو ماء يفاوفلتخاوجيدي ر ىلع هتمارك ديزل ارابظا
 لاوقإ كلذ ءاروو اموينيسمخب هدعبداوهنا روهشملاو هيلع قافتالا كح لب ليقلاماعدثا
 هنأيو دعب ب هلوك دياواطة دست ءرشع سد نينس «رشع#!رهش نوءب را#ء|رهش نو حو ةسمخرخا|

 باوصلاو اهناكميفو ملسو هيلعللا ىلص هزوبظل ةمدقمو ةكيدلو يذلا اذهةوبنل صاهرا
 هنأ عزو .اوملب آلا لا دوهشل ادهابعلا روهشملاو مديلاب ليقو بعشلاب لق ةكميفداوعنا

 | هنابن نيلئاقلا نم نركب نأ لقحاف دلما ىلا ةلللاومويلا نم الك ظانلا فاضا ةكديبتت 9
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 اولغب نأ هايلوالا ىلع بجاو لوا. نا انتا ضعب حرص دقف هيلعلوعي الذاشافسب
 || راكتانا ليق لب ةنيدملاب نفدو ةكب دلو ملسو هيلع هللا يلص ادممانببن نأ مهتايبص
 سو هيلع هللا ىلص يبنلا دوجو راكلا ةمازاتسال رفك كلذ
 ةيزمحلالوق حرش يف ىلاعتذثلا نحال (ضيا رجح نبا مامالا رهاوج نمو ع

 غأسنلا هلت مل امراخن نب بهو ةنبا ةعضوب. تلا موي.

 هجوزيل هللادبعب جرحا بلطملا دبعنا ركاسعننأو يطئارلخاو يعن وبا هجرخلامهتلانامو

 لجر لجا ناك نمو ههجنو يف ةوبنلا روأ تأرف بتكلا تأرقةنعاكهتأر اهآرلاايؤرلل
 'عدنود تاملاق مأرملااما*«لافوجلاف لبالا نمةئامهيطعتوارملع عقيناهنل اسف شب رفيف

 مقوفاعضوموأٍسأ شي رق يفةأر مال ضفا ل ثموي يشواهبهجوزف ةدُمآاباابهو دب ىلا ىتحموبا هير
 يفرعت م ملامأت هلك لف ةأرملا كان ىلع رمد جرختم ةرمجا ددع ىنمماي! نينثالا موباهلع
 ةفطنلا كلذ ترقتسنا هلا اوركةوملجال كتل أس يذلا رونلاكقراف تلاق”يلعنألا كسفت

 شي رف تلاكوراجيثالا تلمحو ضرالا تري غخاوةسوكسايندلا مانصاتحجصا ابيه ةيركلا'|
 هلق .كزونككلا نونلا ا 'توكلألايف يدونوتفلا ةنسقنسلا كللت تيم ديديش بالج يف
 بيبا اذهب ىلاعت هللااههعخ دقو زهاظلا لضفلاو رهابلا لقعلا ثاذ ةنمآن طب ىل!لقتنا
 تل + امانا تثدحاهنا قانا نبا ثيدح يفوجاةرفو لص ماكز واب اسوق فا اهنال
 تدجوالو ه٠ ترعشام تلافو#ة مالا هذهديس تام كنا ليقإطس .وهيلعدملا ىلص هب

 تريب امج ءادتالا ريغ لعتلمحو هتدجو اهنا ةياورا ءادتبالا يف يا (حوالو القثدل
 من مانالا ديسب تامح كناب ترعش لهلاقف ةئاظقيلاو ةمانلا نيباناو تيفاتاوشي داحالا

 *# دساح كرش م * دحاولاب هذيعا *  يلوقي لاقفيفانا يتدالو تندىتحينلبنا
 جرخاو+ يقارعلا نيرا هلافاك امل صا الوةروهشم رخا تايباتيبلا|ذهدعب و اًدمحهيع“ث
 هللا لوسرب ةنح ألمح تلالديف ناكلاقدنا اههنعملاعت هلا ىشر سابع نبأ نعمشن وبا

 اللا لوسرب لمح دقتلاقو ةليللاكللن تقطن شب رقل تنكةباد لكنأ سؤ هيلعُتا لص
 ولم نم اكلم زيزس قيزإمو ةالغلاجئارسو :ايئدلا ماما وهو ةبمكلا برو ملسو هيلع هلام
 لها اذحصو تاراإلاب برتملا وحول قرشملا شوحو ترمو اسوكسس عضال ايندلا
 | ءامنتلا يف ءادنو نطرالا .يفءادن هلمح روهعش نم ريتش لك يفدلو اضعب مهمضعب رشب راجيا
 .[] نا عض وبا ىوروح كرابم لوس لسو هيلع للا ىلص مئاقلا وبا ريظظي نا نأ دقفاورشبانا
 [| ةيععشو داق نيملاعلا ز يخي كلج دق كناةنمآاي لافؤأرلم نمزهيشا ةكسدمب تأ اهانا ةنمأأ
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 أ ضيا | رئاط نكت أر اهدحو تناكو قلطلا اهنا كنأش يحتكأو ادمعز_يبش
 موس تأر لاع رونا ءاضافا.تلوانتف ءاضيب ةبرشب تين ا وعور بهذ اهداؤفحسمدف

 نوعرف ةأرمأ ةيسآن حن يلنلقف ةياوريفويل نالع نب نم تلاقفاهب نقدحاف لوط لفلاك
 الاجرو ضرالاو ءامسلانيبدم ضن ديااجابيدتأ ارم نيعلا روحلاءال وهون ارم“ ةنبا جرمو

 اهتمفضجاو هرمزلا نماهريفانم ايترجح تطغ ىتح تلبقا ريطلا نم ةعطقو ةضف دابا مهمدياب
 ًاذعو قرشملاب الع تاب بوصنم مالعأ ةثالثواهبراغمو ضرالا قراشم تأرو توقايلا نم

 دجاس وه اذاغن ملسو هيلع هللا ىلع هتعضوف سافنلا اهذخاف ةبمكلا ربظ ىلع العو برغملاب
 تمع اينع هتبيفف هتيشغ ءاضيب ةباغ“ ت تأرغ لوبا عرضتلاك املا هيعبسا فردت

 ةتروصو هتمئودنابهوقرعل راحل هرلخدأ أو اهبراغمو ضرالا قراشمدب اوفوط لوقياي دانم ا

 م لسوق ىلع هنمز يف ع الا كرشلا_*رم «يشقيبال هنال يجامل يمسهئااواعنوب
 يعن اهم .ًارهثعضواملاهنا دنس يدادغ | بوطخلا ىورو#ت قو عرسا يف هنعتاهنا

 اهنعبيغو هتيشغ جس لاجرلا مالكو ةقنجالا نأ ةنخو لولا لوهص ريف عمت ايع رونا

 سنالاو نللا نم يئاحور لك ىلع هوضر عاو ضرالا عيج هباوفوط لوقب اي دانم نمعسف

 ةرهرح ىلع ضب ةدقوهدعتلجنا م ع نييببلا قالخا يف هوسلاو شوحولاو رويطلاوةكت الملاو

 ملسو هيل هللا لص دمت ضيف ب خيلوقب لئاقاذاو ءا.اهنم بني اًديدشاطةيوطمءاشيب

 ةنالث ت ل مم هتفبقيف (مئاط لخد الا اهلها نم دحأ قبب مل ىت> اهلك ايئدلا ىلع

 ءاشيب ةريوج ثلاثلاو رضخا دجرب ز نم تششط يناثلاو ةشف قيربا مدحا ديب رفل
 ملقحا م هيفتك نيب هب منح مم تار عبس هلسفف هلود نورنا راجي قا اهنم جرخا

 ملسو 35 ا ىلص هما ىلا هدد م 2 ةعاس هنا نيب هلخ داق

 انهنعالا تاىضريرنسوللا مامالا لوق دنع هلوق 0 نيا حدا مامالا رهاوج نمو ا

 لاو هتلواس يذلازسكلا هلا ةجيدخ كنابئساف

 ابلصاحو لوطا لص هشعب ءاديب اةصق وهو كللذ.ببسرملا ةجيدخل عقوام كذب راشا
 ربخ يف 5 نيدثالا مويىلاعتهللا هثعب ارسكو ليق ةنسنيعب را بأم مسوهيلع هللا ىلصعلا أ

 نيملاعلل ةمحر بجريف ناك ليقو لدالا عيب روم تاغ ليقو ناضمر نم ةرشع عبسل
 ىور*ةفاكق لعا ىلا تلسراو سو دلع ىلصلاقاك نيعمحا قلخلا ةفاك يلا ًالوسرو

 يري ال ناكف ةقداصلا اياورلا | يحرلا نم لو هيعمل ىلصدي يدبام لوا هريغو يراخيلا
 اةيرشبلا هاوق هلبدغإ ةدغب هاج وا كاملا نال اهم يدتباوحبصلا قف لثمتءاجالا ايؤر
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 ا ا ها ى يتحاباخمل دوز دوزايف ةجيدخ ةدخ ىلا عج 1 مةريثكلا يلايلا هيفدب 5 ارحيثأي ناكو

 ١ امانعما هلاق ةيراقب تسل يا ”ىراقبانااملاق 'ارقادل لاقف ءارح راذب وهو لب ربج ءاجيا
 هل لاقوولسراع دهجلادن غلب قح هلغق بتكيلو أرقيال ايما ناك سو ةياع للا ىلص نال
 ةئراقبانا امىلاق ًارقادل لاقو كلل ذك هلسرا ع دطغف مقاولاب اًرابخاهلاق'ىراقبانا ام لاق رفا
 "كلما ءاقأ | يلا لمأللا ديز ماهر ,ركتخطفلا ةكحو كلذك هل ضراو ةطغف هقرفأ يذلااميا
 َقاَخ يزلآ كبَر مليار ! هل لاق ث مه «قلتلا ىلا ٌعنيابتلا ن هةيكلم اوةيرشدلا نيبال

 ا هولمزف ينوامز يثولمز لاقف ةجي دخ ىلع لد ىقتح هداف فجري اهم عجرف "مل 5 1 مغلي ىتح
 | تيدخ دقلافع ربخلا اهربخاو يلام ٍةجدخايلاقف عوز هلع بهذ ىتح مل ًايودياعملا ل اص

 وا مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج يئاجلا ناب يرورشلا معلا المنال بق ياي سفن لع

 مسوديلع هللا ىلص هنافعدبال و يو ين ٍجاتقي نأ واقلاسرلا ءابعا لمح يلع ردناالثا تيشخ

 لدحتو ثيدحلا قدصتومحرلا لصتن كنا دبا هللا كي زخيال ٌتاوف رشباالك هل تلاقق رشب
 اهمع كترباىلادب تقلطنا م قتلا بئاون ىلع نزعت :فيفلا يرق يرقثو مودملا بسكتو لكلا
 نم' مهما هل' تلاقف ليجتالا فرعو برعلا نم * رصنت نم وع يدقاربك نيش ناكو ةفرو
 بلا ىنوم ىلع لزنا يذلا سومانلا اذهل اقف ى ًارام ملسو هيلع شا ىلص ةريخ اق كيخانيأ:

 | مث لاق 5 رز وا لاق ك.هوق كجرخي ذاك منيف الراشيت اعذج كتلميف يا اين

 بشني مل مم ارزاوم ارصن كرصنا كموي يكر دي ناوي درعالادب ت تجاه طف لجر تي
 ىلا ملسو هيلع هللا اصهباهذ رركتو وو هيلع هنأ ىلص نزح تح ةرتف يحرلا رتقو فرتنا ةقرو |

 نكسفاقح هللا لوسر كناد.تاي لوقب وليربجل زربيف هسنن ريل لابجلا ق قماوش سوا دا

 ياا اربمث ءارحب:ترواج بلان سوديلء ها ىصدنا اهريغو ناذهشلا جرخاو*همش أجكذا ا

 يراوجتيفقالف ةئلاسر لكم ثيح م هلا بنكي لاتتال ةبهوماهناف ةوبنلا بلطاال

 تاقن ةيدخ تيتاف هلثبلا مةيفتسأ ار يم ًارتدفرف يش رالف ترظنف ثي دوثث تطيق |

 ُ أرثإ لوزن دعب اذهو ةيآلا ” 2 ملا ايجي تلزاف !دراب ام يلعاوبصو نورث دف يفورأ دايلورثد

 لاقدنا يبعشلا نعمصو باوصلا لب صال يلعأر ا لزناملواذا حولا ةرتقدمب وشكلي رمسب
 . ةلكلا هملعت نكت نيدس ثالث ليفارساهتوبنب نرقف ةنسئيمي رانبأ وهوذوبتلادياعتلزنا

 هيلع لزاقلب ربج هلوبنب نرةنيدس ثالث تضمايل هنا ىطدأر ملا هيلعل زايمو «ىشلاو

 دب نو سو ديلعشا ىلضءدجو يذلا عو ,رلا باهذةرثقلا ةكحو ةنسنيرشعهلاسل ىلعنارقلاب ||
 ىفز ةغدخربخا 11 لدتو هيله ىلص هنا ريسلا بامصا ىو رو#دوعلا قايتشالا ىلا هجسيببخ ١

 ايست ا ا بت



 اذا كيتأي يذلا اذبب لربنا عيطتسنالا ملسو هيلع لمهل تلاق ريلعا اهنعيملامتهللا

 تلاقق لماف رسيالا يذفت ىلع سلجاهل تلاقف هباهريخا لل ريج» ءاجالف م لاقشل ءاج
 ثلاقف لءفف يرجح يف سلجاف تلاق معن لاقد ارتأت لاقت لمقف نيالا لعن تلاق م ا ارثأ

 ناطيشا هام كامل دلاهقاوفرشب و تبا تلاقال لا هارتأأ تلقا رام تقل ملقا ار
 تيبلااذه حرش يف لوذمايا ربح نبمامالا ره ل

 ءادثبا هنم لففلا رابخا بع وتسا هبت دتباه ف صو لك

 كلذ تدجو اوي رسهيلع شا امتلمأتو راسو هيلع لص إف صوب تأدنبا انك يا
 لرد فصو لك نافكلؤ دعبتسي الو لاكلا تاياغو لضفلا عاونأ عجدبأ ًادعبملا فصول

 تانس نم تمول نوفل ذ فا صولا كنة وجي لم املسوهيلعهشا ىلص هفاصوا
 اهريغو. نسملا قادحاو ةعاهشلاو مركلاو ملاك هفاصوا ةيقبويف لكناالا“ الغم[ ناسنالا

 ماق نم نا دقتمتن ا كيلع بيدنا لعب هتررقام ودلم أنو كل ذريس نم ىلع نخيل ا امازتلاو
 روظي ملهجو ىلعفي رشلادلدب قلخ دجواىلاعت هللا نابنامالا سوديلعلا لص هب ناميالا

 ,.:رطبام لعل يلد تاوذلا نساحت ناثاذرسو لسوديلع هلل يلص هلشم يمد  !يقهدعبالو هلبق

 مل يلا ةياغلا علب دق سو ديل عش يلص دهان تافملا لئالجو قالخالا عئادب نه أبيف

0 

 .يذلا هلال هريغنيب وهني مسقتنإ و ةدونو هيفثلك لماكلا نسحلا ةقيقح نأ نيبتث نيتربلا

 هلأ 9 هنسح ماقانلر هظي ممهضعب لوق نسحا!«و انعم ثيم كروش وأو هريغنود وانعم م

 ق أيورم اهب هانم ماق نايب مظانلا حرش( هنت )هيلارظنلاادنيعا تقاطااملالاو هلو هيلع

 مئامسبتلا كش +ْلتا هجو ةياوربهلوقب كالذل راشا اهناو كلذ كدناذ نسح مات حرشب لو
 حصقفي رشلا ههجواما»# لوقتف كلذ نم ٠ يثار يشن اانيلعنيمتف# منا ةحار ليبقتي و*

 ف يري سملإ نأكملسو هيلو هاوس هنمومحا يخت أرامدنعايضرةري رهيلا

 هللا لص هلا لوسر ةجو ناكأ هل ليقدنا هنعهللا يضر ءاربلا نعو# ملسو هيلعدللا لص يجو
 رمثلاك لب نامللا يفالو لوطلا يف فيسلاكن كيب يا رمتلاكل بال لاق فيسلاك سو هيلع
 لب فيسلاك 1ك 5 مل هدعدلا يضر ة رعت نيرباجن ع متو #*فسلا نامل قوفو ريودتلايف

 ةرادتسالا وةحالئاو قارشالا و نسحلا نيب عمنا ذهيهتفأريدتسم ناكورمتلاو سماك

أعا اهنم هادعامىلعو ةقباطم هل ضوأم يلع لدي ملنسو ه.لغ هلا ىلص دتافص نم لكذ ل نيحو
 ١ ء

 كب ص سطس سس ساس سمسم ع عم

 ا نعو#قلخ مهتسحاوأهجو سانلا نسحا ناك سو هيلعدللا ىلص هناهنع ثا ىغ :رءاربلا نع

 ته ست مس ع



1424 

 ليلقري ودت هيف لبدجولا5 .رادتسادي دش يائاكلاب نكي هنعىلاعت هللا ىضر ىلع نعهاجود*

 نم ةمالسو لوط اههيفيانيدحلا ليسا ناكةريرهايبا لوق ىنعموهو برعلا دنع ىلحا وهو
 هئافتلا دنع يا رمقلا ةقشب ملسو هيلع ىلص ههجوادحاو ريغديبشو*«دمو ةدجولا عافترا
 ةرادب هل هريغو هنعىملامتهشا ىغرركب ىلا هبيشن هدري وداوسلا نمرمقلا يف اعازارتحا ليقو

 ||| هيف ردجلا لايخ يريفُد اراك ةهجوراص هرمساذاناكلسو هيلع مهلا ىلص هناةياهنلايفو «رمشلا ||

 سعشن | نودرمتلابهبيبشت رثكالا ناك اماوردبلاةايلرمت ل هول الت دهجوُأل البي ةياور يفو

 اذلو لكلا يف سهشلا ىالخب هنم ىذ ًاتيالودب سن تسي ورظنلا لاك هرظنبمدهاش نمد ال ||
 هربت نمهعجرمنيح هتاقالا نوجرادلا لاق نمو ردبلا ملسو هيلع شا ىلص هئاوما نمناك |

 عادولا' تاينث نم انيلع ردبلا علط
 ىعاد هلل اعد ام انيلع ركشلاب جو :

 ةيقالعا سوديلعملا يلص هتافص لداعي ثّدحمالفالاو برعلاةداجيط ترج تاهييشتلا »ذه
 نع حصو * فطام ُرَصبْلا غاز ام هيف كيفكيف لسودبلعهلا ىلصهرصب اماوجمةيقلخلاو |

 راهتلاب ىري 6 ةاللا يف ليللاب ىري سو هيلعمللا لص ناك امهنعو ام هنأ ىضر سابعتبا |!
 يمك ةلاردا ةيئير يأ هماما نم ىرياك هفلخ نم يري ةالصلايف ناك هناصو#*وهغلا يف
 لها دنع ةلباقم ىلع الو عاسش ىلعالوهيلع فقوتلال ةماركلاة هجيلعةعقاولا يزل اذارمصبلاب |
 ام تبشب ْ بايثلاامهبجحجيالوامهب ىريطايخلا مسك هيفتك نيب نائيع هل ناكل يفاع .دةنسلا |

 دارللا نافابلق ةيئراهناوا هباقييف عبطتت تناك مروص نأ معز اكهيدعلصالاو هيلع لدي ا

 يزوملا نبارك ذامئاودتس#ل فرعي يرادج ءاروأم لعااليفا شيدحو ماه وأ يحوي علا اهب ا
 ءارو اهبيغلاملع يثنملا نال هيف نحغام ريغاذبف هدورو ضرفب و دادسأ الب هبتك ضعب يف

 وه نيقئانملا ضعب لاقودتقان تاض ال.لاق نمو ماطإ وا يحوبهب ملعيل ثيج رادجلا ا
 اهتسبتحا اذك عضوميف يثوا ياعيب رى ددقويب ريع اءالا مطعااليفادثلاو بيغلا عمت |

 ةلاح يف رءاف ضراعتلا ضرنب و ملسو هيلع ىلد ربخاأ5 اهودجوف اوبهذفابماطخي ةرجت
 ”يولي الو رظنلاق راسيال يا اعيجت فتلا تفثلا اذا ناكدنا ءاجو *اهجراخا ذ هوة الصلا
 وهو ٍلسو هيلع هللا ىلع هظاحلب رظنلا هرظن لج ناو فيفا شئاطلاك ةرسيالو ةني هقنع
 برشم راثشالا بدها نيديعلا ميظع اسوديلع هللا ىلص هناوغدصلا يلب يذلا نيعلا بناج ا

 ةلوّشلاو ةدوم يو نيملا ضاي يف ةرجلاةلكسشلاو نينيعلا لكشا اسم ىوروةرمججنونيملا
 :امليوط يا رافشالا بدها*اهداوس ديدش يا نينيعلاجتذاةياوريفو*اهداوسيفةرمح ||



 نرمعست ال أم مهماونورتالام يراهفا يذمرلا ريخ هيف كبسف ملسو هيلع ىلص هعمسامأ و
 هلل دجاس ةتهبج عضاوشلإمو الا عباصا ,عيراعضوما يف سيل طغت نام قحوءامسلا تطأ

 نيرعش ل2لريب ناكملا صف و هيلع هلل بص هرعشاماو»*مئاق وأ معن يالةياوريفوىاعت

 #هقئاعو هيثذا نيب نآكو ططُق دمج الو طبسالو اليلقرسكتيام رهو رسكف حتفب يا لجّال

 هئاودتاهريثك يفنا ىلوالاف ةليلق ةلوجرر هيف نال فل اختالوج دعجلا الو طلاب سدل لجرعثاو
 هريصقل كرئاج رمنال فيا فلاختالر ؟نيفتكلا ىلا هناو#ابافساىلا هناو#هيئذا ةمعمشملا
 ناك اذه لءاواصوقعم هكرتالاوهسفنب قرفثا قرفنا اذا ناكو#رصقيف ةكرادت اج رولوطيف
 هالعلا نا تيأر مث قرفمثهلسري ياهل دسي لسوديلعمللا ىلص ناكمنا ص يذلافالاوالوا
 ملسو هيلع هللا ىلص هتقفدعيف ناكو ملسو هيل هلل لص هيلا عجر يذلا هنال ةئس قرفلا نا اولاق
 هللا هناشام ةياورل رافوو روثهنا عمديف رثكي ملاغاو نيرشعلانود ضيب تارعش هيغدصو
 * رفكو باخ دقق الييش ملسو هيلعللا لص .هنممرك موالاة هنهركي ءاسنلا نال يا بيشلاب
 هللا ىلصدنال ةفلافع الوءانحلا ويغلهبيشل ملسو هيلعهللا ىلص هرييفتيف تاياورلا تفلتخاو
 ناك ملشو هيلعمللا لص هناهتصورجاتدنع ةنسناك نمو رثكأ هكرتو !ًريثكهلءذ لسو هيلع
 جيرستو هسأر رعش نهد رثكي ناك سو هيلءهللا ىلص هناداجو»# ةيركلاة حلا رعش ريغك
 قلع إسو هيلءدلثأىلص هناديف دريل و«ردصلا يل اءاو نيبكمللاونيعارذلارعشا ناكو *«هةيلح
 ةياور فال ةبيرغ املوطو هتيلل ضرع نمل خأب ناك هناةياو روةرم واج ريغيف هسأر

 آملا يقرطظني ناك ملسو هيلع هللا لص هنا دروو# مهنع هلل ىمضر ادت اهب خا من ىلا اوفعاو
 ةثالث نيع لكيف دمالابابنملدتكب ةلوكتدل تناك سو هرمنا ىلص هناو## هتيم حرساذا
 نيبجلا حضاوهلاءاجدقف هسا رودفتاودابجاحو ملسو هيلع هللا لص هنيبجامأو *مونلا لبق
 امهناب عمجي دقو ريثالا نبا همجرو اهبلصتم ريغهناو لصتم اهرعش يانيبجالا نورق»

 ةرثك عمامبف# ىرخ | يفاك نيقيقد * ىرخلا يناكنينباس+ ةباور يفاكرعشلا يريغك اناك
 امهنأك ديعب نمناي رياهرعش ةرثكلفامهيفرطيف ةفدونيملا رخآ ىلا غوبسامييفاهرعش
 *«ماظملا سور يا سي داركلا مخخ سًرلا مف هذا يصو# كلل ذك قيقا يفاسيل نالاصتم |
 ربعو هطسو يفبدحو هئبئرأ ةقد عم هليرطىافئالا نتا ملسو هيلعمللا لص هناءاجو |
 نأو فنالا ىلعا يأ نين ةرملا قيقد سو هيلع ىلص هناو هطسو عفترم لئاس ناب مهسنعب ا

 ةناعصدتت لسوهيلع هلا يلص هفاماو*#فنالا ةبصق ل وطيامشادنا هبسجيملم أتي نم
 هللا يلص هناو* هدض مذنو حد برعلاو هف ةعسل يا هقادشأب ه م ومالكلا جتني هعساو |!

/ | ١ 1 

 ل 2-0

 2 تم جام تح و ا هع اع ع سمج م اح حل دب مم 2 تس سم لعب يم بس وبس ببيع تس بوبس جبسم هدب هه سس يبس يسم

 5ك



 4ث

 أن + جرخي رونلاكى ور ملكتاذا هناو*ناعللاو قيربلاةياغ هنانسأ ال يابنشا مسوديلع
 ىا نيتيزتلا جلفمدتا ةياور يقواهقرتدم ىا نانسالا فم ملسو هيلع هلل ك 1 يلص هناو»* هايانث

 مرك يلع ينيعيف لقت ربيخ مويدنا حصدقف ملسو هيلدا يلص هقي راماو»*ةيقبلان هراكأ
 ءاجسو#« هيدي ىلعدللا حيتفةيارلا هاطعأو هتقول هنم "*يريف دمردب نأكو هنعالل| يف رو ديجومللا

 ملف ىرخأ يف قزب مسوهيلعهئا ىلصدناو كسملا ةحئاردنم حافق بيف ع لسو هيلععماا ىلصهنا
 هئاعضرو يف قصبإ ءاروشاعموييف ناك ملسو هيلع لص هناواهنم ءام بيطا ةنيدملا يف نكي

 خضم ملسو هيلع دق ل هناود*لي لا ىلا هقي ر مهئزجيف مهعاضر 1: زرع ضني و ةملتاف ءاعضرو

 يف ناكو فولُخ جير نيهاوف ل دجويإو نافلكامغفن : ةودسأ سجاهاظعاو ملة عطق

 ردا هكحودلابي عيدب ودلك عم اوجو ملسو هيلع هل ص هناسل ةحاصف اماو«نثن نيهاوفأ

 ]| ايكردي مينلا ةباغلا كلذ لكق قئرا دقو فيك رشنينا نم ر يشاو رك ذي نأ نم ربظا

 قورأ ملسوهيلعهثا ىلص هتوصاماود نآرقلاك زك يعم همالك ناع العلا ضع لاقى د قواخم

 : هللا ث عب يح ثوصلا نسح هجولا نسح 4 ةدبالا ظقايبت هللا شعبام ربخ وكاسعئبأ

 لسوديلعا لص هللا لوسرادبطخ قييبلاو# وصلا نسحدجرلإزح نمي لسو هيلع ىلص
 ىلع ةعمجلا موي سانلل لاق 3 ملسو هيلع هلا .يلص هنا معن وياو# نهرو دخ يف قتاوعلا عمسأ ىقح

 هلأ دعس نيرياو# ةئاكم يف ساحل ميغ يبب يف وهوة حاورنب هللا دبعدمجتفاو أجا ربنلا
 هللا ىلع كتم اماو *«ملزانج مو هوهشش بعامل حتنفق ىف بطخ ملسو هيلع ىل صا

 سنا ركل لا اطوسبرما؟نيرخألاو نيلوالا نيم« ديس هناوبف لسو هيلع
 هتيار اماهنع 8 يضر ةشناءنع يراخبلاهاو راك مسبتلا ل6 وههرورسدب ريظي يذلا يا |

 1 راسل و هيفانيالو مسي ناك أمنا هتياكب كهقلا لع ةلبقم يا اكحاض طفاممهتسع
 سارضالا ةممجم .ججلا لاذلاو جلاب يثو هذجاو: تدب ىح كون ناشمريفهلها ماوملا يفاضيإ

 اهتير تفئامنا اهنع ىلاعت هللايضرذشت ةشئاع نال كصفلا يف ةغلابملا دعالا روظتداكتال يشو
 هتاقوا رثكأ نا ث ثيداحالا عومت# هيلعلد يذلا مي هله مستلا ريغعوقو يفانيال كلذو

 كوهفلا نمطارفالاو راثكألا وهاملا هوركملاو كعاب رومستلا وه ملسو هيلع هللا ىلص
 هناو هترثك" نع يه مدلا هجام نياوةب دايف يراخسبلا يور نموال ما ةبقبقدعم ناك ءاوس

 ىتحح هجولا ظاسنا كحضلاو ثوص ريغ نم كجمفلا يدابم مستقلا نا قرفلاوبلقلا تيك

 اماد+ةبقبقلا وبفديعب نم عه 4 ثوص هيفناكن اف يلخ توص عم + رورملا نمنانسالا رب تا

 عمد نك .نكلو لو توص عرب ؛ الو قيهشب نكي ريكي سنج نم نأكف سو هيلعهلا لص هزاكب



 ةقفشو هنمأ ا ىلع اتوخد تي تيل !! ةجر كبي نايلغ يا زيزاءردصل مسيو نالممت قحانيع

 ملسو هيلع هلا ىلص هنا ءاجو ليلا ةالص يفانايحاو نأ ل ءامسدتعو ىلاعت هللا ةيشخ نم

 ريغ هفصو دقف سو هيلع هللالص هدياماو# كال ذك ين لكن أ اجلب بؤاثتلا نمظفح

 بحر كييءارذلا ليعهنابو اهبعباص ا ظياظ ىانيفكل 1نشهناب قرط: دعيفاكدحاو

 جلالا نر هدربأو جاييدلاو ريرخلا نمي لسو هيلع لص ديب نفيا فصوو نيفكلا
 مالظملا ظلغرإجلا نيل عمدل عجمنالاةئآر مام نيللا اذه ينانيالو كسملانم اي ربيطاو
 درو هل ليقهنادنعدي ولا نبا لقن لبدودرء ةنوشخيف ظلنب نأشلا عمال ريسفتواهتوقو

 وين هيلستب و ثيدحلا يف دبش رسفيال نامسفاف نينكلانيلهنا شوي اعشاا ىلص هتفصيف
 ريستوءإهأذ ةثبع ءيف لمع واداهح نم هينك يف ةنوشخمل تلصحام ناك لسو هيلع هللا ىلص

 نثشلا نا قيقتلافف ارطالا لئاسناك هلاءاجامهدري اهرصق عم عباصالا ظلغب ا ديبعيلا

 فب ةفيرشلا ديب لسو هيلع للا ىلص هنا هريغو علا يو رهعرصقالو ةنوشخ ريغ نماتلغلا

 خ ةفيرشلاهدي رثاناكف ههجو ف حرج نمدردصو ةيارعصلا نم يئوارلا يادهجو نعمدلا

 لان مم ىراصنالا ديز يلا ةيلسأ ارم اسوهيعمللا ىلص هنا حصو# سرفلا ةرثك ةلئاس
 هريغو دمحأ كدرد*شابلا هيجويفالو ضايب هتيم يفاموةنسةئاموأعضب غأبف هلجمبللا

 مرولا سو هيلع هللا ىلص هدي لخم سم ناكف كين كروب لاقو هديب ة بع سأر حسم هنا
 ناوضر ةباعتل | نيّددع نعءاجاك نيضيبأ اناكف ملسو هيلعمما ىلص هاطب ااماو«بهذيف
 ضابي ةرفعلاو هيلعبا ةرفعملا رظنا دك ةميحصلاةياورلاد ضراعت نكل نيعمج ا مهيلعمللا
 هنام معي رك ذو#مصانلا ريغ ضايبلا ىلع لوالاف ضايبلا لدمج عمجيدقو عصانلاب سيل
 ةبرسم هلت ناكو كسملا حير لثم امهن«ليسإ نأكو هجوب تشيل هنابأ درو هيطبأب رعشال

 كيسرجت هترسملا هتبل نم تارعشالةياوريف لب ةرسلاو ردصلانيب ىذلا ر شلاطيخ فو
 هنا ءاف مسوهيلعُا ىلص هربظوهنطبامأو# هريغهنطب ىلع الودردص ىلع سيل بيضقلاك

 و هلع هللا ىلص هنطب ل راو ردصلا عم ربظلا ىوتسم ليقو هعساويبانطبلا ضافم

 هبلق اماو* ردصلا ضي رعيا نيبكمملا نيبامديعب هناو ضعب ىعاهضعب ينثلا سيطار 2
 6 قلطالوادنال ةينابرلا ف رامملاو ةيحلالا رارسمالا عدوا بلق لوا 0 سو هيلع هلألص
 أ ويف نيعمجا مم "7 هيلعشا ص ءايبلالا روص رخآآ و هيلع هلا ىلص هتروصو رع

 هعدوي مل ام عدوأ يلق ناب كئبتيامو ةيقلخلاو ةيقلطلا تالاكلا ىعاةزايحيف ممرخأ -اوملوا
 ثم يف طوس كلذ ذرماكهنم ناطيشلا ظح جاب ارخاوةكحو نايا« ةامودقش د :دركو هريغ
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 كالت نأ مناخ ١ قالخالا ىلعمالعا يش ين ةرهاطلاهنساثو ملسو هيلع هن ىصدءاضرا هلا لصءاضر
 انك سلا ضرع مصدقف مسو هيلع هلل لص هعاجاماو+ هذه كاذكفق راخاهيفءواسيإل
 0 عاجلا يف“ الجز نيثالث ةوق ىطعأ مسوديل هلل مهنا ثدحت

 ىلع ة ةنطا يفلجرلاو ةنللا لها لاجر ن مهلك دهاجينع يعن وبا داز الجر نيعب راذوق

 ناك كلذ مو فالآ ةعبرابةثاميف نوعب راوبي رغللاقو يذمرتلا هحصح 5 ةئا.ةوق
 لي مو نيرمالا ف ةداعلا هلا قرخب ءاذغلا ليلقتن م ميظع ب ناج ىلع مسو هيل هللا ىلص
 ينج ئاص معرض اهنعهلاى مر ةشئاةلوق رهاظ كل ناطيشلانمهنال ءايبنالا !اذكوطق

 نال عاقو ةيذر نعناك اذا امىلع لوم لوالافهسيلدتب و [دجيمنا مالثحا ريغعاج نم
 مسوديلع هلا يلص همدقاماو*مرنلايف ىلا لوزن درع ف الخ ناطيشلا نم يذلا وداذه

 أ ةيقب نم لوطا هيمدق ةبابس تناكو !هبعباصا ظيلذ يا نيمدقلا نأشدنا دحاو ريغنعءاجخ

 اناكو ةرهاظتم اهرضض' -:خ تناكودحاو ريغ ةئيياك طلو دقفديلا يفكالذ ىور نموامسبعياصأ

 يعدو صا لدتعم وهفهلك هبأطي ثيحب ضافخما ريك امسهتطاب يف سل يا اء صممخاال
 هللا ىلص هلوطاماو##ققشآو رسكتن ود ةسالمواتيل كلذ عمامبيفنا نيمذقلا م“*ةياور
 ثيدح فو ةريدكلا كيداحالادب تع ءاجاك برقا لوطلا ىلاهتكل ةعب راك لسوهبلء

 ملسو هيلع ىلص وهو ءاشام نمىلعلاط الأو ريصق عموا هدحو ىشمنا اذهناديفيام

 هييشع اماو «ةعبرلا ىلا بسن هاقراف اذاف ايلاط ناليوط فتك! ول لب لوطلا ىلا بني |
 طمن امأك اؤنكت افكت ىشم اذا ناكهلا هجوما مرك يلع نع صدقت ملسو هيلءهلل لص |
 هنأ هبدارأ بيرق يصلان رادنالاو ملقتلاو مان ىشم اذاناك نع ةياوريفو بص نم |

 ”مظانلادارءوهأ هو يشملابةر دابمو لاهعتسا ةل احلا ه ذهيف هتمنيبتب الو تيذتلا لمععتسي ناك |
 دقو# ميظمتلل راق راو ةنيكسلاوهو نوملار يخصني وما لع دنم نئاكلا 46 ىثملاد9 هلوقب

 وم ضزألا لع نويل تل داع لل ةرع لاقت كال ذك نوشكي نمش ح دم ا

 هللا لوسر ةيشم نم عرسا تي رام هنعاشا يضر ةريره لا نعيذمرتلا ةياورشا ذيفانيالو
 هقول نعمه وع نال ث ,رخكم رزغ وهواتسفنا ديجللانادأ يوطت ضرالا نأكملسو هيلء هللا يل

 3 هلكرابب نأك هنال لب ثرتكم ريغ هلوق هيلع ل ديا يثملا يف هسفن دهجي ناك هنال سبل

 عيرذةياور ىنعمو قبال يشم نوع عيورفهل ىرطت ضرالان ”كءلرف هيلع ل دياكه يشم
 نم عافترالا علقنلاو علقت ىثم اذا ناك ةياور يفيقلانبالاقو*ةوظلعأ عم -اوياىثلل
 تايشألا لدعأ ينو لا او مزعلا يلوأ ةيشم فو بيصلايف طا لاكن جي ضرالا
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 0 يعف : ةلومم ةبشخ هن : 5 داو ةعفد يشي نم سادلا نم ريغ ل ءافعاللاهحوراو

 تاغتلالا اهيفثك ا ذاايسالاهبحاص لقعتلف ىلعل دن هذهو جوهالا لججاكجاءزنالاب يشملاك

 لا ىلد هنا رمو نيبيطملا تيب اوم سيطلا الذ ةنيدملا لها م 5 ةبثديطتاذا تناكفدب

 ري ممم

 - الك يروظ اواخ لاقو همامأ مهمدق هباحعسا عم ىثماذاملسو يللا لس اكو 0
 #*ارون ىناعج او هئاعديف لسوهيل اح هللا ىلص هلوق هرمسو لظ هلو لغيال سهو ارق يف ىشما ناناكو

 ةد دعتم قرط نم مهتءميص < ضايبلاب هباجنم| روج دفصودقف سو هيلعمللا ىلص هنو اماو
 معز نم نا ىلا ةيكلاملا ضعي به ذو»* ضي أ ىعسي كلذ عمدنال ةرمحي برشمةباو رديفانيالو

 بيطاماو+صقنلاب رعشي داوسلا نال يا لتقي ةياور يفورغك دوسا ناك سوديلءهلا ىلصدنا
 ٠١ اك ابيط سمي منو ايعلاةياغلا كلذيف ناك دتالضنو هقرعو ملسو هيلع هللا لص هحير
 يف لسو ةيلع هللا ىلص هي ناعثسأ الجر نا يئاربطلاو لعب وبا قورو*هريغو ىلا نعجن

 بيطتلف اهرملاقو هقرعنمابيف تلسوةرو راقب سو هيلع هللا ىلص يدان هتنبا زيوت

 هجو نم مءاجو#ةئمر هناك اوفو تا راودجودب سانلاوف يرطب رماذان اك وهيلع

 ناب ىنغلا دبع ظفاحلا هدياوضرالا هعلتبت سو هيلع يلا ِص هنم جرخي نأك اهنا بي رغ

 هيلع هللا ىلع ه«دكه ب نوفشتسإ |وناك مهئاف لوبلا ف الخ اردنا رك ذيول ةباعص'!نمادحا
 *ملسو هيلعتا يلع هتال.فف عيجترابل 5 مهتعاللا يفر انتا نمةعاج يراتخا من موملسو

 ثرالق قرغتسياال ثيحي مولا فخا يا !ءافغالا مسوي هللا ىل لك هموأو ل
 سو هيلع هلا ىلص وهو طرفما غيشلا نا عنيدأواملا هتلفغو سلقلا مون نع داوتياما قارغتسالا

 هللا ىلص هدعحصاجهبلف مانيالو هنيع مانت ير اكمالسلاو ةالصلا بياع ءايينالا رئاسك
 هعظقبو ملسو هيلع دهللا لص هبل: اسلاك كلذ رسوب ولابءثوضو ضقت | نمو سو ةيلع

 5 يرديال هئال ظفوبال ماناذا ملسو هيلعهثلا لص نك منمو لجو زعهبرله دوهشما اودو

 نال سهلا تمحى بصلاة الص نع يداولاب سو هيلعهلا ىلع هموز هيفاتي الو هيف وه

 ةُمئان حف نيملا نو دهب قامتياملالاو ثدحلا وحن كردياناباقلاو نيملا ةغيظو نم ابتيذ در

 رهتلا لقمان مسو هيلع يىلص هنافليوطلاتفولا رزؤرح . كرديملا هنأ اكدناظةيبلقلاو

 أ نم هيلع هضيفب انوقبر دوهش يفق رغتسم ناك لموديل ىلص هنال سمشلا تيمح ناىلا

 نم تديفتسا يبلا دج ةريثكلام اكحالا كنب عي رشنلا عقيل كلذ ىلع هبنيإ اماودقراعم
 وهو شيا بلديات مول ةناعلبقو ةالملالا لسوديلطع ثا ىلص هوهسك ةعقاولا كلت
 و هياع هللا لص هلوذ مهمضعي ب و اك لئاق لم دودرموبف تبغي هئابهودروذئنيح ناكي للا
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 هناذ نساعت نم *ئش يلع مالكلا صتنادق ذاو#ليل د ريغنم هرهاظ نع جر خي ؟يلف ةمانيال

 نسايم قاعي ام ايش ركّذنلف اهتم فرشا ناز ملامتهللا اخي يتلا ملسو هيلع هللا ىلص
 ريغ شيل ياي ىوسام# لوقتف ضيا اهتنففرشاىلاعت هلا قلخيمل يتلا هتافصو هقالخا

 هقلخلالا دحا قلخا بهبشي ال ىنعي بيطلاو نيللاو ةفاطلا|ةاغيف يتلا جيزلا ياك يسنلا هقلخ ١
 | تافصو لاك !لاصخ نم ملودياعهلا لص هيف محال و# ملسو هيلع ىلصويظملاع كلا |!

 ْ ا نم زعنلاقف زيرعلا ب انكيف هيلع ىلاعتدللاىتلا دي طيمجال دس رصحيالا لانا لال
 هللا ىلض هناب ةرعشملا ىلعب هنايتاب ةحدملا يف دازو مظملاب هفصوفرعيلظح أخ ىَلَمل كن لئاق
 سلا فصوو ريغ قولا لسيرل يع ىلوتساو قالخ-الا يلاعم ىلءىلعتسا مل انسو هَنلَع

 سو ةيأع هللا يىلص هقاذو ةثامدلاو ةحايسلا هب داري هم هرك نال هب هفصووف لاقل كلا نود

 لع ةدشلاوةطلغلا انه دمع ناك نيؤل ةمحرلا ةياغم ددعناك اك لب كالذ يطروصقم ريغ

 مهنياب وهقاخب قلخعأ رشامفىلاعتدللا ىوس ةمهدل نكتل تلو ماقتنالاو ماعنالا هيف ل دتعاف عزيغ
 «لاعفالان ماج لاىو قالخالا مراكسماتب شعب هللا ناتقعض هيف كنشبد وم نمو# هلق
 هقلخ تي جردنا اديحقلخ لك قالخالا مراكم ممتآل تعب اًنالب ًاطوملاةياورهفو

 ىدروزببسلا لاق **ن ارقلا هقلخ ناك اهبعدش هر ةشئاع تاق دش منو ةلسوديلهقا لم
 ةيلابرلا قالخالا ىلا ىف يفخءاجأو :اغ زءركلا 5 اذوق يف هفراوع ع يندب عفو ىلاعنهقا دحر

 افقي ىنمملا نع تريمفىلامتدشلا قالخاب (ةلخقف ناكل وقل نا ةيلالا ةرضملا نم تهت حاف ||
 انقعرونو نماذهولاقملا_ فيطلب لاحم اًرتسو الملا تامجت ن نمءايمهت* ا نارقلا هقلغ ناك
 هنعب قاخ مافعا ميدي هلام هنا ان ناك أمل نيفراعلا ضعب لافو#< يهتنا اهدا ل 5

 هلل قلم ةفاخ تل 5 نا اهعملاعت هلائخ رقشتاع مالكم عود نيمل املا يملا لانه

 رودقم ريغ اهئ ايئثزج ر صل ضرعتلا ناو ىاننتال ن آرقلا يفاعمنا اكىئانشنال ماسوةياع
 ةضايرو باسشكاب نكي مل قالخالا ركن م ملسو د هياء هللا لص هيلع رايي

 هيلق يف هراونا قرشن لرتل يذلا يفامحرلا دادمالاو يالا جلاب هتقلخ ل صا يف ناك امناو
 ينل نال لا لاكرمأ ًأشنيامنا قفا لاك نا ءاومةياهنىعناو ةياغمشعال لسدنا لا

 ناننالا روج وهفةريصبلاناجرتو حب :رلا انس لقعلاوّلئاذزلا بستو :لئاضفلا سبققتا
 * عوتضوم عال بقاول لاق لقملا هلآ قلجام لد !زوهشلا ثيدلاوةوبلهرهج كل
 معنويا ىور ٌمنمو*«لقغ وذاييلا لصيإة اضم لاككلا يفلص وولسو هيلع لصاننين لقعو
 هدب نمنمانلا ميج طنب 1 نان اًياَقكن يعستو .ىدحا نيف دجوتلادييهو ع كاسع ناو"



 عج لامرنيبنملمرةبكألا سو هيلع لص تع بنج يف لقعلا نم اهئاضقتاىلل ايئدلا
 ةدراشلا شوحرلاك من للا برعلل لسوهيلعهللا ىلص هتسايس كلذ ةيعصن عمطقياموايندلا

 مهئاظوا ءاضر كيس اورجتو مهيلاهاهفود اولئاق يتحة دعابتملاو ةرفانتملامهعابط ىلطهربصو
 هأ نيرضاعملا هالقعلا نم * لعتالونوضاملا ريس ىلع حاطب ها عم مهبابحأو

 اهدعشا يغري :ريصوب الا مامالا لوق دنع هلرق 6 اضيأ رع نبا مامالا رهاوج نمو
 هالضفلا هراعثسا يبلا لضف نم نيملاعلا ف لفف لك

 اهنمدقسا الدناف هريغنود ةطساوالب اهيمدقسلاوةيكالا ةرضعل ثراولا وهذا مدمج هنال

 هيدي ىلعو هددم ضعب نم وهوالا ءيبش أهنم لماكل لصب الف ملسو هبله لصد طساوبالا
 يهلك ملسو هيلع هللا لص هنال هروث نمةستقم يف اغا * "ين لك تاي ًاقملسو هيلعهلا ىلص ؤ

 سعشلا روز نمو نيش يف ااواجتاذب ةئيضم ريغ يعن بكاركلاك مالسلاوةالصلا مهيلعمو

 مراوناو هلضف نوررظباوناك اها طسوديطملا لص هدوجو لبق مبف اهراوثا ثربظات ب اغاذاف

 اهلكةايسالاب هعطاحاو مدآةفالخ روبظ نأ ىرث الا عساولاهددمو ضئافلاهرون نمو دكسم

 ىلا قئالخلا تلاوت ّ ملسو هيلدا يلم انيبل اهب صوصقلا ملكلا عماوج نمدقتسموه ان
 روشنم تحن ىوطناورون لك هروثيف جردلا سمشلاك ناكزرب الذ فيرشلا همسحزورب نمز

 الا ةليضف وأ ةمارك مهنم دحاطعب ملفمالسلاوةالصلا مهيلع هايبالا نموريفلة(لكشتابا

 || ءاياىلاعت هللا قاخ ىطعا ابدا نادنو»مركضووقمالاوربساك اهم !ذعا واابلثم يطعا دقو
 ؛ مدأ نمىلوتف يوبلا قل كاك ذ هالو هردض ىشهنأ دو هيلع هلا لص اني طعاوديبأ

 نمو مد قلخ نمدوصقمل اوه ناك ذو يوبنلا لا لس هيلع لص بف نمو ىمسجلا نال
 *« يزارلارفغلا هلاقاكم دة يبجيف يذلا ملسو هيلدا لصد يروتلالاةكئاالملا درس نكي

 وها ىرا انجونو*مظعالا مخ الا جارمملاا بنل ىطعأ يلعلاناكلا ىطعا ان سيرداو |

 ريسفت يف عفو * ماعبالعب هنمأ كييإ ىلاعت هللا نا سو يلع هلا ىلص ١ ائيبل عا هموقو

 لعوهو ارجحاعد شو هيلعمللا ىلص هنا ةنيف لا ناكم يظعا ملسديلعها ىل لص هنايزارلا |

 جن ال مالسلاوةالصلا هيلعهارباو+ةلاسرلاب هلدهشو هيلا ءاجن ىلا عمبسو علقتاق ءامطش ١
 ريوس ارث اود املك ىلاعن_فاق برملا راننم سو هيلع لسانياجن رانلا نم ١
 *« حيز اصف سو هيلءدقلا لس هحسسُف لكل فطرإج قرت اهنا يئاسنلا ىوزو# ل رنا افطعأ 1

 مفرالا ةبملا ماقب هيلعدازو كلذ ملسو ديلا يلص اديبق ىطمعأةلخلا اقم مب ميهاربا يطعاالو
 نم اايلخ تنك امنا علا ةعافشلا يف لأسبا+ فقؤملا يف يهارب لوقي 0 ْ

 0 ب يس ص سم



 ل] فال[ ةعبس كلذوف ةفاسم لفاو ةدحاو ةظل يف شرعلا لا شرفلا نم هلم فطام قربلا ا

 الا اهنم عيدي لا ضرالا ساج دم رجلان ال غلبأ وهو هعباصان زين مهريجت |سوديلع ١

 رمغبلا نيعب ةيذورلاو وندلا ةداي زوءارسالا ةليلهلثم لسوديلعهللا ىلص انيبث يطعا مالكلاو.

 ا مدا وامل رع ا ر فالخ دش لايف

 لهجأب ابإ نأ هريغو يزارلا رك ذو« برغاو رهجا وه يذلا عزجلا نيد نو هيلعهللا لضاخيف

 ديلاو*يوعرمفرصناف .ةريئابعث هتك عى ارث رحخي ؟ سو هيلعهللا ىلص هيمرينادارا
 رشبنب دابعمدنعناكهنامالسلاوةالصلا هيلع انيبن ىطعا:رصبلا شغب اهسايب يتلا ءاضيبلا
 الف اهئوض يفايثق اهدحا اصعاملع ءاضاف اصعدحاولكدييو اجرت اليل ريضح نبديساو

 نع ميعن وبأو قيمبلاودخي رات يف يراخبلا جرخاو# احلا هدم رم ًالااصع تءاضأاقرتفا
 تءاضاف ءال ةليايف انقرفتف رفس يف ملسو هيلعهللا لص يبلا عمانك لاف يلسالا ةزهح
 اسب ىطعا رميلا قالفناو*ريدتل يعباصأ نأو مهتم كللهامو عرب اهيلءاوعجىتح يعباصا

 نيبنأ لقئدنا ىلع يولعلاملاعلا يف فرصتهنال هبا وهيذلا رمت قاقشنا مسوديلعش الم

 هياعفطيحلا رخيلا نمةرطقك هيلا ةيسنلاب ضرالا رخي فوفككا ىعمم ار أرحب ضرالاو ءامسلا
 هللا ىلص انيبن يطعا رجلا نمءلملا ريجتتو#ءارسمالا ةليل سو هيلع ىلص انيبنل قلغن ا نوكي

 يذلا شرعلا قوف امومالسلاوة الصلاديلع موه هب يجون يذلا روطلا لبجنيبامناتشو
 يف اهنا ىلع رهباواهنم غلبأ انيبذ ىطعا ةحاصفلا نو ؛اهو# ملسو هيلع هللا لصانيبلاهب ي محول

 دنع ةزجثم !هئافانيبنةحاصن ف الخ ةزيم“ هئحاصا نكتمل ثنمواهنم حصن ةيب رعلاو ةيئاربعلا
 ١ الااهنين دحتتلو تابيثملاب رابخالا نمهيلعت لقا امقبسنلاب نكل لكلا دنعا ذكو مهيضعب
 اقف كنم حصفا وهذا انيأرامهباعصا ضعي للاقدقلو مالسلاو السلا هيطاني
 نسحلا رطش فسويو *نيبميبر عزاسليفاسلب نآرقلا ل ازئااو ينمنهامو سو ديلا ىلع
 يئارملا نم ربعو ثيدحلا يف اك هلك محلا ملسو هيلع هللا يلصانيبن ىطعااياورلا ليوأتو
 ءارم ثالث يف ناك امئامالسلاو ةالصلا هيلع ف سوي ريبعتو رصحلااهإخديالام ربع 5 تمقوف

 || ةاش ناو هيدي نيب رفحا ىبايلادوعلان ا انيبن ىطعاديدحلانييلت دوادو#هتروس يفك
 | ةنأ لسو هيلع هللا ىلص انيبث يلطعا ريطلا مالكناولسو*طقدلتإلو هدي ةكربب ترددبعم,ا
 جيرلاو ريعبلا هيلا اكشو يظلاو ةموعسملا ةانثلا عارذلكو هفك فاصل عيبسو رححلا هلك
 نمليجيرلانمعرسا وهو قاربلا سو هيلع ىلص انين ىطعا رهمشاهحاو رو رهشاهو ديلا
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 نايلسأ ترف يرلا اضياو*ىلاعت لالا لمنال فرفرلاو ىوتسملا ىلا شرعلا قوفامو ةنس
 ضرالا هاتي وز. ملسو هيلءدللا ىلصانيبنو ضرالا يجساوىلاهلمحتل مالسلاو ةالصلا هيلع
 هل ىعست نمو ضرالا ىلا ىعسإ يره نيب قرفو اهبراغبو ابقراشم ىأر قحدل تعج يا
 يف هيلع تلف”ناطيش نم هنكم هللانا ملسوهيلعثا لصانيبت ىطعا نيا ريخست و «ضرالا

 ||| يفالانايلسل اورخسي 1 و اولبسا ىتحنملا هل رفعمو دتسلا يفةي راسب هطب ري نادارأف هتالص
 ةياجللا هيف نال بجعا اذهب هتويكتعو راغلاةمامح هموأقت هدونج ةل نم ريطلادعو# لمعلا
 ايحاو صرب الاوهكالا ربا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعو# ليلقلا ءيشلاب ريثكلا ددملا نم
 نمحا تداعف تطقس امدعب اهلعت ىلا نيعلادرمالسلاوةالصلا يلم انيبن يطعا قوما
 لاق الجر نا قيهبلاو*تيغشف ءاصرب عسم ملشو هيلعهللا لص هنا يزارلا ركذو# تناكأم
 عذجلا نينحو اصخلا يبستو *هتباجاف اهبطاخت اهربق ىلا يتنبأ يل بحت تحس كب نموا ال
 لسو هيلع هللا لم يثوا دقف ةلخابو * كتي الام سنج نما ذه نال ىثوملا ماك نمغلبا
 [مءاد مهل دملا ملسو هيلع هللا ىلص هنا (مالعا ىمحت ال صئاصخي دازو مهلثم

 باب يذمرتلا لوق دنع لئامثلاحرشلوا يفدلوق 9 [ضيأ ريجنب!مامالا رحاوج نموا
 هب ناجالا ماقنمنا عا ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر قل يف ةدراولا ثيداحالا نمءاجام
 هندب يف عقجا ام ةرهاظلا نساحلا نم يمدآ ندييف مديل هنا داقتعا ملسودياعمشاىلص
 قالخالاو ةنطابلا يرساجلا ىلعتايأ ةرهاظلان ءاحلا نا كلذ رسو سو هيلعمللا ىلص
 نمورلادلا,يف كاذكتلولدملا اذهيف هل يواسمالوملسو هيلعهللا يلصدنم لكأالو ةبكزلا
 نيعا تفاطا املالاو لسو يلع هللايلص هندج ما ربظي مهنا موضعي نع يطرقلا لق
 يعدتسي سو هيلع هللا ل هل يلعمالكلا نا ملعاو* ملسو يلعمللا ىلص هيلا رظنلا ةباصصلا
 هنا ملسم يف عمنا هصخلتو فتصملاهلئغاناو هرك ذىلاهتحاف هدوجو ؛ادتبا ىلعمالكلا

 شرالاو تاوعسلا قلخينا لبق لا ريداقتمبتك يلامتهثا نا لاق ملسو هيلع ىلع
 || ادمن ا باتكلا ما وهو ركدذلا يف تك امةلج نموءاملا لعهشرعناكو ةنسفلانيسمخب
 هتنيط يف لدهتل مد [ناو نيييبلا ماهل باعكلا مايفهللا معينا ضبا حصو*نيبتلا اخ

 || نيب مدآو لاقن ابين تنك ىتم هللا لوسراي اضياعسو# هيف حورلا هنأ لبق قلمي رطل يأ
 بلاف نيطلاو ءاملا نيبم داو ابن تنكر بخو# ةباتكلا نم تدك يوري ودسجلاوحوزا

 كلل تبجويتم هللا لوسراي ربخ فنمملا نسحو *ظفللا اذهب هيلع ىلقثإ اانا ضعب

 || جرا ايف اهروبظو هتريثاهتباتكوةوبنلا بوجو ىنممو*دسجلاوحورلا نيبمد اولاقتوبنلا
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 ملسو هيلعش الص هحوروتكم الئلاهروبظدا ارملاو مايملا يع بع هك ةيلغالملا مك وغ 1
 نرك ةلاخجب رابظالا صخو يأ ا؟ ءايبنالا ةيقب ىلع هزيمتوهفرش يظعب نالءاجاورالامايف

 ربظاو ما رئئنيح ذياتلاو داسجالاملاعيف حاورالا لوخدناوا هنال دسجلاوحورلا نيبو ||
 ماو مظعأ اًرييت هريغ ىلع زيقيل ل يح هفرش راهظاةدايزب ملشوهيلع هلل ىلص صتخاف

 لوا اناربخ نعوهئاذدوجو لبقةوبنلاب هسفن ملسو هياعمللا ىلص هنصو نغيلاز رغلا تاجاو

 همأ هب لمتنا لبق هئافداجيالاال ريدقتلاه قلاب دارلاناباقعب مرخ آداَقلَعءايبنالا ١
 هلوقف دوجرلا فيس ةققحال ريدقتلا فةقباس تالاكلاوتاي املا نكلو دووم اقولخم نكي !

 ثم عزان الا ًاشنيإ خا مح ةقلخماق لبق ريدقتلا يف يابت تدك ملسوهيلعتاىلم ||
 ايي اينهذ ! دوجو نيسدنبلا نهذيف زادلا ناهقيقتو ملسو هيلع هللا ىلص دمتي رذ
 مالك يأ ىحتن نا ايناث ريدقتلا قثو لعدجوي ع ردقي ىلاعت :هللاذ هيلعاقباسو يجراملا دوجولل

 لبق تقلخ خاو اورالا نا ءاجدنا وهو نيباو محا وهامرىلا يكبسلا ب هذو *اصخلميللازغلا
 ملسوديلع هلا يلص هقئاقح نمةقيقح واةفيرشلا ةحورم اي تنكب ةراشالاةداسجالا

 تفو ينايف هاشاماهنم ةقيقسلك يق اب ىلاعت هنا اهيلع عالظالابةابح «نمومشلالا عيال ْ
 ابقلخ ناب فصولا:تالذ اهاثآ مدا ق لذ: نيح نمنوكتذق سو هيلعهفلا ىلص ةعقيقف ءاش
 مريغر هنكلالم عيل شرعلا يلع هعما ب رك وأي وايبن راضف تقلا كلاذ نم| يلع هضافاود] ةئيبع
 هدسج رخآت راو تفولا كلذ نم ةدوجوم سو هيلع للا ىلع يق هددها

 | اهكءاهنالاكو ةقيقح فاصوالا رئاسو ةمكملاوةوبنلا هئراتي اذ ئنيخل اهبفصتملا فيرشلا
 ربط نا ىلا .ةرهاطلاماحرالاو بالصالا يفء|قنو هنوكت رخأتملا افاودهييف رخأنال لجمع
 ىلاعت هلع نأل ىن يملا اذهل لسير! (ين ريصيس هئابدللا يلعب تللذرسسف نمو ملسو هيلع ض

 تباث رماهئا هنممهفي نأ يغباي ث قولا كاذيفةزبلافصرا راف ءاييشالا عيمجم طيمعلليح
 أدب جيرخاو#ىلاعت هلل ةبسالاب كلك مهلك ءايبنالاذا كئتيح يبن هلاب صمت الاوديفدل
 ١ يمذخا ريح دسجلاو حورلا 58 لاق أ لوسراي تئيتتسا تم يعشلا ن 2-0

 !! هيلعمللا لنص دم دنم جرتقما نبط روصالمالسلاوةالصلا هيلع مدن آن لعل دب وهو قاشيملا |||
 لغو أةاخوهلوا وبف هدوجو برادا ع هريظمىلاديعا قاغيملا نمل خاو 'ىينو ملف

 الخاؤ نينو جراسا نيداخ ناك لسوهيلعدلا يلص وهز هينحورال :ناومنأك قباسلا مد: ا

 هلا لص هنالاةيف ورلا تدمي ناك اًمامذأ ةيرذ جارتنا اذهيفاعب الو هقاثيف هنم ١

 يظنع ريدك نب دامعلا ريس :يفو *لوالا جارفتسالا كذب مو ينب نم مخ ملسو 4 هيلغ
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 ترا ةّيآلا نيل «قاقيم :هللا ذَحَأْذِإَو ىلاعتدلوقيف مهنع هللا يضر سابع نباو
 ناماريل يحوهو عب نئل سو هيلع هللا ىلص دمسيفدهملا هيلع فخلال يي ثعبرل ىلاعتهللا
 هئييع ريدقت ىلعدلاةيالا_-رهيكبسلا لخاو#همرق يلعشللذبدهعلاذخأي و هلرصتيلودب

 نركتو ةمايقلا مويىلامدآن م قلطلا عيب ةماع هتلاسرو هتوبن نوأ :ف مهيلا ل سرع مهئامز يف

 لبق نملوانتي فاكس انلاىلا تثعب هلوقثاسو هيلدا ىلص هتما نم ميلك ع مالاوءايبنالا
 يق*ايبئالا نوك ةكحا ذهودسجلاو جورلا تريب مذوب تنك ىنعننيبتي هي واضيأ هئامز
 هياء ىلص يبنلا نا هددسب قاز رلا دبع يورو#* ءارسالاةليل مهيمتالصو هئاول تتةرخ ال |
 ءافشيحةردقاب رودي رونلا كلذ لجل :روثنمءايشالا ليقدمسرون قلخمثلانا لاق سو[

 رودأادعب تاقولخمل لوا يف اوفلتخاو *هلوطب ثي دما ملقالو حوا تقولا كلذ يف نكي وهلا

 أ نا لبق قل ري داقمهللا ردق |وهيلع هللا ىلص هلوق_:رم صامل شرعلا ليقف يدمحلا
 ملقا هللا قلخام لواسصو#**املا لعدشر ع ناكو ةنس فلا نيسحخب ضرالاو تاوعنلا ىتخي

 ِ عوف ارم ثني دبح يف مص نأ "+ يبث لك ريداقم تكل اق بتكاأ مو بر لاف بتكأ ل لاق

 شرعلا ممءاملا م يدمحلا رونلا قالطالا ىلع ءايشال! لوا نا ملف شرعلا لبق قلخءاملانا

 شرعلا دعب عقو ريدقتلانأ ىلع نيلادل !هليقام عم ملقلا قلخلام لواشي دح نم تلمعام ملقا

 ! كلذ لعج مد اهلا قا اذ دروو#*هدعبام ةرسنلاب هيف ةيلوالا ركذف ملقا اخ دنع عقوري دقتلاو

 نأ ءوبادب ءاصواعمدلو ىصوقهيصوث يش هدو ناك يفوت او هنيبج يف ملي ناكف هربظ يف رونلا
 | كلذ لضو ناىلاةيصولا ذهب لمعلا لزيوءانسنلا نم تاربطملا يفالازونلا اذه عضبالا |

 ثيرداحاةدعيف كلا ذ نعل وهيل لص ربخاا؟ةيلعاجلاحافس نم ًروطم هلا دبعملارودل
 امضوموابسل شب وق يفةأرم!لضفافئمزب يو بهو تدب ةدم ابهلادبعهنبا بلطملادبعجوز
 رماهيلا لو كيا ل دت بئاجتد داومو هلم يف ربظو لسو هيلع هلا ىلص دمحم تلمح واهي لخ دف
 ايف فعشلاةديدشلاوةغوضوملا راّثآآلاو رابخالا . ءرم سانلا رثكادقوهئلاسرو هروبظ

 ملسو هيلع هلع هلوقك ةلبلق رابخلاالا كل ذيف خضر ل واهريغو دعاضروم دلو ودام قلعتي
 ماشلاروصقاهلااها رون ههسضون يح تار امو هيلع هلا لصد لوسر ما ناوشني دخة لم نم

 نيمرملا دعب ضرالا ل ضفا يعف بح ثيدح فاك هضرا نمدلاةريخا منال كلا ذب تصخمو
 هححضم ةراقخلا يقهايغلا نافانوفطعهتدالوكو+لسو هيلع لص هككم هيف ربظ ملقا سلوا

 ارتاوتم ن وكي فيكذ كلذ ةحمص لعاال لاقف يبعنلا ديقعت نكلو رابخلالا هب ترئاوت عال الاقو ْ
 * سو هيلع لص يوتخعدئدالو ثيداحا مريغ فيعضفب يقارفلا يريزلا رازثاهديذيو |.
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 هدب هلأ روهمشملاو هيلع قافتالا يكحو لوغلاماعدنا نورثك الاف هتدالو ماعيف فاتخاو+ |
 هيلع هللا ىلص هنا ىلع رووججلام* كلذ ريغ ليقو نيدسر شعب ىل قو نيعب راب لبو اموب نيسمخ ١

 زكا ارايتخاوهو لبق نوريغكهلرصتناو هنماث ليقو هيناث ليقف لوالا عيب ررمش يفداوملسو
 مرملا رمشالاب نكي * كاذ ريغ ليقو روبمشملاوهوهرشع يفاث ليقو هرشاع ليقو نيثدحلا
 موتل اهيفدلو واف هب فرشني يذلا وهنامزلا لب نامزلاب فرشتبال هنا ىلا ةراشا ةعبجلا مويبالو

 يف هنيدح ةهعل باوصلا لب حصالا ثم لضافلا نامزلا كلذب فرشن مسوهيلعلا لص هنا
 ةياور يفاكريفلا بقعي!ًرابنداو هنا يفي. هوهونينثالا موبدلو سو هيلع ىلصةئا لس
 نبا فيعضتواَراهتدلوملسو هيلعما ىلص هنا ييصصلا ىثكرزلا ردبلا لاقثنمو ةفيعض |

 هيف قرفالقةداعلل ق ؛اخاطوقس نال رحم" ريغشال ذب هدأ أوهددعموجتلا طوقس ةياورةيحد

 ةاطوقس يفاني الو لبللا يلا ناطلس رثتنيح موهنللو رجلا دعب هلا لم ياراهنلاو ليلا نيب
 || *لاوقا ةعس وا ةعبس وأ ةيئاث وأ ةرشع وأ رهشا ةعسن ملسو هياعمللا لص هلمحتدم له أ

 وهون ألا رويشملا هدلوج ةكمب باوصلالب جيكصلاو نافسعإ ملسو هيلع هللا لص دلوو لبق
 توم روهشملاو# ةهلج ملسو هيلع ىلص هتعضرامث#م درلاب ليقو بعشلاب ليقو حصالا
 || وهو ليقد راجتنلا يب هلاوخأ دنعةنيدملابن فدو نيريشإ ها حدعب ملسو هيلع هللا ىلص يبا
 ربخ هياءل ديو نوجحلاب ليقو .هاوبالاب تنئدو ملسوديلعللا يلص هما تتامو#دبملا يف
 يرخأتم ضعب نأ ىلع همجز نأ اًقالخ عضوال فعض هيف نأك ناودب تنم ىنحلائايحأ

 ارهش رشع ينثا وا عسن وا عبس وا تس وا س مخ وا نود عب رادعب تتام لهو هحسحم ظافلسا
 أ مستوا نويسناثدلو بلطملا دبع. لفاك مسو هيلع هللا لصد دج تامو* لاوقامايا ةرشع وا
 || يتثادعب بلاط وبا هيبا قيقشدمع ملسو هبلعهللا ىلم هلفكم#لاوقأ تس وا رشعو ا
 | نيملاعلا ديساذهلاقو هديبهذخاف يهارلا اريخي يرصبي م ارف .ماشلاىلاهب جرخ ةدسةرشع
 رخ الا رج الو رج قبر ةبقعلا نمدباوفرشأ امل هناب ل دعساو نيملاعال ةمحر هللا هثعبب اذه ْ

 دوهولا نم هيلع اًقوخ هدرب هم رماوةوبنلاتاخ هيفتك نيبناب و يبنلالا دج الو !ًدجاس |
 | ةرسبم هعمو جرخ# هللظت ةماهغ هيلعو ملسو هيلع ىلص لبفا هنا هيفو«ةبيشيلا نباءاور ١

 ةثالث وجنب كلذ دعب اهجوزت# الار جان ىرصيلاةنس نورشعو سه هرموةجيدخمالغ

 نوثالثو سم سو هيلعدللا ىلص هرمعو ةبمكلا شي رق تمدهو ةنسنوعب رااهرمتو رهشا |
 ]| وا اموينيعب رادوا ةعسنيعبرأ ملسو هيلع لص غلب ا م« ةراجملا مهعم لقني ناكف ةئس

 || ةكبماقاف عييديف ليقو ناضمر يفملسم ربخ نينثالا موي نيملاملاةمحردللا هني نيرهش
 مس سس



 كا

 ع ءىث مدقت 1 دقو« ف < معنا ملسو هيلع هللا يلص نيس رشعةعيدملابو ةئسةرشع ثالث | ١ |

 أ أ ايفرصتا ويزعم لاح شرعة ةقباسلاهنارابع ضءب يف هذهر نبا مامالا ةرابع

 ضبا يتلا همالكض عب يف كلذ ىرجأك هنارابع ركذي ةدئافلا مات لع ةظفاحراصتخالاب
 يذمرتلا لوث دنع لئايشلا ىلع همسرش يف هلاقام 3 فيا رج 5 امالا رهاوج نمو 3 ا

 هنا عاو#بيطلا وذو رطملاهلاعتسأ يأ ماسوهيلعشا لص هللا لوسد رطمت يف ءاجامباب ا

 امير تدعثام ىلا لاقت نموابيط سه ناوأمادرلا بي بط ناك ملسو هيلعشا ىلع |

 ١١ ىراخبلاو دمحا هاور ملسو هيلع هلا ىل د هللا لوسر عر نمسي يطا اًرينعالو كسمالوطف

 قرع نم ب يطا ن ناك ارطعالوطق اكسمظفلب قل باب يف فدصللاو ةردعالوةكسم لفل ا

 ا روق حسم دوف ثن سو يله لسانا عدد اسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر

 ٍ عم عطش دس ملف هيفةيواسق نأ دهتجت نولك ةوسن عبرا 001 قب يطدب قبمفهنطب و ةبتع ||

 ني .يلعهي ناعتسا ن نأ تلسملسو هيلع هللا يلص هنا ىلعي وباو وهيورؤ# بي هال ناد

 كلذ ةسيدلا لها مش ث هب ثييطتاذا تناكف هب بيطتلفاهرعلاقو ةروراق يفهفرعن

 ري ملسو هيلعمتلا ًُص نكي , م11 يعل وباو قيربلاو يعرادلاو#نيريطملا تيياوعت ا
 ل لويصالا ردح رهن كيلو هفر ع بيم كلمنا فرعالا ده هعبتيف قي رطب ||

 رم اولاقو بيطلا ةحنا أر هنم اودجو قي رطب رم كراك هنأ جوصددسب رازبلاو «ىلعي وباو

 دنع مان ملسو هيلع هللا ىلصدنتا 0 اذه نممل اسو هيلع هللا يلم هللا لسير

 ىذلا اذهام ناقوملسو هيلع هنالص ظقيتساف اهتروراق يف هفرع تتلف قرعف سنأ مأ

 أ رج نيامامالا ركذُم م« بيطلا بيطا وهو اهبيطل هلأ كقرع اذه تلاقف ملسوا اي نيعتصت
 1 نم عج لدتسا اذهب اهرخأ يف لاقو لسوديلع هللا لص هنالضف ةراهظ ىلع لدتثيداحا

 : "| راتخملا وهو ملسوهيلءهللا ىل طص هتالضف ةرابط للعم :ريغو ةيمئاشلا ينعي نيمدقت دل اما

 | ملسو هيله ىلص هصئاصخ نمتُالا هدءو هياءةلدالا ترئاكت دق ني .رخ نال ميم انافو ١

 هلغو فيرشلا هفوج قش هبيسو ليق |:

 | يلانبا ثيدحيف لئامشلا يف يذمرتلا لوق دنع هلاقام6#اضيأ رجم نبامامالا رهاوج نمو |

 | ياريصتلالد لوضنال لصف همالك لكلا عماري ملكتي سو هيلعمتلا لص ناك + ةلاد ْ
 | لب دارملا ءادا نع هيف ريصقنالو هيلا جانجلا لعديفئداي زال لطابلاو قملانيب لصاف همالك

 أ سنا يمقانأذ وه ذاةاواسموا باتطاو زاجيا نمماقلاءاضتنال ةقباطلاةيا دا يلعره |
 ! خيبلاو جوملا ا درغملا مالكم سانلا عمجدقو لسو هيلء ها ىلص هتحاصف يف هل يواسمال ىلب هنم ا

 متتقش ل ل م
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 / دارج هلاك ويملساو ملست لسا« بحا نم عما عمرا هرااهاوقك نيواوددحا هيلادقيسي! يذلا |
 3: يليقملاءاور ةنامالاب سلاجلا ملا! «دمح أ ءاورةني امملاكربخلا سيل #هريغب ظعو نمديعسلا *«نيئرع

 يودا ؛اد ياد« عضولاب هيلع هلكح يف ىزولسا نبا بصيملوةءاجهاورقطنملاب لكوم ءالبلا#
 يس ليجما# هلكريخايملا* عازن اهيف عقيال يا نازاعا هيف عطتني ال ىراخيلا هاور لزجلا نم
 اا ةعرصلاب دي دشلاسيل»# .ةعدنم برملا# رجا رداعللو ,شارفلل لولا * ريخلا اهيصاوت
 ديصلا لكد#ةماجماور يكرا ثلا ل يخلي اهيلع قف قفتمبضغلا دبعهسفن كاله يذلاديدشلا

 ةارما نمدلا ءارضخو ع ابا *شحرلا را اهح ءافلاستغب ارفلاو ديج ل سرموهوارإلا فرجيف ||
 ىلع اونيعتسا»*هريغو د محو اور هسفن ىلعالا ناج ىنجيال+ ةعامج أور وسلا تيبملا يف ءادسملا
 ةبوتمدنلا# تؤم راشتسملا# يفاربطلا دوست ةمعن يذ لكناف ناتكلاب تاجاحلا
 دوأد وبا معي و ىمعي ؛ يلا كبس#هريغو ىركسعلا هلمافكر يظا ىلع لادلا *يناربطلا
 +«هريغودمحا هاورابدا كلها نعكاصع عفرت :ال# هعضو معز نأ نالخ نسمح وهو هريغو

 مل * هريغو ناريطلاءاورايح ددزؤت ابغرز*ملسمءاوردبسلدب عرسي مهلمدبأطبأ كر

 نيدلا اذه داش نم رازبلاوىلعي وبا اور مقالخأب مومسف مكاوماب سانلا .اوعست ترآ
 وى .راخلا يف وهوثيدحلا هباذالا دحا يدل داشإ لو رسي نيددلا نا# يركسلا» اوراهبلف

 ينامالاشا ىلع ينو اهاوه هسفن عبئا نم زجاعلاو توملادعبأ. لمعو هسفننادنم سيكلا

 هماصق هراهش رصق نمؤللا عيبر ءاثشلا * ايهاو هدتس يف ' راب ضرتعاو ماحلا هج

 ]|| * هريغو يلاربطلا ىننيال زاكو دفنيال لام ةعانقلا# هريغو يقيمبلاهماقثهإيل لاطو

 معلا فصت لاؤسلا نحو ل ثملا فصن سانلل ددوتلاو ةشيمملا فصن ةقفنلا يف داصتقالا

 فصن سانلل ددوتلاو شيلا ف صن داصتقالا « دهأ اوشدإ نكل يقبهبلا هفعضونوريخك هاور

 ةشيمملا فصن قفرلاو ]ءلافصن لاؤسلا»# هريغو يئاربطلا نيدلا فصن قلما نحو لقعلا

 للا نسكب سح الو ف كلاك عروالوريب ددلاكل ةعال# يركسعلا داصتفا يف ”ةرما لاءامو
 م .رهلاف صن مملاو لقملا فصن دذوتلاو ةشيعملا فصن ريبدتلا*قييبلاو هحص يل نابح نبا

 ثيدح كناخ نمنختالو كنمدتا نميىلا ةثامالا داد«يحايدلا ني راسإلادحا لايعلا ةلقو

 | نمديعلا نسح»+ يحلي لا ناطيشلا لئابحت أسنلا# لطاب دمحأ لاق لب عم هيف عزان ناو نسح
 ملعب لاطناعبشبال ناموهنم«ةعامجداور هناسل ةحاصف رم لاح * عاملا هححصص ناجالا
 | نم دشا ةشحوالو لقعلا نم زعا لامالو لهجا نم دشا رقفال»# نست ق راد بلاطو
 ا | ام<يمليدلا تن نيك ن كك توميال نابدلاو ىلببال ربلاو ىسنيال بنذلا»«هجام نبا بمتأ
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 ثالث **سانلاىلا بيجتاناع ءالالضفا#ىركسلا لل املح نمنسحا , يشرلا“ ايش مج

 ]أ سابلا يفي شيعي قا نسسحو ل هاجلا لهج هب دري احلا نمالو ينم سيلف هيف نكي

 كسفندعو ليبسرباعوا بيرغ كن أكايندلا يف نك +« يركسملاىلاعت هل وساعم نعدرجحي 79
 برلا ب ذغ قطتريسلاةقدصو ءوسلا عراصم قت فورعملا عئاتص#هري غو يقويبلاروبقلا لها نم

 ازعالاوفعب؟" ديعللا دازامو لام «نم ةقدص تصقأ 'ما«نسحم دنسرمعلا فدي زث :محرلاةلصو

 ةرخآلا ناو رجافلاوربلاهنملكاي ر ضاح ضرعا يدلا نا* إسمها هدفرالا هلئدحا عضاوتامو

 الو ةرخآلا ءانيا اونوكف لطابلا لطي وقملا اهيف قي رداق ل داع كللماييف ؟2 قداصدعو

 |١ ريظتال«هريغو ىلع وبا مدفول ثنح نيجلا#مينوب اهدلوأ معبتي ما لكن افاين دلا هانبا اوثوكك

 نما هيلجر نيبامو هيبل نيبام يل نعش نم# يذمرتلا كيلتيو اهيناعيف كيخاب ةنامثلا

 ةعب رإ يف عئارشلا تاق قر عج هئاملسو هيلع هللا يع دعم اوج نمو*هريغو ىراختلا ةنجادإ

 | قد هلا ب ركنا نم ىلع نيدللاو يع هدا ىلعةشببلا#تاينأاب لاععالا امنا ثي داحا

 ا ملس نيب مارطاونيب لالخلا *ناديشلا هسفنا بجيام ملا هيخءال سخي

 ا شيف ءاجام اب يفأقي الماش حرش يف هلقنام اشيا رج نبا مامالار ءاوج_ تمد

 ا هيلعمللا ىلص هميظعت نمهأوقوهو نيالا بعش يف يبيلملا نءملسو هيلع ىلصهللا لوسر

 | مهفعب ور رك مسا ٌريقف ناكل اهب الف ةعشلا ف اصوا نم سانلا دنعوهام ف صوب ال نا -

 ابيف دهزي يح ايندلا ردنامولاقدهاز نالف مسا ءنبدمحلل.ةدقلو هقح يفدهزلا قالطا

 . لسو يلم ىلس هقحب : فنا نم لتقباوتفا سن دنالا هاهقف نا ءرقاواغشثلا نع يكبسلا لقتو
 تاييطلا لطر دق ولوادصق نكيأ ا لسو هيلع هل ىلص دهزنا معزوم ةيلاب هقراظاتم امشي هامسف

 نكي لسوميلعُتل يلصدنا كم رختملا ءابقنلا ضعب نع يثكرإلا ردبلا ركذو *اهلكأل

 ةلايعوهسفئيفهايند رما نكد قدتلاب سانلا ىنغا ناكل ريقث لاحهلاحالو طقلاملا نمار ريق

 ةيكسملاال لقلا ةناكعمادارملا انيكسم ينيحأ مولا ملسو هيلع لص هلوق يف لوقي ناكو

 يهتنا كلذ فالخدقتعي نمىلع ريكتلاددشإ 2 راكو ةيعرشلا

 يفءاج امباب يفاضيا لئامشلا رشف هلوق !6هنعهللا ىذر رت نبا مامالا رهاوج نمو

 عشفناولاذتل وهو عضاوتلا ةقيقح غلب ال دبعلا نأ معا لسو هيلع هل يلص هللا لوسر رعضأو

 يملا وربكلا شغ نع اهيفصي وسفنلا بم ف ةيحدنال هبلذ يتدوهشلارون لجن ماداذاالا

 ىلا رظسلا نع لوهذلا و ابقح نايسنو اهو نوكسواهرأث ومس قلطاو قدلل نئمطتو نيلتن

 | اعضاوت سانلا د دشا شا ناك ملسو هيلء هللا لص دمج انيبنل كلذ نم رف ةرالا ظلما ناك واهردق
 ب ع عج ع ايس دس مبتسم
 د ا ا ملا



 ين نركي نارا نا راتخافا ًفيعاييل وأ ايي 535 ؛ناهريخ لانا كلذ لعا دهاشكبسحو (
 برضامو طق فاهمداخر شا هلعف» يشل لقي ايندلا قران حا دمب اكتم «لكاي م نموادبع

 تب ًرام إس يفو»*يجلالادي .ًنلاالوأ ىرشبلا عيطلادأ عستي الرع ذهو هئاماومدب ,عنمادحا

 ١ تل تائساهنأ اهنعدشا ىنرةشئاتنع هروو# سو هلع هن لص لوسر نمد بعلب م حرا دحأ

 أ هلجر ادامطقر كاب سانا ادع فالح اذاملسو هلا لمداك فيك ا

 لافالإ هبات | نمدحاو اعدام لسو هيلع هلا لص هنم قا نسح ادحا ناك اماهنعو##هباصا نيب

 ايكار هبهصدعس نب سبقنا هريغودوا دوبا يورو*هفاغف دري وراملا بكري ناكو*كيبل ||

 ىاما بكرا ةياوريفو# فرصتتنا اماو بكرت نا امادل لاققلاف بكرا هل لاقث ديبا رامح ||

 ايفل ناي عارم بكر هنا يربطلا بحل ةريسلا رصتخم يفوارمدقبىلوأ ةبادلا بحاصف
 ردقي ملف بكريل بثوف بكرا ل اةقههلا لوسراي تئش املاقت كل حامل لاقف ةريرد وبادعنو ||

 بكر امي اعقوف لعفف كلذ لثم دل لاقو بكر اع ييجامقوف لسو هيلع هللا لص هب كستساذ ١
 هبا ارمافرغس يف ناك ناو 1م كةيمرام اين قلاب كعب يذلا وال لاقت كلذ لثمدل لاقو

 لسوديلء هللا لسلاح لانوس يطعرخ آل وا مي ذاع لجرلاقفةاش ججاصاب |||
 نا هركا نكلو ينوفكت ملأت تاع دقلاقف لمعلا كينكت نا لوسراياواق 3 بطعملا عجّل

 ةصقلا ركاسعنبا يورو* ىهتنا هباهصا نيب" ريق هارب نا دبع م» ركب هللا ثأو ميل زي

 ١ ضعب لاقت دعس عطقلاف اولي ناك سو هيله سدني ىدرو#ةرصتتةيخالا 0

 دارفنالا يا راثئتسالا اهيلوا مسمفب ىو ةرثالا بحاالوةرأ اذه لاقف حل ص| يناوان هر اعمصا
 لاف كيفك هبادصا لاقف ىئاهللا دفومدخ ملسو هعمل صدا ءانشلايفو#:ىثلاي |

 ميئفاكصأ نابحأ اناو نيم .كياتباصصالاوناك هن مهن
 (لئس) هصنو ةينيدحلا ىواتنلا هبات 7 يف روك له وهام# اضرار نبباماغالا ارهارج نيو
 لجر ا لاقف رسوديلعما ىلص يبنلا فرش يفةداي زةئافلا لاق لجر نعهتكرب ودموا بهل عفن
 راكنالا| ذه زوجي لهوشلل ذكر مالا لوف رفكت كنمردص يذلا هىلادعتال ىلعلا لها نم
 يف ركمملا اذهب صول هلوقب هتايجشا متم(باجاق) ركملاوزايامو رفكلاب لئاقلا لعحلاو
 هوغو لاتنام قرا حب لولد وسو هل ةلف لعل اد وهوكلذهراكلا يف
 ليصفل لع رفك كللذأ بجوم ريذب اإسمر فك ندذاهثابذايعلاورنكلا ىلادب لوي دق امي
 ذأ هيف كاوكشم رفكلاو ققدص رجلا فرفكو ا مارحاما اذه مراكلاف هع هلا ىفرتالا هر 8
 يف هب قيلي ام هريزعتب ركمملا اذهرجز يف غلابي نأ ةربطملا ةعب رشلا اح ىلعف هطرش ثق ها |

 م ل بتبح هال ست م سس تت تسع
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 | اسما نطعب حرص لب اولها نمدحا لقي ملا# اهيلعهبذكو ةرهطملا ةدي رشلا لعدن ارجيظع

 دوم بولطم رمأ سو هيلعشا لص هلدداي زلا بلط نا ىلعنالادةنسلاو بادكلا لب هفالخب
 :هئاءد يف لوقي نأك لسو هيعمل ىلصاناملسمىوروخ امْلع يفد بر لقوىلاعت لاق

 أ ةدايزا بلط هفرشيفةداي زاهريغوا ةئافلا نوك بلطو ريخ لك يف يل ةداي زءايملا لءجاو
 لاك اييلا لصيول يتلا ةباغلا لصو دقءاصا نمهل اك ناك ناوةبلعلا هنالاك جرا دم يف هيفرتو هلبع
 ملسو هيلع هللا ىلص هماقمن ا ىلعل اد جيلا ثيدحلاوةفي رشلا آلا نمالك نا ملعف* قواخم
 الواحل دحال هلاك تاياغنا ىلعي تاجردلاو بنار ارئاسو باوثلاو ملا يف ةدايزلا لبقي هلاكو
 الا ههنك لي و هيلع علطبالاب ةينسلا تاجر دلاو ةيلملا تاماقملا كايف يقرتلا ما دوه لب ءاهتنا
 دادمتساو قرت دي زمىلاهجايتحا هرضيال هتلالج عم سو هيلع ىلص هلاكنأ صو ىلاعت هللا
 رعشي الة دايزلا بلط نا ىلعو#ج ءاهتناالومل ةياغال يذلا يئاذلهمركوم دوجو هللا لضف ضيف نم

 .( هقداي ل بلطبمّلا درسا دقف كلذ عمو مولعلا لك سو هيلع لا لص هلمعنا كشال لاصق نأب
 ايف كلذب انرما[ضيا درو دقو ملسو هيله لصدل كلذةداي ز بلطب نيرومأم نحن نكنلذ
 اتيرشت هرقعاوهبحو معو هفرش نم دزوديفذا ةمظعملا ةبمكلاةي ور دنع ءاعدلا نم بدني
 ةقرفالا ءايبنالا لك عمو تيا اوحجنيذلا ايبنالا رئادك سو هيلع اىلص وهوورخآ ىلا
 كلذ ٍنمطوخد معاذاو هرم اودهحو هملشو هفرش نه لخا دكلاذ يف فالحل ىلع مهنمةليلق

 هللىلص هل ءاعدلا بلطي نورومأم انا ملعاهبف ىالطلا ىلع ةعطقوأ ةينظ ماعلا ةلالد نم مومسعلا
 .هلكلذتداي بءاعدلا ناو يركتلاوفي رشنلاة داب نب نيروكّلملا ايبنالا نم هريغلو لسو هيلع

 نكل هنعّشا ىغر يلعن عيئاربطلا ءاوراممديؤي ون سقتنم بودنم رمأ [سو هيلع هللا ىلص
 اماييفو سو هيلع هلل ىلص يبنلا ىلعاللصلا ةيفيك سانلا ملعي ناكمنا ريثك نباءددسيف رظن ||

 يذلا اذهب و+ ءاطعلا لي زجو ريظ تانعاضم يف لسو هيلعمتلا ىلصدل ةدايزلا بلطي حرصب
 مالسالا عش يطدرلا ربظب هنم “يشب ةلأسملاهذهيف لالدتسالل ينةبسن مرام ناوهتركذ |

 باتكلا نم طا ليلد ياودللاقيف ليلدب الا شألذ ىلعمدقي نا شبنيال هلوت يف ينيقابلاطاص

 ذاهفرش يف ةداي زلاب سو هيلعهللا ىلصدل ءامدلا ب لط لعامهتلال وهتك دج ناب دقوةنسلاو ١
 هيف لسوديلء هللا كيما داي زلا باطبانرمادق ريا ململا نم لكو بتارلاو تاجردلا رئاشو | ريخعاو ملعلا يف ةداي زلاباهواعو ةناكملاو ةبترملا ولعاتح هب دارماو ةغللا لها لافاكولعلا فرشلا

 ظفاحلا مالسالا خيش لطو#*«هأ فرشلا ةداي زبلطب ني رومأم نكشفءانم دق يذلا قي رطلاب
 لب كللذ لقي يوونلا هلاقام رضمتساولو رصملا لها نم عرتخم هاعدلا اذه هلوقيف رمش نبا
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 أ هيحاصو مهئامدقوادباش“ ارباكأ نم يملا هللا ديعوبا دبتجلا مانالا ثللذوحن ىلا يوودلا قبس ١
 | ةئسلاو باتكلايف لصا هل لب هللاقوف ةنسلايفدل لصا الو هلوقو قيوبلامامالا
 مزايا نيمامالا فهنا ملعا م دبع ايام ىلع هعالطا لبقا هل افامنا هنا رهاللا نأ ىلع
 تايئلقو هلعف يغب دي الق لوا لعفيفهبلط ىلع دي ليل ددرو لهيفامبعازنامناو كلذ زارج يف

 , هقدلل اه ةنسلا نيل هيعسركشو هللا هجر يوودلا ناك نمو هبلط ىلع ل دي ام درو هنا

 هفرشيف لسو هيلع هللا يلض هل ةدايزلا بلطب اءد ظافحلا ضعب هب حرصا هدعب ءاج نمدحا هيف
 امهنملكةرطخ يف لاقف جاهنلاو ةضورلا اهو بهذملا_كوعمامهيلع نيذلا هيب اشك يثبطخيف
 ةئامالثوخ دم ءارعلا يديايف ةلوادتمةرابعلا مذ هودب دل اًقرشوًالضفهدازو سو هباع هللا لص
 | نيمامالا نيه لعلو هوجرلا نمدجوب اهمضرتعا جاوتملاو ةضورلا ىلع ملكت نما د حا نال ةئسش
 ا لقي يونا هاقامرضهتساولؤا رصعلا لها ن م عراخم ءادلا اذهيفاثلا لوق ليل دباهنع الفغ
 دقوأدباحصا رباكأ نم يميلالا هللا دبعور ا دهتجلا مامالا كل وحن ىلا يوونلا قبس لب «كلذ
 لازجا نا لوالا هب ح رص اما ذه نمطسب | "اتفا يفامهترابعترك ذدقو قيمبلاهبحاصو مم
 إي ضفتو دومه ماقملاب ني رخآ . الاوثيلوالل هلضف ءادب او جوشو وويل لس هرجأ

 وذ اهنم يبث لك ناف سو هيلع هل ىلص هلر ومالا هذه بجو ا دقوملاعتن كناويب رقملا ةفاك
 هللاىلص يبا دازي نامؤاد بيهتساف هعما نم دحاو هيلع ىلصاذازوجيدقف بتارمو تاجرد
 هنمويرصتاذهو ٠ هنمدوصقملا هللا ةجردوقبأ رماني امم يثلك يف ءاعدلا كالذب لسوديلع

 نيرومأم نكلذاهبانرما دقو هيلع ةالصلا يف لخا دلسو هيلع هلا ىلص هفرمش يف ةدايزلا بلط ناب
 يبلااماكيلعمالسلا ىنعميفينانلادب حرصامو## هب كيهانو مامالا|ذهذب حرصا هتسعفتا ْ

 ميللا دي رئاهنا دمتى لءملسممللا تلق اذاف صئاقنلاو ماذملان مهلا كلسدت يونا ةحرو
 اًرئاكت هتماواواعمايالا رم ىلعدتوعد دزو صققن لك نمقماللا هتماو هتوع ديف يفد بتكا
 .كلذناو صقن لكم هلوقو سئاقتلاوماأملا نءدلوق لم ًاضدنيدومقال ا ىعتنااعانترا ه دو

 لدي «يثال هنا ىلع« هل فرشلاةداي ز بلطب نر ما يف اهيرصدجت هبانرءا يذل مالسلا مووفموه
 ذا همزتلن نضو قلطملا لكلا مدرع دي هناةدابزلا بلط ةياغذا لهاجلارأ ميال هدمه و ئامإع
 هلاك نا الا تانزاخلا لك ناك ناوملسو هيلع يلصانييو هدحوهللالا سيل قلطملا لاكلا
 نماقوفام ةبسألاب لاك مدعاهنم لكى مدق ةدايزلا كلت بتارمو ةدايزلا لبقفقاطم سبل

 نعش دحلا لمج هنا ري نبا هفيش نع يواطسلا ظقفاخلا لقنو *اذكهو نم ىلع رخآل اك

 أذا لاق ةياوريف اك هلك ي امد يااهلك الص شل لعجا تلقورخأ ايفو هنعمل دلاضنلا



 تا

 .| انديسل كلذ باوث لعجلوقيف هن ءارق بقع وعدي نم ًايظع الصا كينذ رثقي وكمهىنكت
 | ينيقلبلا جارسلا مالسالا خيشدخنيش يعدرلا اذ بدصتدن كو لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر
 تل دقو هنع رمام نيدلاّلع ةدلو هيعذخا يذلا وهاذهو ليلدبالا كلذ يغبتيال هلوق يف

 ةدايز تالذ باوث لثم لوقي نم نا هلصاحام اضيارعج نب ' هخييش نع يواذلا رك مج ايهدر
 هببشيف هنءارق هللا لبقتي نا ٌةدايزنا بلط ىنعمنا ظل فرشلا يف هلاكب معلا عمدفرش يف
 هلا ىلص عراشلا وهو لوالا لعفلو رجا هلثم ناك ةءاطلع ةمالان مدحابيثا اذاو اههلع
 ذئنيحو ًالصا- اًرقتسم هفرشناك ناو هفرش يفةدايزلا ىنعما ذمف كلذ عيمج ريظن ملسو هيلع

 بلط ناهاصاحو# سو هيلع هللا ىلص يبلل هباوث لثم لصحيل هلق كلذ باوُث لثه لعجا ىنعم
 هبتارمو هتاجرد عفرب د يا ءارعلا بس هعابقا ريثكك ب لطوحنل نوكي ملسو هيلعدملا لص دل ةدايزلا
 يف لاقت هاو لعلا نعرماميتاياقلهلادبع وبا مالسالا عش در دقو»* يميللا نع رماكةيلعلا
 تيللرجالا كلذ لوصحي ءاعدنأكت يلل رجالا نم لصحام لعجوأرقاذا *ىراقلا نا ةضورلا
 نأ معاون الفا ًالصاواهباوث لءجا بألا لوقيف لعجلاب وعدي ناراتخملا راك ذالا يفو# هعفتنيف
 يباعتودناججسهتردق نامالكلا اعف د ,رقدقو ةلاحمال نكي ءيشب قلعتت امهمةيكلالا ةردقلا
 * ىغتلا لماك ادبا وهلاكلا تاجرد يفيئراملا لماكل اودهنيال هللا ريغماضياو ىئانتتال

 امهبحاص ضيا امبهقفاوو ءاعدلا اذهنا تساي ىتفاف يوانملا ف رشلا مالسالا#ثهقفاوو

 لكل عج ثيح ءاعدلا !ذهن أش ةمفريف ةنلاولاب امهيلعداز لب ماملا ني ىاكلا ةيفنحلا ماما

 ةدحاو ةينيك يفاّدوجوم ملسو هيلع هللا لص هيلع ةالصلا يف ةدراولا تايغيكلان مهام
 دم اثديس ىلع كتاواص لضفا !ًدبا لص مهللا*يثوفرشلاةدايزب هاعدلا املج مو
 كددع برقملا لزاما هلزناو اًركلو أفي رش هدزو ايلستإسوهلاو كلوسرو كيبنو كدبع
 بابسالاة لمح رم ملسو هيلع هللا ىلصهل فرشلاة داي ز بلط لمي ىحتناةمايقلا موي
 * لسوهيلءدللا لص دنع: دراولا تايفيكلا يفام ىنعم ىلع لاهشالو ةينيكلا هذه لضفل ةيضتتقملا
 لكس هناف يراصنالا ايركز ىبيوبانيققحلا ةئاخمالسالازيش انخيش مهبحاص بقئاوو

 فئاعص يف كلذ باوث لثم ىدبي نا ثيدحلاو نآرقلا“ئراقلاءابحا زوجيال لاقظعأو نع

 هاعدا ام ناب باجاف نورخأتماو نومدقتملافادب و لسو هيلع هلأ ىلص هللا لوسرأت ديم
 لوجي ال كلذ ناهمعزو غلابلا ريزعتلا عاجلا ىلع هبذكب قمتم ةفرعملا ليلقلا ظعاولاا ذه
 نيرخأتلاو نيمدقتملا «اتفاو نوما عابجا يوعددل غاس_فيكمل بل اوزوجي لي هفالخ قتلا



 2 تت ا يرعب
 فصقمهنا يفتقيهنال منام و هيلعلا ىلص هفرش يفةدايزلاب ءاعدلا تلق ناف#راصمالاو

 | هلا الا ههنك ملعبال ام ىلا لاكىلا لاك نمقرتي ادباةدايزولاكيف وبفمبلكاو تاقرلخما ||

 هل باطن نينو تاقولخلا لكأ هتوك دعب هسفن ىلا ةبسنلاب هيقرتو هلاك ديازت يف لام الف ىلاعت |

 هدوج الوا لضفيقرتلا ل يس ىلع صيصخي يف صيص# هنافوإمأتوكلذ رظناف ثيدحلا سانلا
 ليربجماقل دنع» دوجاقلاثوهتاقوا رئاسيفه دوج ل عناضمر يف هدوجابناُث ومهلك نادل ىلع ||

 ىلاعت هللا تيب قح يف اهي رشتتديلا اذه دز بالاةدأيزلابلط نم هيف ننام ريظنو*اذهج ||

 لئاقلا لصفتسي نادمعزامدل ملس ول ركدلل يضبني ناكو رجس آلل رياغم ىنعمتاريدقتلاهذه !

 ل وديلعش ا ىلص دمحانب ناكل هومجل املا فيكما ناعيواستمناتبتزلا ما ل شفا هتوبنماهتوبف

 ةيعطق ةعيرالا ءانلطعا نيب ةيلضفالا لهو« طقف نيلقنلا ىلاءاوهضعب كلذ لقتاكةكئالملا
 ع م سس هياتم يصاب صم دس بمس بيور جسم هريس ص ب بس عسا تب مس ب سوسو ب بصي بسب نيو وس ره يس مسعر اص لا ٠

 هك

 فرشأ وه لسو هيلع هللا ىلصاتيبن نا لعا تاق# هقيف لامع وهو ةدايزلادل باطت يحاهدشب

 هنإ عم تالذدلانيلطةدئافو ىلامتالاالا هك ملعيال يتلاةجردلا كانئىلا لاكلا يفةدايزلا
 ملفعو هتلزملاكو ملسو هيلع لا لص ةفرش رابظ|اهنم “روما ىاعت هللا دعوب ةلاجمال هل لصاح
 لوصحاهممو#ماتيلا هئاسحا ىلع لسوديلع هلا لص هتازاجسماهتمو#هريقوتوهركذ عفرووردق
 دوجأ ملسو هيلع هللا لص ناك يحصل ثيدحلا ينام انوك ذام يلع امالطادي زي ودان باوغلا

 هيف ننام روعاف قرتلا ليبس ىلعهسنن رابقعاب لضافتو دبات هيفف اقلط ناقم هر يف هدوج ىلع

 اموشللذ لمأت# ىحتنا منسم كلذ نادحا لقيمل وهب رومأم:فرشلا ةدايزبهاعدلا نافمارملا
 هلؤسهنيد تيلو*اودعطبخ طبخوءايمجنثمانه هراكلا فب ككرادق ركمملا اذهدجت لبق

 همرج ربك هم يظع ًأطخ ارثك هلعج ىلا كلذ نع يقرتلاو نسما لب حابما هراكلا ناالك
 هيلع هللا ىلع هفرش يفد داب زةحتافلا لئاقلا لوق نأ ىلع#ةرخ الاوان دلا يف تالذ ةبوقعدبلمف

 .نم دجاو لككلواوامجا ريدقتب ناث لوعفموااًؤرقا ريدقنب لوعقموا ربخوأ دتبم رف لهملسو

 هذه نيب ارياغتميفيال ركمملا اذهنا رهاظلا نكل هكح لكل ص بتري ويفاعملا هذهدحا نع
 لوطاب ىنمملا| له يفاًباوجو الاس هدعب ةدقو ما باوصلاب لعاهلاوكل ذبل ىفاويئامملا
 .ةروكّذملا ةيثيدلا هيواتفيف هءاش ند همجاريلف انحدإ ىلا ةرورض راجل مدقثا#
 مقن( لس ) هصنوةررك ملا هيواتف يف روك لموها» ل فيا رحبح نبا مامالا رهاوج نمو الي
 الما امومجمباضني لفصو مه لسرلا لضفي سو هيلع ىلصدّما لوسر ان ديس ناةبهلثأ
 ني لقتا لسوديلع هللا ىلص يبنلا ةبالو لهو#الوأةوبنلاةبترم يف ةصوصخما ةبالولا لهو

 ىلا قحتةفاكق لاعا ىلا لسرا لهوجال مااهدعب و ةثعبلا لبق ءايبنالا نمدحا عشب دبعتم'

 تست بولا



 يف ةدراولا رابخالاو ضعبا لعامالا ضعب ةيلضفاب مطقي لقسم هيدهاشال ادي داهتجا م
 لخدي ةثعبلا لبق ىلاعتهاب ناجالا.هل لك يذلا لم 2 أ نانالا لهو+ةضرامنم مهلئاغف

 رفاكلاةباث لقملازرجي لهو#ال ماد ارشمهلاسفال قلاخ دبعلا ناي لئاقلا لها ضياوتنالما نجلا |
 لمأتب ةسرامىف دا دل نم ىلع ىننجال هاوقب ىلاعت هّلادجرام باجافإؤلالمأ نمإللاةب وةعو

 (موصخ نيل رملاو ءاينالا عي لضفي ملسوميل ها | ىلص ادمان نا ةنسلاو باتكلا |||
 سوم يا نام يس نسمه ضب لع ' 5-5 + اتلضق ل سول أ كأت ىلامتداوقلا امومعو
 ءام الا رئاس لع ىلا هللا عفر ملسوهيلع هللالص ادمميا تاجر: يح َمْنَدَو

 رصحت ال ىتلا تارجلاب ورشدلا عيجج ىلع ةدايسلاب ودتاذب جارعملاب هجوا ةثالث نمنيلسرملاو

 لئانفنلاو تازجتما نم هيفو ةعاسلامايق برقرملاا ةرثتس# ةيفاب ةزجحعم نآرقلاب بق وىننتالو

 هادف يخنت نم ماهبالا اذه يفو يرشخعإلا لاق ىصحيال !ههريغ ىلع ملسوديلع هل ىلس اني ا

 هبتشيال يذلا | معلا هنا ىلع ةداهشلا كر 0 هيفام قخيالام لسو هيلع هلال هردق ءالعاو

 ضع لَ تايب نضع انف ْدَقْلَو ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ب سيئلبال يذلا زيقلإو

 يف يعتلاو ضعب ىلع ءايبلالا ضعبا لضفال هنا ملوقيفلاعتدللا مهب ةلزاعملا ىلع ءالعلادر

 مهفعب نعيقنت ىلا دؤم ليضفت يصءالعلا دنع لوم دايبنالانيب ليضفتلا نعشي داحا

 ةوبتلا ثيح نمال ايا هنوكث يح نم هلضفنادارا نافةوبالا قل لضفاءد نأ مزن مو

 لسودهيلع هللا ىلص هنا يملمرتلا ربخ عمدمج زال هجوالفالاو هجودإف صئاصخلاو تازجم هلو ||

 الا هاوس نفمدآينب نمامو رخنالودجلا او يدي و رفنالو ةمايقلا موب مددلوديسانا لاق
 هلوثو# لكلا لف هنأ هاوسنفمدأ هلوقإ ملسو هيلع أ لص نيبف ةمايقلا موي يثار تمي

 ةيجيلعشلاذ لرث!الواذه نم مظعا رفالودب دارملا رفنالودل اوقو#«ةوبالا عم بدأت :الءدآَدلو

 سو هيلع هللا ىل هلريظي هنالركذلابهصخ ةمايقلا موي هلوقو* عفاولاب_رابخالا ةهج.ىلعلب رفقا
 هانؤي يذلا دومحلا ماقملا يسال هريغل ربظيالام ءايبالا رئاسيلع زييقلاو ددؤسلا نمهيف
 ميهارب و ون مزعلا ىلوأ ىلإ س انلا بهذي نيح ءاضقلا لصف يف يضعا| ةعافشلا وهوموبلا كلذ

 لسوديلعملل قصانينالا يسفن يسقتلوقي وايش ءفنل ركذي ل كف مالسلا مهبل ىسشعو ىمومو
 سانلاديسانا يراخيلا دبعاءوق رم هنع لا يضر رار هايل ثيدحيف و+ ثري دخلا املاثا لوقي هناغ

 ءايبنالا نم هدالوا ميج ىلعو مدآىلع ملسو هيلعشا لص هقيلضفا يف ميرصاذهوةمايقلاموي

 جيرصتلا هيفناكت الملاو نجلاو سنالاعمو نيملاعلا ديسانا يتييبلا دمع ثي دس يفوجنيلسرملاو
 ناشننو ةفاكق لخعا ىلا تلسراو يق الل ثيدح دياي و و ميلك قلعا لضفا هلاب



 0 ا همس ص د دمعي

 مهعي وجي ىدتغي ترا ملسوهيلع هنا ىلص هيب رءاعةديجلا فاصوالاب بفصو ىلاعت هنال

 نم هباوسبلت ام عيمجي ىلا اذاو رمالا ىفنتل اكران ناك الاوابجاو كلذب هنايتا نوكيف
 سلا جتحاو*مهنم لضفا نوكيف مه اقرفم ناك ام هيف فج دقة ديلا لاصخعا
 ةمالل ةي ريغان كشال هنال لاق سانلل“تجرخأمأَْيَخ مس ىلامنهلوقب يفازاتفتلا
 ءايبنالا ريخ ئاالولف يا هنوعبتب يذلا مهبن لاك عبات كلذينيدلا يف ىلاك بسحب افا

 امتلعا هيبنالا ريخ هبت نوكيف م الا ريخ مهنا ةيالا صنب تبث دقو مالا ريخهثمأ نكت

 ةوبنلا ةيئرميف ةصوصخلا ةيالولا لهو هيدثلا عفت لئاسلا لوقو* ةرهاظلا ةمزالملا نماحهنيب

 هناباوصلاف ءايبنالا ريغ ءايلوالا تايالو ةيلضفالا ةيالوب دارا ناف نايبل جاتحي لميمالك
 نأو بوتين الا مدلا قارم رفاكو نك ذدقتغا نمو ينةجردل لصي ايلوناءرش كمال
 جاتجيالا خهف ةوبنلا قلطم نم لضفا لسوديلءهلاىلص هتيلضفا ىبفتقا يذلا ببسلا نا دارا
 فيصو لك يف ءايبنالارئاس نم م لضفأ سو هيلء هلا ىلصانييثنا هزيغو ررقل امادلعدقاثال هيلا
 يبلا اهيااي وجب الا هبطاخي ملو مهئامسأب» ءايبئالاىلاعتلابطاخ نمو لاكلا فاصوا نم

 اونمؤي ناءايحا موشي نأ مهولع  ىلاعت هلا بجوأو لمزملااهبااي رثذملا اهيااي وسر هما
 بانك نم "مدا ل يلا قايم هلاذَح اذَِو ىلا لاقاكهورصتيو هوعبشي ودب
 نبال عقدو ةبآلا 3 0 و ب نام عم أمل 000 ل همك هام ل ٌةَمْكَحَو

 هدارم ناك يلا ةيالو لهو لئاسلا لوقو هبنتجاذ يف مشيا اينادح ماللادبع ا

 ا ل ل ا

 ىلاعت هلل نعل وه لوسرلا نال نافرطامللب طقف قاما ةهج نم فرطاحل سيل ةلاسرلا )

 نيب ليضفتلا نع يعنلا مهتفعب لمحو عاما يبنلا نم لضفا وبف لوسرلا اما هتلاسرو لوسرلا

ميعاد لك زارلارخنفلا ل دعساو+مهيلا لسرم ان ٠ لضفا نوكي نا لوسرلا
 سح | 

 ١ ثالذو مدتنا* فادي 23 ,يدهنيِللا كيلوا موك ذدعب ىلاعتهلوقب ءايبنالا رئاسىلع

 | نال هتلاسر نم لضفا يبنلا ةوبننأهلوقيشو مالسلادبعنبانع ةروهشملاةل تملا اضيااذهب ا

 | لضفا قلاب قلعت امو قلاب قلعتملا فرطلا يف ةلاسرلاو قحلاب قلعتملا فراعلا يثةوبنلا
 ا فراهنمضنايد نيرخأتملا نمدحاو ريغ هفعض نموا دج يعض وه قلخلاب قامت 5 ١

 أ ىلا اب لهأت يتلا هتلاسر تناك قل ىلع قلمو حلا ةيج نم قلتم وون سانا ءاكحالا
 أ ةربن يف مالكلاو ةيلعلاة بترا ىلااهم لهأتيل هنال هتوبت درجمنم لضفا ىلاعندللا نعةفالغ ا

 | دح ىلع كلذيف مهناف ةلاسرلاوةوبنلا تاذيف منيب ليضفتلا نع يعنلا طوباسلا”اهبنالا
 || تاذف ترلاو تاماركلا صوصخو لاوحالا داي زيف لضافتلاامئاو ىهنتي لضافتال هاوس

 د



 هو

 لهلئاسلاو لوقو+ امهبمناك ٌمنمو اهيلعةدئاز رومايف لضافتلاامئاو اهف لضافتالة ربل

 ملسو هيلع هلأ ىلص ناك له اوفلتخا هالعلا نا هباوج ملغأ اديعتم ملسوهيلع هل لمان ناك

 ولكلذ ناب اوهتحاو» يشإ دبمتمنكيإ روبخجا لاقف+الوا هلبق نم عرشب |دبعثم هقعب لبق
 | هيلعدب اوهتحاو ةعب رشلا كلت لهادب رخقفالو ةداملا يهرتسالو همدنك نكاالولقن عقد ||

 ةفلاط تبهذو *:هلبق يبن عرشبا دبعتم نكي مل هئاانلع كلذ نم« يش عقلا لف لسو هيلع هللا ىلص

 فقواىلانورخ - |يهذو*اعبات فرعدقوأعو ثم نوكيا د عبي هنالاولاقالقع كلذ عادتم ىلا

 ىلاو نيبئاجلا نم عطافالهنال كلذيف *ىشب هيلع كما مطق كرت أوتو مسودهيلع ها ىلصو رايق |
 نعمهضعب فقوفاوفلتخا ممهلبق نم عرشب لماع نآك نورخ ل اقو*+ نيمرحلاماما بهذا ذه

 ىبوم ليقو ميهاربأ ليقوحون ليقف نونيعملا فاتخا عدم مهضمب هيلع رسجو مج او نويعتلا

 بتاوالا اهربظاو ةلأسملا ءذهيف بهاذا ةلمح هذبق *مالسلا مهيلع مد لوقو يسع ليقو

 علوم ةجحالو زم لقتل ءيش ناك راذأ نينيعملا ب هذماهدعباو رورجلا ةيلع يذلا وهو
 ثدثي ١ هلال دعب ءاجنم مالسلاو ئالصلا هيلع هثعب رش تدزلف ءايبنالا ر خخ ىسع نأ

 م مع سو سو دهيلع هللايلص انيببلالا ةماعةوعد يبنل نكي هنايمصلا لب ىسلعةوعدءوم

 فاقالا ةروس رخاواهيلعل دب اكءاروتلاب نجلا نامئاوملسو هيلدا لص هريغن جلل لسري
 ريغل لسرا ىفوم ناتشيملذا لجتالاب مريغو شي رق نم برعلا ضعب ناماك امربتناك
 الويدتع قيقجنال نم ضعب عزو ليئارسأ ين ؛ ريغل لسرا يسعنأالو طظبقلاو ليئارسا ينب

 ميهاربا ةعيزش ىلع كراك سو هيلع هللا ىلص انيبن ناةننسلاو باتكلا قتئاقح يلع عالطا
 كس يهأ ربا عريش ءابحاهتنعب نم دوصقما اودي 8 هرفنم عرشفل سلو 9 ملسو هيلغ هللا يلص

 .ةفارلعاب لب طلقلاب همحوف انين مهام رةلْما نأ كيل انيَسْؤَأ مث ىلاعتهلوق رهاظب
 ةب الاه ذهب دارملا اماو عبطلافيثك لقعلا فيم نمالا ردصبال اش نا اولا منمودبشا |

 مواقيت ةغيصب هيلا راشثلا يهاربا ماقم وه يذلا ةلملا ماقم صاخما ديحونلا يف عليل ْ
 ليربجميلا ءاجو رانلايف يبلانا ام قاطملاهضيوفت رع ببسنالاو نيك ر ْثملا نم نك
 لضي مل ىضيوفتلا ثم ةباغ لصوف الف كيلا امالاقةجاح كلل لئآق مالسلاامهيلع
 تاياغباهنعقلرأو اهيلا لصو هناف لصو يلعن ىلص دمج انيبنالا هدعبالوهإبقدخا اهيلا
 | سانلا“يجع دنعهيهأربا لوقيمت نمو هريفلهت ويب مل اجديلعمدملا هثراب و هقلاج الا اهلحنال
 كافلم اهل نأ تان نيلاف ءاضقلا لصف يف ييلغعلا ةعافشلا ميظعلا فذوملا كلذ يفديلا

 او ءارو نم اليلخت دك أفا .ةلغاب ||



 ففي

3 

 تاماقملا نم هب يلي اموديحوتلايفءادتقالاب رمالا دارماف دق مهاب ”هللآ يدم
 نيسوك الصا الوسر سي ره مهن«ناك ذأ عورفلاىلاال لوصالاىلا عجرت يتلا ةيلعلا

 عابتالا يق أتي فيكت ةبمطقلا ةلدالا نع ا شنيافلا اديحوتلا لاقي ال + كلل ذ ىلع مهبءادنقالا ىلع
 ةيفيكص مهو ملا ةيلعلا تاماةملا نمدب قلب اموانلوقب :كلذدرملا انرشادقلوقنانال+هيف.
 ةرهاطلا ةفضاولا ةلدالادارياو ةلوهسلاو قفرلا قي رطب هيلا وعدت نأ وهوديحوتلايلاةوعدلا
 يف ةنرلأللا قئارطلا وهاك بللا شهدتو باقلاب ذخأتةزياجم ةبترخ عونا ىلعقرملادعبةرملا
 يتلا ثيداحالا يف« يجي ملو يراخلاحرشيف ينيقلبلا جارسلامالسالا خيش لاقو*ٌنآرقلا
 هنا ةريغو قافلا .ثربا ىور.نكل ةثعبلا لبق لسو هيلع هللا لص هديمت ةيقيك اهيلءانفقو
 كسننم ناكوهيف كسنتب ةنسلا نم ارهمش ماعلك يف ءارحيملا جرخي ناك ملسو هيلع هللا لص

 لقشي دبعتلا اهنا يدنعو لاق ركذتلا ىلعديعتلا نينفغي لمحو + ةبمكلاب فولي يتح هيب

 منيو اعوفر# دهجقدللامزك ٠ بلاطييا نبيع هاوزاك ةدابطجرفلا راظننا نإفىلاعن لالا
 لوقو* نكفتلا ءارح يف سو هيلا لص هنذابع تناك مهضعب لاق نمو ركفتلاك اذا
 كل 3نع يل سانلا هاتفتسا راك هنا باوج*عإ ةذاك قالعأ ىلا لسرا لهو هيدا عفت لثاسلا ||
 .وهطدشا لص هلاسرا يف نان خ يف دذعلا ةضالغنوارصتختوط وسم هيف ينم مالكلا رثكو ||

 ىنالا: موا يوكن يملك وُكَيَل ىلاءتهلوقنزماظ هلل ديو ميلا لسرا هناكللفلاخام |
 دقق' نطعإ' نودكالملا ضعي ىلا ل سرا: ملخو هيلع ىلص هنا معز نموجةككالم اوينجلاو
 كالذ ل غلاذي ليل دنع ازجعنةبآلان م مهلك ةكلالما جورخ عدا نم نال يلد زيغن مق

 ةعابا نم مة غون عز شل او هتسفزو هدو فارتعال ومب نامالاب ميفيلكت لاسرالاب
 ةدلكمقواما راذنالا كلم :بمصع يفادبالاذملكو ملسو ةيلعدللا لص هفرشيفةدابز

 َنيِْلا كشلوأ ةقباسلا ةيآلا ثالث ريظنو ملسوهيلعلاىلص انيبن يف رصخلا ريغ رع

 ,رمالا لمح لاتسافةفلتخم مهعئارش عورف تناك نوقابلاو لوق ىلع ماسو ديلعوانيبن ىلعدشا لص

 - لخدي مهتبي نم فرصنا ذا تح نيكاسملا نم هءاج نملجرلا معطي نأ ةيلهاجلا يف شي رق

 ' عااطقنالاو هموق لازتعاب مسويه ىلص هاربا علصاك سانلا نع لازتعالا ينو عاونا ىلع ||

 ' قيزح أنما قط نم ةمادخو يبسلا قتلا مالسالا خيش هجر يدللاو الغلا نيل اوقتكت الملام | 0

 ' يسيلهاو نقييبلل مقوامدزو «دريفاولاطاؤ كلذ ىالخب هلافامم يزارلا ريسفت يف مقواماودرو ا

 أ ةازكلا ناالا نيغوصعم اوناكت وزال 'بادهلاب في وققلا وه يذلا :رافنالا كالذييفانيالو

 يو ص سم م عما سم ع يس م موب ع ب صعاب م

 سس م سب

 ]| ؟يف'يف مهلا ةلاتسرلاو راذنالا م مزانالو اهريغ يف هضعبو اهيفهضعب وا ءارسالا ةليلايف



 1و

 11 روامسلا نجا وثم هز مناد نطل نماكل الملأ ناذاش لوق يف وهاهلك ةعيرشلانوكيت صاخ
 أ ن ني ملسو هلع هلل لص هتلاسر مومح وهون ولسملا هيلع محا يذلا وقنا عماذم ؟ راذاف ْ

 1 ال اليادةيالا رهاظب لخالاب ف ىكوديلا ماعجبال ادعي ليئاذك : كمر !لةلاسرلا ومعمل ١

 تاسراو ملسو ةيلعدللا لص هلوق وهو كلل ديف حي رمد هممت يف عازنال ي يذلا ملسم ريخ ءاهس 1

 [| يزرابلا لاما مالسالا خيشا ذه نم ذم نمو ةهاك هلوفو ىلا هلوق لم أتف ةفاكق الا |
 ا لقعو مف اهيف بكح :رناب تاداملا ىتح تاقواخلا عيمجى لا لس“ ملسو هيلع ىلص هنا ||

 ةدابسلاب ملسو هيلع هللا يلصا مع ربخ دقو هلضفب تفرتعاوهب تنم و هتفرعىنح صوص 1

 مويدأ دهش الا* يشالو رجم الو رب ٍنْذّؤْملا توص ىدم عمم ال هناف هلوث يهوحنو نذؤلل ا

 ا اًمشاَخ ُهَْبأَز كبح ىلع ناقل اًدهال نب أول ىلاعتلاقو ةمايقلا |
 تاكاردالا لحامل تاداجلا هذه تناك اذاخ هدام ا يف ثم ناو ىل ست لافو 1

 || نيملاعلا روبجارسف تلق ناف# تلع اهب حرصم لسم ثيدحايسال يزرابلاهلاناركتتسيمل |
 قع لب لاسرالا قاطمنعةكمالملاجورخ كلذ نم زايال تلف سنالاو نجلاب 3: الايف |
 هيف اءلكب فيلكتلاوةعيرشلا عورف رئاسإ فيلكتلل رعمثتلا# ىسنالاو جلا ىلا لاسرالا |

 سصيصختث ديدهعلاوفي رغتلاو تازجما سيماون ماصعبالا هيلا لسرملا ءابال مزلجملاوة فلك ١

 || نم الك ناو نيبناجلا دحا نم مطاقاله نا لصاملاو# بسك كلذل سنالاو نجلاب نيذاعلا |

 كنيذ دحاب نيلئاقلا_:رءلكةيلادنت سا امرهاظ هياءلدام سس يظ رما وهامنانيلوقلا |[

 | ركب يلا ةيلضفان ا هباوج*ملا ةعيرالا فلق ببريب ةيلضفالا زهور ئاسلا لوقو#«نيلوقلا |
 :|| كلذ ميفالخال ةئسلا لها ددعا هيلع .؟نيبثالا ىلع رمح ةثالقلا لع هنعمشا يضر /
 ٠ لفارباكا ضعب نال ةيظن | بعدثلاىضريلع يعن ائعتيل ذنااماو#ت مطقلا ديني عاجحالاو /

 اماو#ينظذنسلا لما كريب فالخ هيف عقوامو نافع لعايلعل شف يررثلانايفسك ةئسلا |

 : هلضفبةزعشملا ثيداححالا نم هبق درو ههجو هنا مرك يلع لبا دج ةضراعتم ث5يفثي داحالا ا

 ا ترثكو نتفلا نمزمملا قطا كابا: يتسن باو الالي ا

 هللا ناوضو ةباعصلا ظافح ردابف مهلطابي هقح مه مشو يلعب طحو هيفمود دقوو با دعأا ٍ

 اماو*نيلوذخملا جراوختاونيقراملا ةقسفلا كلوال اعدر هقحيف مددعاماوجترخاو مييلع |

 ناسنالا لهوهلوقو*باعيثسالا كلذ لذ ناينال ىلا سانلاوعديام مل عقي ملف ةثالثلا ةيقن

 ةنملا يف مهنا لوس رولا لسريل نممو ةرئفلا لها بحس الا + معن عالا نا هباوج »عملا ا
 | اف عزو «ةشعبا لبق نم لم لم ألو عب تح نييك ام مق ىلاعت وق المع



 ري هل
 معز راثلا ةيس وهف حوت دامدآ لسرلا لوا نا ىلعهانبحون وا مدآ ةشعب دعب نم يمل نملك نا ْ

 ىتغاب لئاقلا نا هباوج *لخا قلخب لئاقلا لهوهلونو *هيلعلوعي الفةيالا رهاظل فلافم
 هلامخال دبعلا قلخب لئاقلاو يلج وهاكمدلا قرع رئاك ءايشالا نم يشِيفما ريغل قيقا ||
 * ملام هنامصالاو ف الخ هيففدمالسااماو قساف لاضعدتبم ةلزاعملاهلوقي يذلا ينعم اب أ

 انيلع نيعثيامم كلذ لب نيدمّؤملا يف كلذ لقعلا زوجي معن هباوج#ملعا لقعلا زو#لهوهلوقو
 هلوقل اًفلطم/بإسرو هئاييبثاو هدابع ندحال «يش هيلع بحيال ىلاعتو كرابتهّنا نال هداقنعا
 يفْنمَ هما رم نب حيرملا كليب نأ دا نيش اننم كلم مكلف ىلاعت ||
 ىضتقب عقبال هدكل  بقاعب نأ زوجي و يلاعت اضف ضحنم عئاطلاةباثااماوجاميمَج ضال ||

 داعبالا فل نال هفاي نا زوجي و هل دع ضم نم ىماعلا باقعو*داعيملا فلخيال هلاوذ دعو
 هنا ط تنام |هناف كلل ذ ىلا ةيآلا تراشا دقودعولا فالخا فاالخب مركلاو لضفلا ةعس نم

 يفالا نوكيال يذلا داعبالا فلخيهنا تدضتقاف ريما يفالا نوكيال وهوداعيملا فلخيال ىلاعت أ
 نو دام فيد لرش ن اني الل أن ىلاعت هلرف معينا دعبف رئاكلااماوجكللذ ةلبلقم ||
 رثاكلا بيئي هلل نإ لاق نم رفك ىلع اوعمجلا مثنمو هيف كلذ لوقعلا زو جيالذماَتَي نملك ||

 هصلو اهيا ةينيدحلا هيوأتك يف روكح لم وهام ع اضيا رم نبا مامالا رهاوجنئمو 2#

 رغزالا عماجلا يف لسو هيلع لص يبا لعن ولصي ةعامج نع همواعب وهب هلا عفا 96لثسإ#
 لشفا ىلع ةالص لضفا لص مبالا مهتالص ةلهحنمو ةعجلاو نيدثالا ةليلاهريغوتكميفو
 كلذ ىلع لدي م لاقو عنشو ملعلل نيبستنملا ضعب مهيلع ضرتعاف حما دمحان ديس كناقولخ

 *لا يمر هلوقب ال6باجاف ل6 'ىطخم واكل ذيف بيصم وهلوف هنعكاسمالا نيعتيف ليل د
 هدنع عال رم شعب لوق نم كلذ هيلا يرسهنأكو ًاطلعادشا كلذ يف؛طخم وهدنع
 :مو ليل دىلا جاتحيا ذه لثم» كلمالوكادال ناك أم ءالراج نيح داما ضعب لوق صاضارتعا

 يذلا دلثام قلخال قلخعا فرشاو#هلوق ىو يعتنا هيلع لدي ام ةنسلا يفالو باتكلايف درب ||
 ىلع رشبلا يماص ليضفت ةلأسمو#مدأ دلو ديب انا لسو هيلع هللا ىلص هسفن نعدبانزبخا
 ُدَقلَو ىلاعت هللا لاق محصلا باوجلا وه اذهو يرداالب هريغو ةفينح وب!اهيف باجاةكلالملا
 ريثك لع 'مهال فل تايلور اتقدرو رضَبلاو نبل مانو مدا اسك

 ِكاذ يلوم دآينب نم لسو هيلعمملا ىلص هللالوسرو قالا ىعلقيولو ًاليضتانفلَ مم |
 مالكيحتلا باوجلا وه هنع توكسلاو لوشف هيف مالكلاو دنع ثحبلاو هتفرعم اننلك امم

 نم اءبتمىكو ضرتملا اذهدلقىلائ سلاف روكّذلا ضرتملا كلذ ن أكو اضياضرأعما ||
 اا ما
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 وهامو*ةبيرملا نيطايشلا تاوفحل اضرغو ةببصملا ءالعلا لاصنل مده هسفن ريصدق فزاج |

 ثيدح يف يلا قالا بحال هلوف لمأ: ناييفاقلاو لب لوالا ضارتعالا نالطبييف يلج ضاع |
 هيلع هل ىلصدم قجكللاسا برايمدآىلاق لاف !سوديلءهللا ىلصدنا هححصص يذلا ماحلا
 كدي ىنتقلخام برايل اق هقلخال وادم تفرع فيكو ماا ىلاعت هللا لاقف يل ترفغامل لسو
 هلا لوسردم هلال هلاال ابوعكم شرعلا ئاوف ىلع تب ًارأ يمأر تعفر كحور نم يف تففنو
 ذاو يلا قللعا بحال هنامدآأي هللالاق كيلا قلاع ا بحاالا كمسا ىلا فضتإ كنا تلمف
 نمم وهو يدعنبالاقءاو هدنسيفو كيقلذ امدمع الوو كلل ترْفَغ دقفدمم قمم ينئلأس

 ضيا 1 الا دنع ص امتونج روبجتو ليلق#ل هريغفيعضتوهثيدح بتكي نمو سانلا لقحا
 دمحم نّمآيسيعاي مالسلاه يلع ىسع ىلا ىلاعتدللا يحوا لاف امهنعدللا يضر سابعْبا نع
 رانلاو ةنجلا تقلخ امدمشالولو مدآت قلخام دمشالولف هباون وي نأ كنتما نم هكردأ نم رمو

 لثمو نكسف هللالوسر دمت هلاالادلاال هيلع تدتكك برطضاف املا ىلع شرعلا تقاخدقلو
 هما ىلص يبنلا ىلا عوفرملا كح يف نوكب سابع نبا لغم نعمصاذاف يأرلا لبق نمللاقيالا ذه
 هلئاقل لس ول فعشنم لوالا يفافذئنيحو هقفلاو ثيدحلاو لوصالاَةمادر ررقأك مسوهيلع
 يفو# ةوق يأ ةوقءدب زي هيلا لوالا مضف ةيجمللا يف اكءدحو اذه نال اذهبارر جنوكب
 تقاخ ام كالوا يلالجو يثزعو دمحاي هللا لاق هريغو رودصلا ءافش بحاصواور ثيدح

 حسا كلجا نم ةياور يفر ءاربفلا هذه تطسبالو ءارضخلا هذه تعفرالو يناممالو يهرا

 اهيك ذىرخا يقود« رانلاو ةنلللو باقعلاو باوشلا لمجاو امسلا عفراو ءاملجوماو ءاحطبلا ||
 الاملاال بوتكم هيف اذاف شرعلاى لا يمآر تعنرك ديب ينتقلخ م مذآ ىلاةفافشلا يف ضايع

 يجواف كعسأ نم همما تلمح نعد دنع اردقوظءادحا سيدنا تلفها لوسر دعت
 هلك اذهيو كتفلخ امءالولو كتيرذ نمنييبنلا رخل هنا يلالجو يقرعو هيلا ىلامتدهّللا
 اممو# همدقلزو هملقىغطفباوصلا كرونعلزهلئاقناو ضاراعالا كلذ ن الطب مضتا

 ليضفت ىلع تاق ةربتملاةلدالا نأ ريغكب لوالا نمتاو منشا وهو يناثلا ضارتعالا لطم
 نمءارعلا كلذب جرصو مبريغو نييبدلاوةككالملا هلا قاخ عيمج ىلع اسو هيلع لص جانب
 هظفلذا هسفت ضرتمملا هرك د يذلا ثيدحلا كلذ يلعةلادلاثيداحالا نفهدعب نمو ةباعصعلا

 الاماوس ف مدا ثموي ينب نمامو رفعالودجلا ءاول يدييو رفتالو ةمايقلا موي مدد او ديسانا:

 حرضبةكلالما يلع مذآة لش فاو سوا..يلع هللا ىلص مآ عاش ةيلضفا يف يرصوبف يئاول تحت
 جهاد! لَو اسرنو مو ىتطسم ]هل أن ! ىلاعت لوقو م دال اودحتس اذكتاللل ىلا دلوتاهج |
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 ١ نا ةهيحسصلاةلدالاب تبث اذا ود*اقافت!نيملاعلاةل جنم ةكمالملاو نيمل املا ىلع نارهعل اق |
 | ذئموي يبن نمامو روك ملا ثيدحلا يف هلوق هب حرصي اك نييبنلا رئاس ن.ومدآن م لضفاانيبن
 ! مدآ امبيف نيروكدملا نييبنلانا نينروكذملانيعي الاب تيثويئارل تحتالا ءاوس نفم د

 ظ نم لففا ملسو هياءشا ىلع انيبننا تبث ةكئالملا نم لضفا تارمل أو ميهاربا لآواحونو

 نيحيرصعلا يفو# صني الاهتلعشف يحارب لآةلبج نم سو هيلع هلا لص اني لبةكتالملا
 هتياضفا ىلع اضيا لديامو#ةمارقلاموي سانا ديس انا لاقملسو هيلع هللا ىلص هنا اهريغو
 نءو ميظع مهر دارملاناب ضاقدي آلا قايسو َكَرْكَو َكالاَنعََرَو ىلاعتهلوق ىثاعا عيبج ىلع
 مل هنال للا ميج ىلع يظعلا عفرلا ثللذزاب ويعم ركذتوالا ركذا الهي دارملا ناب هورسفع

 ىلاعت هلوق ق داخم لكى لع هردف ةعفر ىلع ل دي و*صيصخقلا مدع لصالاو مهيلع عوفر ارك ذي
 ةعافشلاب نسملا ثي دخلا يفراسو هيلع ىلصءرسفو !ًدومحت اماَقم كبَر كَفعببْن أ ىسع
 هللا قلذ ع بج ىلعهيفمدقتي ونورخ الاو نولوالا هيفددمصي هنال ءاضقلا لصف يف ىماظملا

 ثيدحلا فلس وهيلع شا ىلد هلوقاضي | ةياضفال كالتب حرصي اهو*«ةكئئالملاو ءايبنالا ن ءيملاعت
 امتديلا بحا هلوسروهللا وكن ءناميالاةوالح دجو هيف نك نم ثالث هتمنص ىلع قفنملا
 انا ميصعلا تيدملا يف لسوديلع هللا ىلص هلوقو*ةيلضفالا كلان يف ماو هنافدلمًاتفارعاوس

 نم دحا سبل شرعلا نيمي زعموقات ةنجلا لاح نمةلخلا سدل أف ضرالاا هنع شنت نملوأ
 هنا هيف يذدرتلا لوقأ رظن الو ندحلا ثيدخ ايف هلوفو*ييريغ ماقملاكلذموقيةكالملا
 موي دجللا ءاول لماحاناو رفتالو هللا بيبح انا ينيقلبلا جارسلامالسالا خيشدنيباك بي رغ
 ةدلاقلح كري رم لوا اناو رفتالو ةمايقلاموي عغشم لواو عفاشلوااناو رن الو ةمايقلا

 نم دحا سبا هل وقف #رفعالو نير ًالاونيلوالا مرك ااناونينمكرملا ءارقف سمو يل هللا حمتفيف
 نييبتلاو ةكئاللل لماشلا نيرخالاونيلوالا مرك ااناو هلوتو يريغماقملا كل ذموقي ةكئالملا

 هلوق نا ىقبسو يلج وه اك ىتلاعا رئاس ىلع لسوهيلع ها ىلص هتيلضفا يف ناحيرص مريغو
 هقفاوي و+ ضيا تالذ يف ع رص يلا ىلا بح ال يرعتلا ثيدحلا يف ةقباسلا مآ ةصقيفى اعت
 ةئالا 2 هنال اهدنل رك ذ مدع رضيال لافو نيث دحلا ضعب نع ىنيقلبلا مامالاةلقتام

 نف ررقل ال دهاوش تقيس امنا اهنا ىلع ثيداحالا ةرثك م ةلمج ىلع اوعلطا نيدذلا نيث دحملا
 لاقدنا ىلاعت هللا رع لي ريجءنع مل سو هيلع هللا ىلص يبنلا نع لاق هنا ثدحلا كلذ لقت امتاجح

 ضرالاو تاوعسلا يف قلخا مليفا الوا ءايشا ةعبسب كليلع تندم دقواسو هيله هلناىلص هينا
 | ريغ كناف رشبا مالسلا هيلعلي ربجيل لاق لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنعو# كنمير لعمرك
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 ةالمسرم ايينالو اب رقم اكلمال هقلخ نما هب بحي ماههلاكابح رشبلا و ,هتوفضو هقأخ ا
 لها نمالو تا اروسلا لها ن مدحأ هيلا لصي+ل ص هشرع برق نم هيلا نمحرلا كب رقدقلو

 مسو هيلع هللا ىلص يبنلان ا مولعملاثيدحلا يفولاق# هب ةلابح اموهتمارأ كب هناك انف ضرالا
 دعا مدقث هللاقو ملسو هيلع لص هلا قا: رخآ اكذمناو هماقميف لبر بج فقوو مدقت

 دوهتملا داوس ثيدح يئو# ينم 0 كا تناف م دقت ددعاب لاقف تناعدمتأ ل بالتاق

 ديسأ ذه روهشملا اريج ربخ ينو اشيا هللالسر مهالتكت الملاعب وهو لسرم ريخ.اي ||
 يي مالسنب هللا دبع دنع سول اج انك لاق قامسنب رشبنع عاخادنصعصو*نياسر .١

 هيفرمدأ هللا قاده ةعجلا موي ايئدلام ايا مظعانا مالسنبدلادبعل !اقذ ةعئطجا موي دويسملا ا

 هللا كمر تلق لاق سو هيلع هلا لم اقل وب هلا ىلعهللا ةقيلخ مرك؟ناوةعاسلا موقت |
 قلخ ةكمالملا اما ةكئاللاميردت لهي باي لاقو كومو ىلا رظنف لافت كمالملا نيلف |
 مظعيال يا ا رئاسو لابجلا قلو باعت طولا رلاقلخو ضرالاو تاوعسلا قا 1
 نم نوكيال اذه لثمو ]سو هيلعهللأىل لص مساقلاوب هلا ىلع قلطامكان او ”يذاهتمهل ىلع |!
 يبلا رع مدن ًاكر اص هنعحصو ةباحصصلا 1 نم وهو مالسنبأ نم ردصاذاف يأرلا لبق ْ

 رم ناك هلال ةاروتلانعملاقدنا لاتحام لا رظنالوة مالا نعرم 5 ملسو هيلع هللا لص 1

 ينمؤمو ةباحسعلا رباك نءمالسنبانال افي ضرفلا اذهب ةُئاقدب ةحملا لب دوهيلا رابحا
 هنع حصا« هريغ نماهل ديم ملعي هلال هيف ةجلسا ناكةاروتلا نعال ذ لقث اذان باتكل لها
 لاق*ةاروتلايفكللذ 9را هلوقب هل لو هيلعمما يلص يبدا قيدصتو نين ازلا مب جرة صن يف '

 نيب فالخ فرعي الوشلاذ مهنع لايف :ر ةباحصلا نمدحاو ريغنع ءاجدتوينيقلبلا |

 تثدئاسلاو موفتسا ةكالملا نيلف لاقاما فا امسنب رشبو نيعباتلا نيب الوش ديف ةباوصلا ا

 ملسوعيلعتما ىلص يبلانا يف هفلاخةمالا نما دحا فرعنالو كلف وم ا ىظقم د راهظا |
 ىلع ةيولعلا ةكئالملا ليضنت نم يميلطاو ينالفابلاوةلزتءملا نع رمد يذلا, قلططا لضفا |"

 رباكألا ضعب نع نورش أملا هلقناو يا ماسو هيلع لص انيبن ريغ لعل نكمءايبنالا |

 ليربج ةياضفاب ربوكتلاةروسيف هحي رصنو يرشختزلاة هارطسرظنالو ه. دقعاونيمدقتملا نم
 صاخ عونيف ليففت ىلع ينيلخلاو يفالقايلا مالك ل مح كمي و ملسو هيلع هلأ لص هيلع

 هلاف تادابملا عاونا ميجا ةيسنلاب قلطملاليضفتلا اماو هرحشثو مسيبسنلاى عمرا ارتساك

 ام#ةديبعوبأ ةمالا مله نيما*" ياك رقاب كلل ذ ريظنو مهيلءانيدنل مثعررغ يلعءايبنالل

 حاونالا هذه هيسليضفتلاف# رذيلا نم ةحمل ىقدصا ءارضملا تلظاالو ءاريغلات انا
 اي ل ل ١ ا سم هديب هدب هوس سمسم



 ثق

 «مريغو كئلوأ ىلع عاونالا رئاس يف مهنعدملا ىضرةعب رالا "اللا ةيل شفا ضراعيال ةصاخلا
 مريغو ةفينح وبا هتعب اجا ةكئالملا ىلع رشبلا ياص ليضفتةل اسمو ضرتعملا كلذ لوقاماو

 ديعدتفلاوتكمالملا ىلع ءايبنالا ل ضفتب ىرخا ةياورهلو هنع ةياور هذه هيلع لاقيف يتردا الب
 نيلسرملا ريغ ءايبنالاوب«ةكمالملا ةلمح نم لضفا نواسرملا ثوم دآينب صاوخنا ةيفنما ءانع
 هذه ىلعو *نيلسرملا ريغنم لففا ةكمالملا نم صا اولخاومبةكلال | صاوخ ريغنم لضفا
 هريفيالو هنعهللا ىمر ةفيتح يباب ناظيالو ةككالملا نم لضفا ملسو هيلهنلا يلصانيبنف ةياورلا
 يعفاشلا لاقو*ةكتالما ىلع ملسو هيلع ها ىلص دما يبن لي ضفت يف فقوعي هلأ نيلسلا ثا نم
 يلع لضفملا هتلاسرل بخستنملا هيحول ىفطصملا هتريخ ناكوتلاسرلا باتكي هنعهللا مر

 ىلوالا يفدركذ عمدرك د عوفرملا لبق لسرم هب لسراام عاو هثوبن خو هتمحر جتفب هقلخ عيبج
 ممريخو ايئدو ني ديف هيضر قاخ لكل ىرعجاو سنن هقلخ لضفأ ىرخالا يف عفشملا عفاشلاو

 ةماعلاو ةصاخلل :ىندقلخ انف ةرعو مركو فرشو ملسو هيلع ىلص هلوسرو»دبعد محتار دواس
 ةرصب رح: ماعم يلع ذب زع مك فلأن م لوس مك هاَجدقل لاقفهبايدلاونيدلا يف عفنلاو
 انين ليضنت رى. هنعللا ىدر يفاشلا هب جرض امو "يسر فأر نييوملاب كيل
 ضرتعملا كلذ لوفو* ةفاكءالعلا هيلع يذلا وهقلخلا عيمج ىلع لسوهيلعدللا ىلص دما دينو
 ءازعلا هيلع ام وهي عملا باوملا لب« هنمطاغ مسرعا باوجلا وهىرداالبلوقلا ثأ

 ةكئالملا ىلع مهلكءايبنالا ليضفتو ةكئالملاو ءايبنالانمقلطلا عي ىلعانيبن ليضفت نم

 ىلاعتهلوقاماو*ليل دل جرخامالا مهليضف: يف رهاظ "مدا يراسوَم_دَقلَو ىلاعت هلوقو مهلك
 ءاليثسالاو ةبلغلاةهجينم ليضفتلانأليقدقف ًاليضفت الخ ب 38-5 لع فانل قو

 نيب ليضنتلا يف الفلل ةيألا يف ضرعتالف اذه ىلعوةمايقلا موي هازجلاو باوثلاب ليقو
 ميم ناف كلما نم لضفا ناسنالا سيل نعمل يضر سابعنبا نعو# ةككالملاو مداينب
 قلما لضفا انيبننا رماك هنعح صام سو هيلع هنأ ىلص دمت انيينامسال ءايبنالا ريغلعلمح
 .لئاسم نمةلأسملا هذهو فيك هنم طلخف هتفرعم انفلك امم كلذ سيل ضرتغملا لوثاماو*
 هئبترم نابيب تءاجيلا ةلدالاب ذأ: نأو هرقونواتيبن ملغمت ناب نوفلكم نحنو نيددلا لوصا

 كُن نم ىلع ذهل عد ءارج هيفف لوضف هيفمالكلاو ضرتعملا كلذ لوقاماو *هب رنمهب رقو
 لصاح ىهتتا بجاوم داقتعاو بواطم كلذ يف 'مالكلا لبةمالا ءالمعو ةباصعلا نم كلذ يف
 يف لسو هياعدملا لص يبتلا ىلعنرلصملا هب نلعا امش كللذ ررقلا ذاو+ هيلع دايز عمينيقلبلامالق

 نمو هيلا قرطتي ضارثعا الوديلع رابغال حضاو قحتاولصلا كلت نماهريغودجاسملا



 1ع

 هرفغتسيو هللا ىلا بئياف ةيناطيش ةسم وأ ةيلازتعا ةغزن هتباصإ دقف كلذ ضرتعا
 : هللابذايعلاو ةيحاصل ريك داسف ىلا رج اهر كلذ يف ضوللا نأف هئم مقو 3 لصتتيو

 باوصلل ققوملا هئاحس هللاو ىلاعت

 ٠١ 4 +ةنس يفوتملاةريسلا بحاص يبلح لا نيدلا روث يلع !ةمالعلا امال مهنمو و

 ناب ناميالاومالسالا لها في رعت م اهايسينلاهتلاسر 2 هنعاطا| يضره رهاوجنف 2#
 ريظ يلع بوتكم وه ام هقيل أن يو 26نامزالو ناكم هنم ولذيال لوميا ىلص دمع

 هله شو عا هاو هنافل قم نماهخأ رث الا ةصالخ يف نالعنبا ةمالعلا ةمجرث ي يتب .ًارداوتخسن

 م دجو 28 هدصق نملك لب *هدصق نم بيخجال يذلا هثدحلا * يح رلا نحل هللا
 ||| دمج+#هديعو هيلا برقث ين لضفا ىلع مالسلاوةالصلاو*م دمي نم لاوقا نعاٌر بكار راع لاعت
 ||| «نيلسرملاوةايبنالا ميم صو هيلعهمالسو للا ةالص»#» دعب يبلال يذلا ةعافشلاوةمحرلا ين
 || دعب و 96نيمباتلاوةبارعتلاو ةبارقلاو ل لانج «نيضرإلا وحلا ةكلل صو
 نع ةباجالا تمدقلو «فيزصتلا اذههل عشو يذلا ىنملايف اًرارم ةباعمكلاانمتقيسدف
 7 دعب هتروص ىنمملا كلذ يف نآلا لا ئسانيلا عفردقو #فيص رئلاا ذه عون نم ةلئسالا

 هيلعهللا ىلص ا دم نا نم مسلاجيو مبكي اج رلتراعرصت كل وقىبعم يف نولوقلاذامةفي رشا
 هربق يف يقم ناب ماقاذارهلواهربغيف يقموه لوف «ديلخ سلوي ولعلاملاوعلاالم* هي ربلاريخلسو

 هتروصأ<ب كلذ نعانبج اف« دوجوم لكي هروضح ىنعمادو# دوجوو زيح لكي هدوجو ىنعما
 قئاوملادب راءاو#قداصلا الا اهيا. عاد« باوصلاةباصال ةيادهو ماهل نعمل أملا هلادجلا
 لصا سيسأت نمدب ل هنا« مولعلا ءال د نم كايأو ياقسو# مومهلا ءاد نم كاياودثا يقافش#
 يف هنوكك شبإ هما ناعبي ناسملالا نوكل ةنيابتم ناوك لاو ةفلتخم ملاوملا نا وهو باوللا اذ
 ||| ناليلدب هدم عسوا ركفلا انوا يف هعمناكق يض فدا عذئنيح ديميال الانا داد

 || كرا ليلدي هنم عسوا موتلاملاءولاملا هيلععستاهسفثيف ركفو هينيع ضما ىتمناسلالا
 نال هنمعسوا خزربلا ملاعو شرعلاىلا شرفلا نم جرعتهيفو بهذم لك هيف بهذت حورلا

 | يف اسي لع اقوا سيال كلة رقمي رقىلاتراص ندبلا نعت درجت يتم حورلا
 ةيكلمةوف ذئنيح اهنا اناقذاو باوجلا ذه دوصقم ضبني وعضتي و حصن ىنملاذملوايندلا
 قرشملا ىمقا يف ناكو لدنميف بلاطلا م رسغهتمسا ىتم نجلا نا عمابب ىلواةيدجلاةوقلل ابا يصتف
 ا الاب لذ ةاواسمالوةيجامهعداورضح برغملا ىسنا يف نكد كيذك رخآ مرضتماو



 اي مول يرش ثومو ةايحءايلوالاو ءايبنالل نوكي ناك انا كلذ نالشلا ذيفءابلوالاو |
 لئاشف كريب اوعي مهعوبطم ىف سب ام اولمحتو ميرودقم يف سبل اه اوك مهنوك
 لايخ وم اقاف عت نا لدا يفنطلا لاقل اضياو ميطلاب م !طكاذناذ نا فال نيلقالا

 ىبلا عاهتجا اماو مهو آل ثيَح نم هلييَقَو 3 ,هل ا ىلا متل اق دةفالاو ضع :

 ا ا ىنمملا كلذ ناكَف تايصوصخلا ليبق نف مهيءايلو الا ضعب و مدي هللاىلص |
 رشملا ملاعو موعيطيف ةرقلا يئانت باب , نم نوللو بنرشلا يف ةوقلا ينئانت باب نم ءايلدالاو

 لات هللا لضفو اهلك ملاوعلا ث كاثنم عسوا رانلاو ةنجلاملاعو حزربلا لاء نم عسوا رشنلاو ||
 أنو ثوح اهاينال ناركألا كلتو ملاوعلا كلت فاعضانم عسوادل ةطاشاو هئمعرةعسو |!
 هناي هياوث ضعب ةنطانا 5 لدنو زعهتامواعم نم ةقيقدو ىلاعت هتالضفت نم'زج ثعو ||
 :|/.عرربلاوايلدلا يف ةايحلا نامهف لصالا اذهسيسأت نمو#همجا كرابت هباقع ضعب رادلاو ا
 قرت الكشتو اكارد'و شطب اهاندذ ةوقلا ةبج نم ةفلتخم حورلاة هج نمة دمتم ثعبلاو ||[

 | ةيو ,رخالا ةايللااهالءاو شاع تامالتيبم برق خزربلاةايحارطسواو ايندلاةايةطاحاو

 أ ةريغو يطرقلا لاقاك ةبطاق ءالعلا نم نيققحلا ناؤهو باوجلا قي رط تدهقشقناًذاو*ةيدبالا ا

 اخو توكلملاملاع ىلا كلملاملاع نم لاقتنا قب رط لب ضحتم دعف نسل 1توملانا ىلا :اوبهذ ظ

 يئاهبواهملعو اهيفدب نسحي ناك يتلا ةل ىلا ىلع نيل ت تيما نوكيف  خرربلا لهاوايثذلا لهانيب

 .الو ةليقث تسيل ةفيطل اهلكحا ورالان نا ايلاقو تاومالا رئاس يف ممالك ىنعماذ هاي دلا راد

 ىلف ةوههسم تسيلو ةيءذأمثناكنأ ىلاعتهللا ءاش ثيح جحرقو جوست ما اسجالاك يشك
 داي زيبا اصاصتخا اطل لرا كشالو ىنءملا كل ذيف مالا رئاسك ةمالا هذه نوكتاذه
 نع ىاعت هللا امصخ !؟ هيئابعم ةكراشمةقباسل !ممالا نم اهريغل سيل اهساورال تافرسصت ؤ

 '1 ايئايلواو نيلماعلا العلف كانك رمالا ناك !ذاؤ وي نا داكتال صئاصخج مالا رئاس
 ْ مظعالا مامالاك |ئالع غلو ةيلعلا,قنملا كلقيف صاصتخا ديمو ةيزمة دايز نيفرااعلا
 يلا ةفيرشلاة د يعل و ىلع ادي زعلاطاديازكيو ايازملاء اظعاكلأ نمش ملالاويناشاو |

 يأ سو هيلعملا ىل له دمت ةمالام ذه يبنى ابك وسلا دجلاو ىلعالا فرشلا يهتني نا
 الانياسرملا ْْن همزعلا يور ماس ىلع ىندملا كاد د صوص يف صاصتخا هل ناف ةجرااوةعافشلا م

 هيد نم نذابالا مفشي هيل هناك هن ذاب نوكي ناالا ه يش هنم ملال نس لهل ةعافشلا بصنم نا ىرث

 مهيفعب لوتىلع 535 هبالا هاذ نمدحاب هلا ىلا لسوتي نادحال زوجيال هنا ىرتالاى اعت

 أك ىموم ىأرمنا ىرت الا هئايلواوهئايبنا عبي ىلاعت هاما لشوتلا زودنا عيحضتلاو
 ل ص 2 0 مج



1 

 1 مت وم

 هلاجس داراو ىلاعت شاه دارأ يذلا ىنمملاب الا هرب لو تاوعملا ضعب يف :ارينالا ىأرو يف أيس

 يس ملسو هيلعدللا لص هفرصت ماقام, تفرعدقف ل شنيحو هلجال باتكلا اذهعضويملاعت ا
 *يلواانسفلابانم وه يذلا في رشلا ههمجو# نوعلاو ثوخال درجرولا يف هريس ةي ذو نوكلا
 ةير ناكماب كلا ريوتشب يعن يطويسلاظفاحلا باتك يشف»+الوا هربقيفريقم ود له
 يف نوكرتيال ءايبنالا نا لاق ملسو هيلدا ىلص هنا سنا نعشأملاو مسوديلعفلا ىلص يبنلا
 ال ءايبنالا ناىلاق ملسو هيلع هللا يلع ينلانأ سئا نع قيببلا جرخأ ضيا هيفوصروبق
 * روصلايف خفني تح ىلامتدلا يدب نيبنولصي مهتكلو ةليل نيعيرأ مروبقيف نوكرتي
 || ثكم املاق بيسملا نيديعس نعانل خيشلاق لاق يروثلان ايس مامالا ىوراضي|هبفو
 ىهتتا ءايبنالا رئا كن ركي اذه يلعف قييبلا لاق عفري ىتحةليلثيعب رانم رثكأهربقويف يف
 باعكلا فوم« مطارلامتودلرابت هلو ةناككاو ناكل يف ةمفرلاةدايزف صخلو لجا لب تلق
 املاقبيسملا نيد يعس نع مادقملا يلا نع يرونلا نعدفص م يف قالا دبع ىوراتقب اروكلملا
 يئاريطلاو هخي رانايف نيمرإلا ماما جرخلا امضي هيفو» موب نيعب را نمرثك !ضرالا يف يف ثكم

 ثوع يننمام ملسو هيلعششا لص هل لوسر لاق ىلاق سنا نع ةيلملا يف يهارباو ريبكلا يف
 يق يفارلا مامالاو ةياهنلا يف نيمرملا مامانا (ضياديفو ءاحابم نيعب راالاهربقيف ميقيف

 ثالث ربقلايف يبكرتي نا نم يلر ىلع مركأن لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلانا ايو حرشلا
 يببدط] ينارفعزلا نيعسملا وبا ركذ اضيا هيفو*نيموي نمرثكأ ىدرو نيمرحلا ماماداز
 ثيداحالا ماهو تلق#«موي فصننم رثكامربق يف (يبن كرتيالىلاعتدهللا نا اًقيدحهبتكك يف

 باتكلا !ذهرإجال عض يذلا ىبمملا نعةلئسالا يف انيلعنيمتلا دنع صوصخ ةلكشتسماهلق

 الظلا حارصب بادك يناغبا وهو روك ذا باتكلايفاملاكشالا مضوي واننامز لدا نم
 ىلا ءاجايبارعا نا نع يلرغملا نامعتلا نبا ظفاحلل مانملاوةظقرلا يف مانالا ديس نيثيفتسملايف |

 هلوث ىلا كلوقاتيعوف تاقدق لاق لس مال لاو ةالصلا ل ضفادبحاص ىلع فيرشلا ربقلا

 'مهل رظطتس اوت اوُرتطتساَك كلج هسا اوملظ ذل مهن 1[ 5كيلعلزناامف ناكو |
 يلرغئسان أ وجراو !رفغتسم تثجو يسفن تلظدفو يح ابان اودجوأ لوس

 أ هللا ىلص هنا ىلع دب ميمصلا لوبقملا يرصلا صنلا اذيفكلا رتغدق نا ربقلا نم يدوق
 نس ضيا يطويسلا باتك ينام فب لاكشالا عضوي و * دوجوم هريق يف موقم ملسو هيلع

 هللاةمحرويبلا اهيا كيلم مالسلا لات ةفيرشلاةشورلاب فقو يجيالا نيدلا رونديسلانا

 ركباباخيشلا نار# يداواي مالسلا كيلعولوقي الئاقربتلا ن.هترغ ناك نم عهسف هتاكرب و
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 أ ةفيرشلا ةنيدملاب ةرواجم تناك ةيعئام أ رمأ ناو مالسلاهيطدر 1
 نم ةالئاق تعمسف ملسوب هيلعشا ىلع يبلاىلاثاذ تكفاهناو اهيذؤب مدا ضعب ناكو
 يديم اتسالا نار لافاكوا تربص 6 يربصاف ةوسا قرش اما !لوق أوةيةفي رشلاةرسملا

 لوقي ذخاو ةئيرشلا ةرحمطلا هاجت فقو 2 أم سس هللا انمقث يعافرلا دمحا

 ٠ يثيئان شو يع ضرالا لسبقل  اهلسرا تنك يعور دمبلا ةلاح يف
 ينش اهب طحت 3 5 كيم ددماف ترضح دق 79 ةلود هذهو

 : روكذلا باعكل ينام كلذ ريغ تدعون رشلا» دي دم ملسو هيلعشا ىلص هناو
 ليقف سوم يخل ءاسالاقلإ تيأرإسو هيلع لص لوف لاكمال حض موي اميو# هريغو
 ةنينسلايف هعمم وأ لقنأ احون نا نمنوخرإللاءاشتامكلذ باي رحال بكا

 تفسوي ناو رصميفةفار لاب اًنوفدم ناك مالسلاهبلع بوةعي ناو*نافوطلا نم هيلءةيشخ

 ]|| نيب داهنيب عمجي سدقملاّت ب راوجيف ليلا دلب ىلا القتاهئاومويفلاب ب وخدم ناكمدلو

 هدوجو منال هبا ثرحبأيلك (موزل ةثبل أ ربقل مزالم ين لكنا "لسنا هنا لصاحلاو اجا ا
 ”ميهاع هايبثالا قوقحيف (عقن كلذ ناكو لاكشالا ةياغيف ثيداحالا كالت تناك ريغ يف

 لئن مربق نم جرخي نه ءايلوالاو ءايفصالا نعالضف تاومالا دان منافمالسلاو ةالصلا
 بطتلاناةمالاهذهةنسلا لع ربخلا رتاوتو ءربق نع ةديعبلادالبلاىمنا يف نويعلاو دهاشُي
 لونا و٠ دعبوإ قنثا ف اططأب رافكلادالب يف فورعملا ي ودبلاإدحا يديس فراعلا

 ناىلاعت هلا ءاش ناربظي يذلاوهتب رتملاو اهريغو رم مهناطوا ىلا جنرخالادالب نم ىرسالا
 ىلاود+«ن انما ىشنإ دارث ىلعا ىلاو *ناوض هر زا ىلالقتنا تامديح ملسو هيلع هلا ىلص يبل

 لممو ةفرشملاهضور ملا لصو ملسو هيلع هللايلصدنا وهلوقعم بيتر” ىلعةليسولاة جرد

 نوأوالا اهيف هطيغي ىتلا ةليسولا فو هدنع ةجرد فرشأ ىلا ةهبشالب هعقر م مظعلل ريق

 ]|| دبلاو ضرالاو تاومتلا راطنا يف ريسينا "يقم نؤاهل ىلاهتو هناج# هنثانذا نورك د آلاو

 : ةيلها هلهأو ةيبهوةوق ىلاعت هللا ءاطعا دفنا له عمو ءانيماش ثرح رعوأاو لهسلاو ريلاو

 || هباجال برقم كللم وا لسرم يبن اهنه»ادان وا ث يب دوجوم ةليسرلا ةجرديف نوكي ث يحب
 ' ةبلاط مدي كل ذكقةليسرلا ةجر ديف كل ذك وهاك ةمايقلا دعبام ةياهنالامىلا هتوم مري نم
 دات ديزي بلاط لك ”دجيو ير لخاد لعزل «دجنو ىلاعتو هناحجسوب ريدي نيب

 دمعمالسلاوةالصلا عي اء ءايالل ىلاعتهلا نذل < هرسسيف فراعلاو دركي يف قتلا هديك



 *«ىموم يف لأي ءام كلذ عضوي ودصاف ىأر يلع رضح ىتموه دجو بلاط هبلط ىثمهنا ىوس

 ةلادلا ثيداحالاو ءايلعلا لوقت رثكأل هباسيثسا دعب روك ذلاهباع 5 يف يطويسلا طفاحلا لاق

 لوقنلا هذهعرمت نمل مت دق ةظقيلاومانألايف 27 هيلعمللا ىلع ينلاةيرناكما ىلع

 ص مسو هيلع ىلصيب لأنا ثيداحالاو

 نع بيغي هناو «ىشدتملدبتي مل هتافو لبفاهيلع ناكيتلاهئثيبب وهو تركلا يفد ضرالا
 باجل عقر ىلاعت هللا دارإ اذافهداسجاب ءايحأ منك عم ءةكتاللا تييغاك رامبالا

 ص منقل ىلا يعادالو ثا ذنم عئامالا بياع وه يت جلا ةتئيد ىلعم أر هتب ورب هما دارا نم

 امكرعالا ناهللا هاش ناهلوقن يذلاوانمالكاماو تلف* يطويسلا مالك ىحتنا لاما ةيؤرب

 راطقا يي *اش شريح فرضت :هلاودحوروودس#

 لهسم الو رجيالو ربالو من الديس كالو حرف الو شرعالو ناكماالو لالوناكمالو

 لفسالا نوكلا «التماكدب ىلعالا نوكلا العمادن راضيا هيلانرشا«ريفالو خرب الو رعو الو
 ماتةمدط ءاد ًالدبريدي نيباماف حبلا لوحاقئاط هربق يفايقمم دقت هب هربق ءالعماكودب

 كلذك ناك ىتف قرشملا ىمنايف اهنيعب ةعاسلا تالتيف كل ذك هل نيئارلا كلذ يننوقفاوي

 ثاياغ ىلعاو:لالجلاو لا+لا يتفصب ناك ة لقي ناك يتمو لاثملاو لاييلعا ملاعيف ناك امانم
 7 لئاقلا لاق اك لاا

 ردجاويفلاعلا حينا فقير هللا ىلعسبل
 مسفنا دنع نم هنولوقل ؛يش وهما كبف روث ل شفلادامم ىتنايفاذهيعلط له لئاق لاقناف
 ءاشنا باوملا انلق : لاحم عيجيف دحاو اومسج لينا عمن "فكو لاكباط دوصتبشتكو

 نمودعدصلا ىلاعتثاب ذايملاو قحتادقف لسو هيلعهئلاىلص يبا دل ىلع بذك رم نايلاعت هللا
 ضنك رهأأ أ ىعدملا اذه يفءانرك 5 دا دز وبك هنم سبل ام فيرشلا هرمآ يف ُتدحأ

 لبلد ىلا راهنلا أ جاتجا اذا ءيشناهذ الاي سعب سلب

 _ رامالاب هءأر سانال ٠ لفل بالفارت 1 اذاوأ

 0_0 يي يره تا 3 تي ا ا 0
 كي رج يفوض رالا لهالاسأت 7م روبفيف مهتم رش ةماقايفيلعالا هسدق تاريظحىلا مبعفر

 إ ينعم هعماتال نسل ربقلا يف عقلا جلاو كلذ لعر محال هنأ ىلع ت تءاششيح ح رست حابشأ

 || نامز هنم ولخيال في رششلا هدسج ناءارا يذلا ناوكلذ نم صخاو يطويسلا لالجلادلات

 0 ماهبالاو ماهمالا باضاو# ماهوالا لها نس ردانلا

/ 

0 

 : ترخأ اىمقأ ينام انمواةظقب هل نيثاراثرا ير“ مالا ةليسولاة جرد يفهتماقابط اسئالا



1 
 يي ا يم سوم

 ظن مك ىلع هج طفح نمو” مهفيجل نم ىلع جت مى 3 نمو عيل نم عاج لعن رمق

 » هياقن ةح يشع ذل دأ أ ذلعانلف »ليو ادبالا لوقحصبال»* ليما قا ارفال لوقتالا ىلع

 اهديئاسم يف« هخيوعلا اتيلاوع يفماني ورام يلقلا ليدل نفع هيعطنةي دوجو نيهأربو

 نمد ظافثالاو يلاعملا لها ميج دنعوظافحلا عيجدنعتباث رهاك" + ةهحرلا ةئياشلا

 9 ايو ليا مالسلاه يلع ىمومماخا ىأر ءارسسالا ةليل ملسو هيلع لنا يلص
 ءايبئالا ةوس لسو هيلع هللا ىلص هبا دتقم هفلخ ىموم ىلصو هيدي نيباضبأ 7 ارؤسدقملا تييىلا

 يور امىلعاهريغيف وااهيف هدجو؛ةعبارلا ءامسلا ىلا ملسو هيلع ىلص يلا دعمودقراف

 ةعبارلا يف سب رداو ةئلاثلا يففسوي وةيناثلايف ىسعو ىلوالا يف مدادجوهنا يوردقف

 | نون ًرنوكينا حميملا يطقعب اسلايف ميهارباو ةسداسلا يف ىمومو ةمساللا يفنوراهو
 / ةيئرلايف ملسو هيلعهللا ىلصدمتانيبن نود وهوىسومل اذهناكن اف نيتياورلا نيباعج امهيف

 | دوج 92 ىلداو ىرحاو قحاو ردجاهريفيف [يقمهنوكو ناكم لك يف ! دووم هنوكبايض
 سدقملا تيب هقراف لسوهيلع هللا لما د دمهم انيبننا عمةسداسلا واةعبارلا" امسلا يف ىموع

 انيبل نال هريغ نعو ىسوم نعدب نوكلا + الثمأب ايبا صدخ نكل يلصي هزيق يناماق هقرافو

 أ ةوطخن هياخت ىلا لوصولا لعل سرع يبنالو برقم ثالل ةردقالامىملا ءارسالاةليل قرتو بررقث
 ماقمدلالا انماموهلوقب استحم تملا ةردس دع لير بج ةكلالل ا سيئر فلخت كلذلو هنم
 ريغ ىلا ةسداسلا وا ةعبارلا ءايسلا يفىءومفلختو ةعباسلا املا يهاربا فاكتب ماعم
 كلاسملا ختوا نومأت :كلس ام ةحيعملاةحيرصلا كلذ لءاضيا ةيلقنلاةلدالا ندو#«كلذ
 1 ماما را رمامتدجلا : ةتباثلا انديتاسمو+ ةهحصلا انيلاوع يناث دنع يثام وهو

 ممادلجرلا اذهيف لوقثامرربقلل نالوقينيكلملا نا ههريغو يراذيلا مامالا ظفاحلا ةمئالا
 ا كي ءالعلا ضعب لوقاماو هانعم ةقيقح يف لصالا رهاذه رضا, الادب راشيل ةراشالا
 8-0 لودعلاو زوهتلا ىلا اهو يذلاام هل لوقتانالانه هيلا ليبس الفاتهذ !رضاح نوكي نا

 تالوقنملا ضعب يفو* مالك البف يرشلا» دسجبا رضا نوكي نا بجوف كلل ذرلا ةقيقملا
 ل 1 نب كالاماذه هئازاب تيم لاقف باوجلا هياعتراف ربقلا يف لكسف تام يلام
 هنعّأ ىف ىخر يفاشلا ملظعالا مامالانماماف أ ذه لمف تاق فدسملا لاق# كنع بيجي كسأر
 ميدبلا امقن نم اداق كالذلو دحا لكنم كلذب ىتحا «رس دول ”حدر سدو

 يتامات تاعج نم يداقلعا مي نع ريكو ركدم يلالأ اساؤ

 يناما ”يعفاشلاو هب كريدا دمج ًأينلا تيد ملل ا
 ل سس



1 
 ْ ا
 ؤ ا

 0 كيعع أ

 ثيل 3 مذاتسأف ول 9 الل هإ ىلا نم , يقاشلا مالا يرمل انلقو فاشلاءامالا يرمحل ١ انلقو

 ثيغ همراكم ائرغ هل راف ىنض يعشبالوأبض ىئنخي الو
1 

 يعئاشلامامالا شي ردا نبا مع ةديقعو ةقيرط تذخنإ ين اضياانلقو

 عفاشلا "يب دا دبع دع كيس يل ةليسو فيرشل لا هبهذمت تاوجو

 ةشيق لرع*ر ابحالاو مالا مامأ حدم يف مالكلا جري نأ داكدقن هدا نإ ما اعوجر

 نه ىلع يللا كال ذدمب بجي ود« هيلقعلا ةيمطقلا ةلدالا ركذالا قييم دينلاو ةنطفلاو
 هيلع هللا يلع هنأ يل دوب رجوم لك 5 نم دحأ فئاخيال هنا ةيعطقلا ! نيماربلانف#هيئاسنا هيفا

 ندب أنه زج وذم أي لأمم هنا حورشم لوق يف كغلب ود ًارلهر 3 دوجولا حور
 و م جسما

 ١ واخي النا بجو هيل لاو 3 2 يواعأا ماو ىلا عر ملسو هيلعهللاىلص ناك الود حورلا نع ١ ا

 | ناك «ايلوالا مةعاجما هياكل ذ ىلع نيهاربلاو مو#ديكرلا هحو روهدسج نعم زج

 باتكلا يق هريغو يطوسلا لالجلا حارق «دهمشملا انعم دبشعو* دبل الدق

 1 يكل يعافرلا دمحا ذاتسالا ىلا تبهذلاق ينل س ايعلاابا ف ..اءلانادريغو روك ذملا

 !ا يوانقلا ميجرلا دبع كزهش ىلا بهذ ذا لموديل هلا ص هلل لوسر تنرعلهمل_لاقف

 فكي دقملا تييملا بهذايل لاقف هيلا تبهذف لاق كواسلاكلعيصيل هب كفرعيل |

 هيلع هللالص يباب ذ يرعب نع ملاعت هلا ف شك سدقملا تيبت ثج الف كلذ نع كل 1

 | نيحاربلا نمو ناوكلاو راطقالا رئاسٌألامو يسركلاو شرعلاو ضرالاو تاومبتاًاملسو |
 ناكو (مانموةظقي نيلسرملا ديب بلا نوعمتجي اوناكنيفراعلاو ءايلوالا بلاغ ناكلذ ىلع!

 ةرء ةرشع عبس دحاو ةلي!يفدب مقجاو هب عاتجالا ريثك يموعنب ةفيلخ ىلاء"هلاب فراعلا |

 لصاملا نكف تلق# انتي اور ةرسجب ايأوالا نم ريك تامدقت انمل |الةفيلخ !ردل لاقو
 قرافىتد ديلا دعتا ذوو سو هيلعدشا ىلع هلبق نمال اني واسم بجو انلبقنمباحطلانإ

 اهعدرب اهتاماو ابعمتل ابلتق ىتمو كلذ هل ىلاعتدنلا مسق اذاهأري هيليعضمتا اومونلاب ولو هسفن

 عمتجييفوثلانيدلا رون خيشلا ابنه ن ناك لو ةظقيالوامانمال باح ه نيب وهنيب قبيملا |
 ليالار ارخآ ةراثدعم سانلا موقيفايحلا يق همايق هءائجا ةمالعناكوةظقي رهزالاب ايلا يف هيلع

 || مدينلان 1 ٠ يسان تددعا .!«ليع ةفرط ملسوهباعهلا لص ين يبلا هب هرنعت تب * رالوقي ا

 يسرملا سابعلاوب اديدلا ناكو *ابلاغاراهنو اليل ةمودزلا باي ةيفويسلاب هتولخ يفهب عمم |

 0 حس سطس اس

 ا ةراعلا ماس 3 هلأ ؛ايهاقاح :ناياقن يأ دناذه#لومألا وجرل ااهاوع لوقاف# رايتخالا

 : لراكو* حبلا ىلا امئاق سيف ءاشعلا دعب يملا يف : ة'ازقلا» ادتبادنع ةراتودفصاةرأتو



 4ك
 م ع

 *«اهرصح دصق نعا ذهبان يفتك ىصقتست نا نم رهشاو ىصحت نا ن مرتك اا ذهيف رابخالاو
 نال هب رقث ةمجارف كلذ نم ءايشا ضعب هريغو روك ذملا يطويسلا الخلا ظفاحلا باتكيفو
 كلذ ىلع نيهاربلا نمو لصح دفو لاؤسلا نع باوجلا فيفصتلا ذهن «ضرغلاو دصقلا لجأ
 يلعاصامت هناكمل دب ك ارتيو رئاسي هنال الدب مهنم دحاولا يمسامنا ةمالاهذهنم لادبالا نأ
 أ مسقتاف لوقثاذام يماقلا هلأ ف ةالصلا كرت هيلع ىعداهنانابلا بيضقل قفتادقو#هتروص
 ىفاقأل روصلا كلن نمد .روص تلاقف نابلا بيضقدلا كاش كشيالابنم لكر روص عبس هم

 أ لادبالا نمدحاوللا ذهن اك .اذاف تلق##: السلا كرني نوعدت ةروص يا يلءاورظنا نيعدملاو
 يدب رءضعإ نادلقن حصيامو#«لاشم *فلافلا مسوي اعدم ىلص هللا لوم سر ره م ربظب الفأ أ

 باتكو محلا باثك ب حاص هنعمل ىغد ي يردك لاما ءاطعدب نيدلا جات يديس |!
 كلذيفنيدلا جات يديسىأروالا اًدهشم رسفحالو فو ف قوات ةدسح اهريغو ريونتلا
 | خنيشلا لاح نعلأم و رصمملا ءاجدي ر ملا ناومدجيالن هيلايت أ, هككك نا مىتمدناو نطوملا |

 ىلا لاقك وااذك لحييفاذكت تيرا ةفشاكم ضيشلاهل لاقعييشلاب عقجا اف بيطهنأ ليقف
 نا نيعلا يأر يندهاشملا لوقعملا نكمل نم هنأ كلذ ىلع نيهاربلا نمو* مساهم كلذ ريغ
 فيس يذلا ءاريف ردبلادبف لعج ناك ملسو هيلعهللا ل ىلع "دمج ديبئىلاعت هللا لج
 ا سعشلا نيع شل ذكو نا اركألا المدورضود هرفوهو برغم ىسنا يف ي ذأاءارياك قرشملا وصفا
 | دق ىلاعتدتانال ضرالا هجوم هناك نملك اهتيؤريف ىوتسادق هنافموجتلا يق 2 وةرهزلاو ا

 0 الو كللذك ةبيلتب ملسو هيلع لص يبنلا ربقنوكي نا عدب الة كلذ رددت كما لمج ١
 ىئارلا نكمل ام ثلإ ذك دهاشي وابنم ىري ضيا ةبيط ريخب انيبن نم امج للانتاج يغا
 0 ريال رصبلا ىانااك ءيشب نمارب. الو نيش ىري الف ةريصبلا مما |

 ميدبلا اريظن نم انلق اذهو ةرهاظ ةزرأب ةيداب اهنو ميك عع موجنلاالو ا

 0 م

١ 

 برعلاو معاون هللا ضدارتاسإ ٠ هدوجو يف قطصملا يبلا لاثم 00
 برقلا ةلصبيفهنمثءادةبيطب . ةيرتباط هربق يس ةنا ىلع ا
 برغلاو قرشلايف نركلا عيج ب ةظوضوداب قفالا يفامسلا ردبك ا

 اناوكالاوب ضرالاو امسلا الم ٠ هدوجو فيك راتخللا ىلا رظنا ؟فيااتلقو
 انايغ درجرلا ألم هكايضو املا دبك يف ردبلا لثم مارتن

 ةيلفسلاوةي والا اوعلا ىلاعتدلا لمي نال قعتي و نكمي د: :زوجهنااضياشالذ لعنيماربلا دو

 كاملا ترافل وئارزعان ديس ىدينيبايندلا ىلاعت امك مل سو هيلع هللا ىلص يبنلا تدب نيب



 ماا
 1 تس وع م ع م ممببسو

 قرشملا يصقا يفاهدحا اعمامباجا رضحنيلجرحور ضبقل فيك لئسليئارزعليلجلا ||
 "يدينيبابلعخل اهاوكأ |عيبجايننلا ل ىرزدت ىلاعت هللا نال اقف برغملا ىصقا يف رخ لاو
 خزربلا رمان إانفيا كاذ ىلعنيحا اربلا نمو« تئشام هن لوانتا لك آلا يدي نيب ةعصقلاك

 نمونايت يني نمدرعللا قيضايف اهسبمش عيان عملا تلا يلا يرتالا هريغ ىلع ساقبال

 مهنمو قرشملا يصقأ يوه نم مهتمدحاو تن ةويفاثا اوما وانيثي منال ًاسإ فيك نابهذي نبأ

 عم راخأا ىلا ةقاطو ةنجلا ىلا ذشنت ةفاط دحللا يف هعبصاب قرت فيك و برغملا ىصقا يف وه نم
 يكملا بيلا ىلامتهنا نا لصاحلا ناكق#لالا رجب لات رانلاو عننا اةردسدنعقبجلا نا |[

 يكل هاطعاهيسنألا ماسو هيلعشا ىلص ! دمع يطمعي نأ هتردت يف ملظملا يلعلا رداقلا محلا |

 فيز ني روبقللا ضعب رع 3 اواعج ثيح ةغسالفلا تن اذ ئ5 الاض دافألا اذهب هلع

 اودجوف هيلع كلذ دعب اوشن ُث 3 قبزلا لامدفلا يف لو بلل دعقا ىثم هنأ نيناظ

 8 نم ”افن ا قلخ ملاوع سَ 0 5 تمر اذا

 دعب كال ذل دحاجلا نادم دال امئاامهنال هنوداهذا كلذ قوفو توللاكلمولااوسلا

 هاوثاو معو راعبا 4 دعت لقول سورظنا ىنطصل !يدلاردقأ

 ادن عيشأ وا حدمم قطن هافوا نذاتعو وانيع طق ترصبا اه انلقو

 ادك هيئحار وأ اًيصنم هردق وأ ازيغ هركذ وأ !ًرظنم ىنطصملاك
 هلو ينلاف از تيرشعو معيراريدقل ءايضالا اوردق اذا 2 انلقو
 هلالجب لج هللا قاخرئاب موقع فلا هزدب هم دمحم ا

 اهدار دق نءراشمملا اوةلي مو العلاوجرالاو قوفلاقوفرضاقث 2 اهلقو
 امس .هلواطت ال ءايم تاو ةمفر نييبثلا قاف نم فيكف ا
 هبيبح وهو هللا دبع حددملا ىلع . العنمحدمنعسانلاحدمرصاقل 2 .انلقو.

 . هييعي كريلاملا ميج يدم انأك يتح رابغلا دمع
 كالا قون ىنز دق نم . اهسنج نم نعيمل ول اننوأ
 كللا ىلع رشلا سنج اولقف الا دج 0

 ركصتي هفصو ام قرف تر رم زع يف كتيدن ركشت ٠ اهتوإ
 رضخالا فرثرلا هلىلدت .ىسلا7 ةرهس ىتا الو

 ىلدنام ل هناباوجلا ةالوأ ءدحو هعنسإ نآك لهور ضخالا فرفرلا ردقاملئاقلاق كف :
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 0س هنأ تالاذوسلاو ةبوجالاو ثالاقملا ذه نم ىلاعت هللا هاش نأ رت دقو ىلعالا قفالادس
 || اننلب دقو نأوا الو رصع الو ناكمالو ناهز هن» ولخيال هحو رو في رشلا هدسجب سو هيلع ا

 ةعاجا هيف هعزانو نيريدب ةويشملا هيلا تيتا هنأ ينبريدلا زيزعلا دبع ي ديس فراعلا لولا نع ع
 نارشالاو ةداسلا_ثاوةعّجا ةالص دعب دعوم ىلعدالبلا لهأ, هأرآ تقفتا فارشالا نم

 نم لكن اوأضيا هيدانب زيزعلا دبع يديسنأو ملسوهيلع هللا ىلص هللالوسرمدجنوداني ا

 | زيزملادبعي دايس لاقت سانلا ريهابج كلذ عقجافدل قا نأكل سو هيل للا ىلص يبنلاهباجا |
 : هلا لوسراي يدجاي يدان مه«لكذحاو دعب دحاو مدقتف اودانو تئااومدقتفارشالل ؤ

 مها ل وسراي يديساي لاقنزيزعلا دبعي ديسف :راعلا مدقت كلذ دس مهتما وابي

 زيزعلا دبع يديسيلي يذلا فصلان ا ةءامح لاف زيزعلا دب عاب كيبل ةبطاقسانلا

 يبا لاضتا ىلا رظناف تارم ثالثه ةباجالا تداعف ءادنل داءاف متم هنلخ يلا فوفصلاو |
 كَ ؛بهدجت نبدا ماقم يف ةبرطب مم افي رشلاددسج ناعم نيريدب ماسوديلعملا لص |
 نيفراعلا ماشا نم هيلعانعمتجا ام رخأنا ادار + نيقيب ناوك آلا المدق سو هيلعشا ىلص ١ ١
 ددملاويوبدلا لالا حا ميفوشلانيدلا رون خيشلانيبدهملا نيدامملا كيلستلا باغصا نم
 نااصيتح !ًناهنو اليل هبأد ملسو هيلع يلس يبا ىلع ةالصلا تناكيذلا يوفطصملا | 7

 01 520 ملسوديلع اللا ىلع يب ههلاب عامجالا ريثن 5 5 لجزلا اذ هناكواراث دوار اعشدل

 انرلاوعيف اني وردقوعامسالاوهاوفالا| او عاذوهنعكلذ عاذ ثيحب انفلسا ام لثنوانمدق
 دواديلا دنعو سهو يراخبلا نيمامالا ٍنيخيتلا دنع تبل وهوة :نلاانديلاسو ةحرومصلا

 ماما يف ارنم لسو هيلعهللا ىلع هلالوس .ر لاق لاق هنعدثلا يضر ةري رهيبلا ثيدح نم
 لاذع نيشللاهتيدحومدلشيفاربطلا ىورو*ىبناطيشلا لذ الو ةظقيلا يفيفاريسف
 | ىنعبو يراصنالا ةداتقويل ثيدح نم داش يعرادلا ىودو# ةز كب يلا ثيدح نمو يجمعنا
 ' هاري نا ىلاعت هللا ءاشناةعبل ًادبالمانا يفتي ورب هثما نم زاف نمناب ريشبتلا ثيدحلا اذه
 تقوودذا تقال وم تقولا كلذ يفد علا ىلاعتدلا ءاشنا د وة جنيب تول ليبقوأو ةظقيلايف

 ا ءايشانع هولأسو ةظفي ةقيقح هب اوعتجا فلذ او فلسلا نم ءاولصل اروهج نا ىلع ةجاحلا

 لاق سس رمال ءاجخ. ءايشا نم مرذحو روماب اهنع مهباجاف مهبقاوعو مهد ر امو مهللاصم نم

 دقو#ةب زفت ةعجارف هنيعب روك ذل دباعكيف يطويسلا لالجلا كلذ رز مودقوءاوسبءاوس
 يثأتو تاوهسلاو ةدجلأ يف حوقوحرست ةئوذألانينمؤملا حاورا نا هللا ءاشن ا لاخلا رقتسا
 فرعي نمملا نآو اهروبقداجت ايدلا ءأمس نم وندنوانايحأ اهداسجاةرايزلاهروبف ةيدف أملا

 تمس عه

 702 عب همس هع سب م سبام جم سصمم هنت وم وو ع سم مع

 2 م يا صج جت ا ات ا ممل 22 ل ا صم



. 1156 

 10 محملا

 نم دا دزث ةفرعملا كلت ناو هبف ًالوغشن نكيملو هلنذاو نك ىته هيلدرب وهيلع لاو هرئاز
 ةياعنمديزا ءايثصالاو ءايلوالاناو تبسلاموإ يع ”ةدايزلا رثستو سيما موي 3 ةيشعأ

 ًاصيصوتداب زىوفا ةبارقلاو آلاو ةباحصصلاوءادهشلاو نيلماعلا هارلعلا ناو كلذ يف نينمؤملا
 ململاعت هللا نذا ىمنورق ونوم ومهحاوراومهحابشأ :نوكلا يف نوريسي ءايبنالا نأو*

 لضفا هلال ةيلغسلاو ةيولعلاملاوعلا ال 5 ءملسو هيلع ىلد يبلا ناود# ءايحااوناك م كالذ يف

 | ا ةددارإ هيد خفت واسع يعوامو يوحا.ب هلك ن وكلا ناو*هدايعر ىلاعت هللا دابع

 | لاؤس يلع يقبنكل ل ةدافالا ةيافتدفاوةداجالا ةياف باوجلاا ذه يف دجا دق ليقناف«
 رابخالا بيه يفدرو هنا ودوباتكلا اذه ةدئافشاءامتنا مل هنع باوجلا ب يدجوم
 نيمالسلاو ةالصلا هغاي ملسوهيلءاقا يلص يبنلاربقب اكلم لكو ىلاءتوكرابتلا ثما
 0 ايضاح ناك و لف اح لكب دري وهسفنب ثالذ مع“ ارموي و ةعئاةليل هئاو هيلع املاو يملا
 || هاشنا باوجلاف*ثامملا ىلارءألا جاتسا م ةربق نم عفروا نمر. ركيفا ”دوجوموأ ناكم لك يف

 / ةبمطلا ةيباعب نئاكلا رودلا فير ا رقلا نا باتكلا اذهيفاندافمن .ملعدف كنا ىلامتدقا
 |١ ليسوديلعا ا ىلم هنعأني ياخ سإل ماسنلا فرشاو ةال.دلا غنا محرلا نمحرلا نمهبحاص ىلع |
 ا هنفدوهيف سو هيلع يل لص اواي صير صخقت ةداي زدلو يلفسلاو ينولعلا نوكلاةوشا هب ' لع ةوهأ

 ب ىسرك ل متو ةعافشلا٠ لكافة ئايحو ةبيدقوقاو ابك نوؤشلا كالت نمدي زاناشلاكالذو

 | ةندحلا |لتاذاف ةفرشملا ةضورلاو ةبيطلاةبيطو يل سوديلع هللا ىلص يبنلل لحلا ك كاذودتكلمل

 |١ دقو تطابو ارهاظ نومدخي ماركلاةكت الملادارهاظ نومدخي ةيشاوطلاو ما دطاف كانه وه
 ١ الاوريقوتلاو مارحالا ليبس لع ه نعل وسما كلما كلذأ غيلبتلاةمدخ ءادا ةةيظوملا لعج ١

 1 هزلي اهل سو هيلع ىلص يبنلا عاممنيب وانت الص نيب باح ةناسملا يفدعبلا نابل اوقي يذلاف |

 | هللا ىلص دل عامسلا نممفام ةيسشلا ءايشالا نءكللذ وخو مظعملا كابشلاو في رشلا ربقلان ا ||

 روض ل يي - م

 أ! ةماقا ماونلو ةمدطل ةفيظودأدال يه اهنا ك كلا ةزالمدا دنا هلوقبالا هو ا سوميلع ١
 أ ثدي هئاىلاعت هللهاش نا نمل نوكيفابسويو ةعجلا يلب زم راهظالو ةمرملاو سوما |
 ا .. مادعاوتكئاللا ةمزالن (هياواهن أش ممل كارداةداي زقلبللاتإنيف لسو هيلع لص يبنلل ا

 | دقن كرري إد و مج نمدروا ذو ةرايزلا نم في رسشلا مجلاب دبعلا لحمل طعتيالثل كانه |

 ١ ناكمونامز لكيف سو يلع هللاىلص يبلاةرضج ءامجالا ناب حيرصتو مالا هيف يفافج ظ

 || لضبنارلاعا افو بصانملا عيجزاحو بهاوملا تايصوصخيلات هلا نمزاف مالا سب
 هلا | ةمحرفوشلا نيدلا رول عيشلا اهدي عفوا كللذمىلا ةليس ةليسونوكب ناعم د الم | كداب
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 | لاص مالو ودغلاب ملسو هيا ىلص يب هلا يلع مالسلاوةالصال هن هئوزالم بيس دياعىلاعتو ّ

 اكواب زح كلذ لعجو أذ رو كل ْد ذَا ثيخب راهتلا فارظاو ليللا هانآو راكبالاو شعلاو
 ةكحتالملا ناليبقلا اذه. نمو# كلذ ريغ نيقلنالو ةداجسالوةبذعب الاهمال كلن ال

 ( يف قودي الم ةءافشلاو ةمحرلا يف ملسو4 عملا لصدمت اهيبن ىلعةمالا لايعا ضرعت

 ةناثإب لدعلا رابظالواضرا ةمدخلا ادا ةماقال لب هيلعا ئافط كلذ سبل ةيشعو ةركب موي لك ||
 | (يقراديهشششاب ىنكوا دهاش لسوديلعثا ىلص يباب ىنكفالاو ضيا كلما ةداهشب ة جملا
 تايئزجلاوهدابعنءةرداصلا تايلكلاب هلم ةطاحأ عم لجو زعوملا هتوكرابتهللا نأ ىرتالا
 ىلع ةيلقتلاو يلقعلاةلدالا نمو كلذ ريغمملا 8 ب ةرغسو نيتك مارك صن

 يلعادهاش هيصترلا وشكر انتثاناو ةعبلأ اريخاح ملسوي ءاممللا نص يبتلا ناءانرك دام |
 ال دهاشلاو ارسم ادهاش َكاَقَسر أن م يم 03 ىلاعت لاقفاهرشواهريخدابعلا لاعا |

 ناكم لكيف رضاحو ماءلكألم هال يلا ورشا انو هيلع دوبمشللارضاح نوكي نادب
 َكدُكَو ىلاعت_لاقو دهب أ لك نياثج اَذإ 00 ىلاعتدشا لاقدق ليق نان

 ينسسيف ةمالا نيبو ملسو هيلع هللا لص يب هلا نيب يوسدقف ةب الأ لس 200

 ةبوسنال هنا ىلاعتهلاءاشنا باو اعقب !ىملاكلذيف» هايبنالا نيب وهنيب ىوسوةداوششلا

 لوسكل أ نوكي و ةيئاثلا ةي الا يف لاقوأ لي مق هلام لع كنج لاق ىلوالا ةب" لايف هنال
 الفاييكريا مينو غيلبتلاباهماي ال دهشنو مالا عيجطدهشت ةئالاهذه ناد رواد يط مككيلع

 ماجالاب ووجود مناي لاكش » ءايبثالاةداهشاماو*هتجر ديف دحاالودب ةاراسم
 ةمالا هله ةداهشاماو#ىفغدوأسسح نورعخ احونودهاش مهنال مهما ربظانيبئتايحلاديقيف
 دزاؤلا قداصلا ميظعلا نآرقلا نمشللذ تقاتامنااهنال دهاشلا ىلع داومشلا باب نم يمامناف
 لسراو هنمي نش تهتنا تام اذا لوسر لك ناك ام هئاب واذهب نيبتف قودصملا يببلا ناسل ىلع
 ابعمو ةمايقلا مويملا ةيفابةءاف هتوعدو ةرقدم هتعب رشلبكلذك انين كيلو هريغل وسد ا

 ملاوعلا عيبج يف هروضح بجو راسم. لو هلعشا ليم هتداهشناءدعب ينالذااهدعب و

 أ هامسيف ردكأت ةرش كو ءانفسا اك ىلا ذه يف دل اثم نكن هب نامزلا اوناكملاونوكلاذاتماو |
 ودعلا ؟دشيف نو هيلا اساور انمفر تمهزون ء ءوضيف نرورئاس هنغ نحو لضفلا ىلع

 قرشملا ىصقا ىلااهيشم ولواتسؤر قوفادعم ارت انظقيتسا وان وا اتسلج راينا لاوييشملاوا
 لبجلا :ثرورخادمصو راجل مط يف ننسلانورخآبكدو برذما ىصقا ىلا نورخآي شنو
 عهرذبلا نوضك مرعب ريفاح سهيل هللا لص دم مهيبنو اذ ,لكر افقلا نوزخأك لسد[



 ع يع ص

 | ىوفا الشم رصع لو دعم لص لاب اب ءاثجا نم نيب رثخا سانلا نفاضياوذ مهلك مال اره .

 ا
 ا

 نم سادلا نموقبيفلاك م دوضح نم سانلا مذا هربق لحدنعدب جامتتلا ضعب عامجا نم
 متاريثالث مح الي يعاطسبلا ديزي يلا يناطلا رجلا ىلا ىرتالا»«دوضملا نم ىوقا مهتبيغ |

 ثحجم هيعهللا يمر لاقا ذو الصا ينفو ةيئانلاةملايق باغ ىتخالها برقلا دب زا رصي

 ملوتيبلابرتي رةينانلاةرملا فو تييلا بر راموتيبلاتيأر ىلوالا ةرملا يفذ تارم ثالث
 نمودهلاةمنملصاملا ناكف تلق* ىهتناتييلا بر رام تببلا رام ةنلاثلاةرملا يفوتمببلا را
 تاماقمةيادب نم تناك ةينافلاناو*م ارعالارئاس يفماوعلا © نمىلوالا هتجح نادلاحرابتعا
 تب ًاردلوق يئعماذهو ىلاعت هللا نمدوجولاب ىف عحاأدحا ري رق سوس# لك ةبور نع ينفف ءانفلا

 ةيناثلا ةحبا ءلهيف هسفن تناكو ايندلا يف ىري نأ زوجيال تدبلا برفالاو تيبلا بر

 اهرب 3 أرد عم قب ق هسفن نع ىتح ىف ةثلاثلا ُح الناب رصيو اهب يزيدعيٌة دوجوم

 هلوقب لئاقلا هيلا راشا ايلك ءانف ىلاعتو كرات قل
 ءاقلا نيع هئانف ناكذ  ىنني م ىنني م ىنيف

 نيكسماي يرثتلاهلاديعنبلمسلاق#«ةيولا ليكن مىفواب روضكلا لص ة هلا هذه يف

 | لوالا هناف نكتب اكن آلا نك انا لوقت ترص ن الا تنك الذ نوكتالد نوكي دنكتم د نك
 يدع مما بكا راك فودي انااا ىلعتلدالا نمو#«ناكاك |!
 ىث يلع سف اًئيحت ييلاب فوطي ناك سو هيلع ى ام يبلانا يطول لاله مالسلا هيلع ١ أ
 هياء تلسو ىل لم ملسف تيبلاب فوطي مي رم نبى سيع يشأ ثا ار لاقن كلذ نع سف ءاوحلا يف |

 ةياعصلا لا دناوباعصو لومرو يبو يحل فا لاثك وسعنأ لعلاطارقتساف |

 روهشملا بينرتلا ىلبممعىلاعتهثلا يضر لعفناثعف رمدف قيدصلا ر ميوبا لشفلا يق هيليو ا

 كلم ملسو هيلعدللا ىل لص ينلاناودابعلا عفتو ممفنل نوكلا يف نو ريس نيلسرأاو ءايبنالا ناو | ١

 يطويسلانيدلا لالج ظفاحلا لوذ نا دشرتسملاديرملا اهيا ملعاو#ة افسلاو هيب ماعلا ارعلا ١

 ينلا نآاقااتنلسا 6 نان دعدلو ديس ىلع» اياو ينعمجو ناوض لارةمحلا بيصددهعدلا ىقس |
 هلا لص يبلا نأ لعدموبغمو هقوطنمو هفورجب ل دي هرخسأ ىلا نوكلايف ريس موديلا ىلص ا
 نركب و ةنسكيلاخ هربقريصي راسو مهل !هنم ميل كلل ذكرمالا ن نكيإومدنال نوكلا" ال هملسوهيلع ا

 يقين ارم ملسو هيلعمملا ىلصهلوقناف شياو دحاهوقيالا ذهو طقق عرضا روزيافا رئازلا ا
 هنال كلذ عقم تبثاوناهرب ىوفاو ليلد لداو جير ص حرص !نمةلغقيلا يف يلا ا 1

 هتيالر ل ءراصتقاب رسفي نأ حصبالا نم دقاكهنالو نوب رثملا رفماءنيقرشملايف:ارن لكل الماش | اش

 برق ىعميف ىنافابش

 ا 0 لا ل ل



 يس سا م مج

 هاب و# هزي ندا يدلي رن كلذ يف ءاوس فموي هارت مالا را اس . نال ةرخآلا 3

 راناهربوأ رسموا حورو ًامسجو ينعمو أس حاذو ملف! نيب دوجو٠ ملسو هيلع هللا ىلصوبف ليصفتلاو
 مدربين .روكلا يفريسي ملسو هيلع هللا ىلص يبلانا يطووسلا ل البا لوق مم لئئاق لاقناف

 نارملا تدلل ءاشنأ. يأ ار !اءلف «رودملا رقلا يف يقمفي رشلا مسجلا اورتيتل فاو ممدفا يس

 لالجلا مالكدب رسفي نال ضال دن ن لاق اندفااكهئاذدح يف نسيهتزاكنا كاو ينلااذه |
 نعل سو هيلع هللا عدمت انيبا زيي ةقيقحلا يف هدوص#ءامنا هباء ىلاعت هللا ةمحر هنال يطويسلا

 يذلا ريسفتلاب الا ثالذ يف هدو هقمدل بالو هصوصخم ىنملا ثا ذيفنيل سر اءاو ءايبنالا رئاس

 | _لاخملاو لكذنلا يفءانوكراشم» ءانالا عيمجلالاو ىلاعت للا هاشن ا قحلا هودي هانرسف
 ةصاخو لبمسمتوع يفو كلذ مهتايح يف نوأعفي ادم دق اك لادبالا لب حابشالا ددعتو روطتلاو

 بوركلا ٌازعو بوثذلا تاقب ومن «لغاش كلذ نع مهلغشي ل نيدلا مهتماعو لب نينمثرملا

 اعف هريغو ير زورملا باص نأ ن:هريغومبقلان درباهلقنامىلا يرتالا بوطلعا تاملدمو ١
 | مهتواهرربقر ماظ هم سلو تلك ئدق حا ورالا ضع يأ ًاراكردتسم 'اجالفةعجلا اروح |

 | ءامدلا وجيف ريطلا لوقيام فرعتو معناولاق عملا نوف رمت مل لاق ةعبل .انعتأطبا هل | راق
 | دق تاومالا نأ اولاق ثيبجب رمعتل د داكيالامبابلا اذه يفو*ماصموي لوقي اولا لوقياهف لاف ظ

 هلا ىلع لكولا نا اواقتو دايحالاب لاصتا لبا ةوشللا | اعيفث ودح لبق ءيشلاب نوملعي
 هلاقوول :لايف دلولاه ار هيلعمدلو ةسلاوء سدس ىلاعتدللا همحر هكيلاممدزتفا ىمارعلا ةفيلخلا

 ١ :نايوعرم ماقق ةرخخآلا ف ىزجت”واهيف ىقبتالو اهيفم يقال هلو ةفالخلا لجال يناتقتأ
 | اذه يف كحامم ضيا كلذ ريغملا «تامو ادة ريس ة مالا تكي ذ ى أراه ربخاو هموت
 ينع» نأ صلف * ريبكلا روبخلا ريفقلامجان نع ريثكلا«يشلاهنمحورلا باتك يفوىنملا

 أ ةيلفلاوةي ولعلاملاوعلا الم ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا نوك نمد ارملا امنا يطويسلا ظفاحلا مالك
 ينام. نم ىتع» هاطعاو ههجسج يس لجو رعاهكساو هللاعتهللا اهلعج ةيلهاو ةيلباقو ةبهأب
 نيذللا ليفارساو لب ربكشلملا طااخي ناك نيمجا مهبل ياءوديلءهمالسو هللا ةالص ةككالملا
 هيلعشا ىلع لي ريجانديت لبق نينسث الث ل ليفارسا نال ةكتالملا ءاساؤر م

 ظفاحلا مالك ىنعهربظ دقو *هريغو يرابلا هتف ةم دق م يفريغو رعت نبأ ظفاملاو اكحاكملسو
 ءاشؤمز نيملسملاومّلا انعج باوصلاب ملعا ىلاعتو كر ايت هللو يفاش ايفاك !ًرورلظ يطوسلا

 نيب ىعس نمل ضفا ةعافشلاو ة+-رلأ يبن *طصملا ليلا ىليلخلا بيبحلا يبنلا ىلع ني دحوملا نم
 سوصخ هافنملا ةداسلا هياصساوهل اعبانر :رشحو» اقرغن انجلا يفهراوجب انوب و*:افصلاوةورم ا



 ادلب
 يس

 تسجد م و سس تمس

 كريملاعلا برهللدجاو نيعمجا مهتعدشا ىضر يلعو نااعو رمجو ركب ىلإ *افلخلا ةعبرالا 1

 ٠١١ ةنسىفوتملا يواننافويرلادبءخرلاةمالعلا مامالامهنمو

 همهمدئارفو هج دئاوف ريغصلا عيال ا لع ريبكلاهحرشنمتيققلا ْ

 حشفتس اذ ةدللا باب ىف 4 او هيلع دما ىلص هللالوسر وة حرشيف هرك ذامال6هرهارج نفل
 ملسمودمحا مالا ءاورشلاب قدحال قالو را ثر.اكب لوقيف دمتلوقافتنا نم نزاحلا لوقيف
 نم فارصنالا دعب“ يبسا يأ «ةبجلا باب يث » ىلامتهشا همر لاق دنع ىشر سنا نع
 ةبوتلاباب وا ةمحرلا باب وهوباوثلارادملا اهم لصوشبيف ةلاذفانملا مظعا ىلا باسل شمل 1
 أ تقع ةنكت وم يبل «ىتلا نود ناينالاب لسد لسور له تلانان# داو 1 ا

 لعءاج# ناوضرلا ةملخ سان مةفسب نركي سو هيلع لس تينا ا ةراشالا يشومعت |
 || لاق ةلرههسب يتم بغارلامامالا لاق اك نايتالا ذاد<نانالا يف بصاريغ نمد« نامأو لوم
 الإ الامه بعذيالة بجلال لها _:راهريغو فاشكلا يفو«ةي رم هيلعدراغيا ىف زخيعأ“ ىجلو

 *:نيعجا م راعو هيلع لص نيل رل'دئاقب كلبا نون ادام ايفاذه ناك افك را
 مطقلاىل !!ءايا اهب ريبعتلارث آو ياطلل _:ريسلا ميعفتساف ملسو هيلع هللا لص هلوق دنعلاقف |

 ربخ هيلادشرب ا توملابال عرقلاب ىف نهي هقلغةلازاو هجارفنابلطا ىادق ةئواملوخ دم عوقوب

 لويف ةنجلا باب عرقي نملوا انأ سنان ءيراخيلا ربخو# عرقاف ةدجلا باب ةقلمج لج ادمحا

 عظعو مه.دقمو مهمظعا ناوضرنا الان ود دعتمةن :دمعاو ناوشر دو معملاو ظفاذا يان :اخغا ||
 [ًذذإق باطلعاب هدكأو ما ارغتسالاب باجا تنا ندهلوقو# ةظفحلامظع اق هاقاتي امنا لمسرلا
 هبعشيال يذلا هلال سوديلع هللا ىضودو ةفاغشةنطا ب اوبافالاو ملسو هيل اعد ىلص هئاجانم'

 هلوق مسوي اعدل لص تك ا ثنو هفر موكالذ لبق نأوشإ :رياردقمسيتلبال يذلا زيقلاو

 ا الو ةياو ريفو#كأبتد د>ال مقال نا ترما كب لوقيفاري شك هب ىمسملا ناكن اود لوفاف

 ُ موقيالو مو هيله لسا زمو هنتر ارابظاةصاش هيلا همايق يف نالش الذو ك دعب دحال موقا

 يف ىلاعت هنلاهمافادقو »مهي كاللاكو مهو دعم دخ يف نو موقية هلا ةةزخ لب هريغدحا ةمدخ يف
 |( لكل دما ل وهياع شم هلو - . مدل ودبل ى + قح لسو هيلع هن لس هتمدخ ا

 ا لص ينلانإ هارب ور رو 5 اهيفوهو هثو دعب ةدخأ لضدا ثيح مالا هيلء سي رداب دحا

 يلعب يلا ربخو#* يناما كتشف شخ تمعتالا ةمجلا تلخداف ين قسم لال الق ماسو هيام
 3 | ةأرماانالوقتفتلا نمواكال املوقافيف دات أرماناالاا + 1بايل جتفي



 1ك

 ا او هيلاوم حولا قح ىدأ دبع نجلا باب عرقي نم لوإرقبلاربخو# تاعي لعتدعت أ

 أ[ ورواموهو لخادلوا لو هيلعمّلا ىلص هلا ىلعأبا اوجالا تيبانافهلوقاهنسحا كلذ نعقب وجا
 ربظا يف نث دق هلاوهو#داوجلا ف ورا نوعب .«داؤفلا جاني بارج كنودف ى :رخآ ثيداحا يف

 لاختي و*«دحا هيف هكراشي الو دم دقتإال لوخ دن *ددعتي سو هيل هلا يلص ىنلمصملا لوخدنأ

 : سانا لواانا هعفر سل نعم دنسب دمي اظفاحلا ىوردقت ريغ لوخدمدعب ام نيبو هنيب

 نموا اناو رختالو ةمايقلا موي سلا ديساناو رفتالو ةمايقلا موي يتمسجمج نع ضرالا ىثنت
 دجاف ينو دمع انالوقاذ نمنولوقب ةارعقلمج ذه آف ةدجلا باب ءي أ رذنالو ةئللا لخدي

 لوقاف يسأر مفراف عفشت عفشاو كلم ل لقوكسأر عفرا لوقيؤفدل دجصاف ين خابقتسم رابطا
 ,لذداف نايالا نم ريعشلا نم ةبح لاقثم هباف يف تدجو نف كتمأ ىلا بهذا لوقيف يتمايتما
 شثيدحلا هادف ينابقتسم رابجلا اذاف ةنجلا مب اخ داف كلل ذهباق يف تدجو نف ليقاف ةنطا

 كلن رع ىنغتسي ب و*«ثال كشالا عدت ووو يراضلا يفو اهب رالوخدلا هيفرركو

 دارادلعلوةمال ا هذه نم ةنلا لخ دي ن ا دعا ىف :رركبابانادواد يلا يقو#«تافلكتلا

 | يطريسلا ظفاحلايافلؤملا مزج دقفالاو ملسو هيلعملا ىلص دعب لاجرلا يرملخادلوأ
 | يعل يلا ربطاعشا ىغر ةمطاف هتدب لو هيلع هللا لص يبنلا دعب اهلخدي نم لوا .ناهريغو

 1 امنعشأ غرقت ةمطاف يدعب ةنجلا لخدي :رملواورختالوةدجلا لخدي نملوا اهنا أ

 1 لك اياكلك "الو هيلع لص داوق حرشوف» رك ذاما/انشي | يوانملامامال رهاوج نمو
 ا هما ىضرة شنان ءنابحنباو يلعي وباودعس نبا هاوردبعلا ساهياك سلجاودبعلا
 الفدعم ابداو ىلاعت .لاًمضاوت رضحاهم ىذرلاو لوانتلا ةثيهو دورقلا يف ياىلاعتدشلاهمحر لاق

 انهدبلاب دارماديفطسباالو ةيهافرلا لها هلعفياو ءىتاالو ماعطلل ىمولج دمع نكمنا
 قالخاب قاتلا ناف كلما ساجي امال دبملا سلي ساجاو*«هب رثمضاواملا لاذتملا ناسنالا
 شمبفيرشتلا كليف ايلا طلصانيبن كراشي دقي ةيرشبلا فاصوالا فرش ةيدوب لأ

 :!| ديقملا دبعلاب الا هريغ مسلإ مناف قلطملا ديعلاب وه اال سو هيلع لصدصاصتخاو وءايبنالا

 نمدحال أ يبتتإل ةيدوبعلا لاكف تاو 2 ديلا اذ دواَداندبعُر رك ذا و ةعباب
 دوصقمو يلا لا لاق+ ةيلكلاب هللا ىوس اعذي رأسا يفاحلاكو سو هيلع يلصداوسنيملاءلا
 1| ققيقلاو *افطصالا ادبمو صاصتخالا لواوبففنعلا نعداعتبالاو قفرلاب طابتغالا ثيدحلا
 | هتمالةيبرثلا يتم لعملسو هيلع لصد دروا اذهو ءدعبام ساساو هلبقامترث ةيدوبعلاب
 | نكك ةداملاوة دابعلا يف سانلا فلا خل هئاذ دحيفامأو كال ذب هسفن نعفزابخال اه ينرلا هنا
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 يف اماوممهشوهتميأرم ىلطدب ردبعي ملسو هيلعدتا ىلص هئالف هتدابعيفاما»+ال ما لككلل
 :كلذ ناك تاداعلا يفهل عقيامج تادابعلا يف هريغأ مقو ولف بنا ارملاكا]مكلاسهئاف هتداع'

 | رذدنع لاق +انكتم لكالل سولجلا هركي هنا هيفو*«ناسحالا ماقم كلاس ناسنالا
 ا بيع لك نمت اربخلا قيدصلات نب ةقيدصلا يثوا معلا !ىبفر ثيدحلا اذهقي وارةشئاع

 !ثراسل تئشولةدئاعأي يللاق ت تلاقإلسوهيلعملاىلص ىنطصلاا ةبيبح ةلماعلا ةملاعلا ةييقفلا

 كلللوقي ومالسلاك قرقيكب رن ايل لافو ةبعكلار دف هنتر نأ كلم يفانا بهذلا ل ابج يعم
 أدبع اي تلقق كفن عش نا لي ربج يل! راشاف !دبع تش ناو اكئم يبن تن :؟تنثنأ
 يحي نع قوبل اورد كبدحلار خا ىلادبعلا لكأياك لك لوفي وامكتم لك أيال دعب ناك
 ةلقل ىسفن يذلاوف دازودرم نب هرم نعدانه اورو دعانا اهئافدازو" الس ءرريشك لاني

 1 «اساك |سهنمار ةا5 سام ةضوعب حانج هللا دنع نرتت :ايندلا تناكو

 لب دج نانا سو هيلء هللا لص لوق حرش يقدر ةامالكأضيا يوانملا مامالا رهارج نمو

 تركذالا ركذاأل لاف مادتاتل اف كرك تعفر فيك يردن كا لوقي كب روي ر ثا لاقف
 لاما هما( يضرديسيلا عالي ينهايشلاونابح نباوىلعب وباء اور يعم

 سو هيلع لسد هل ةياعرلاوىلاعنهدنعةهاجولا دي زموةيادعلا لاك ىلع هايل كل ةداي زب نا

 ]ا التنين ًلاودبشتلاو بططاكةفورعمنطاوم فواد وااريثك يهم تركذالا ركذاال هلوقو |
 كلذزم *لظعأ عفر ياو نيت ةداهشداوسر لو هيلع هلام هنا دهشب ىتحدحأ نماهنم عيشوتصمل

 هللا ذنغا6 سو ةيلعهللا ىلص هلوث حرشيف ءركذام وياتغيا يوانملا مامالا رهاوج موال
 بذوي لخ ىلع يبيح نرثوال يلالجو قزعولاف مابيبح يفذفاو اي ى مومو اليل اذ ميهارلا

 ىلاعت هللا ةمحر لاق ءهللا ىخرةريرهيبا نع راسعنباو يسليدلاوكاخلاو قممبلاهاور

 سلو ليلا لاق الود ليلخ يهارب 1لاقيفيلاعت هيلاال دبعلا ىلا بسنة ا بغارلا لاق

 ا ناو مالسلا هيلع هاربا ص خو مل اعتديلا رقفلا لب ةقادصلا درجت هللا ليلخم هاربا مهوقب دارما
 دمءاوايندملا ضارعا نمتاينتقملا نع ىنغثسا ام.هنال ىلامتديلا,راقتفا يم 8
 يلع ري هفالف كيلا ما لاق ةجاح كا مالسلا هيلع ربجمإ لاثامل هنا ثيحب راصوقح هللا ىلع
 اي ىموم هلوقو#ممالا ذهب صفت ماعت» اوساعئانغتسال يذل دبا ضرعو رانلاوق هئاقلإ

 وا 00 زوطلا(بث' ان 25 قىلاعت هلوق نءرهوا رم بطاخلاوهو يجانلا يلا

 نم ةحرد لعادنا قا ا .ةيضقو لوم ينج ليبي يفذتم او رراستلا يجاننلاوأيجن

 9 نرأ والو#مالسلا مههلع ءايب'الا نم ركذ نم لسو هيلعلأ قلص ريفا ةبثل فاضوالا
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 لسرلا لضفا هنا ىلع سو هادا لص هب هبن ىموم ىبجنو يهاربأ ىلخسىلع ادم يبيح ناشفال |
 ليلخلاب بيلا ساق نمل قو»«فرشمو ملكمو ليلخ ب ديلاف هيف قرنلال خماجو مبلكأو

 يول نم ليلخعاو هيلق ةيهغتبصأ يا هشبح لاقي ياقلاة هج نم سيلا نال دعبأ دقف ا:

 سابعنبا نعطسوالايف ينارباءلا ىور رظنلاب ضبا رسوديلعملا ىلصرثا دقو#ةجاحلا |||
 ملسو هيلع ىلص دمح رلظنلاو يسوم مالكلاو ريهاربال ةلادنلا لج نسح دتسإ

 مامالا ءاور تدم ذو تعكر ذا يربظءارو نم مكر ألايفا» دب يسفن يدااوفدوجنسلاوعركرلا ١ ارق 6 عسوديلع قا يلص هلوف حرش يف ه .كذأم 96 ضيا يوانلا مامالا رهاوج نو

 كارداي؛ردذهو ىلاعتهلا هحرلاق 96 هنعمشا يخر سنا نع يلاسنلاوناخيثااودمحا
 ىعرداق نيملايف رصبلا قلاخو لامحدنم مزابالوة دامالاةرخ ةلباقمو عاعش لع فقوتن الف

 ةرورض الب عراشلا ظفال ليطعت هنابدر يحوب واةببلق ةياءر وله نا معزواهريغيف هقل> أ
 *ىلوادل ةزمم*ةداعلل اًقرخس ملسو هيلع هللا ىلص هب صاخ يقيقح راصبا هناودرهاظ لم لمح ||

 مالكو# هامومتلا لم دجي وةالصلا ةلاحب صاخ كلذ نأ ثيد ا اذه رهاظو رحت نبالاف

 ريفي ناكم سو هيلع شا لص دنااهريغو حاصملا لوقا ىرتالا مومعلابحرصم نيم دقتم عج
 هنازوك يظع نم الهو هلك رون ناك ثييح نم ةيج لك نه قرا ناك هلال هقافع. نم

 ةلقلا يبت نم غيمه ضيفا يتذلا روتلا ذادل لظ ال ناك اذه ملسو هيلع-هللا يلص |
 نغايع يه اقلل باتك حاطملاو+ لسو هيلغ هما لص رادبلا يفرانلاوةنجلا هل تاك كلذلو ا
 ايندلا ديلاقم تينأ 9يماسو هيلع ىلص هلوتددع 96 يا يوانملا مامالا رهاوج نمو غ١
 هايضلاو نابح نباودمحا مامالاواور س دنس نم ةفيطق هيلع لب دإج هن ينءاجولبا سوف ىلع |[
 يف 5ضرالا نئازخ عئافم ياايندلاديلاقم ىلاعتشاهمسر لاق 9 هنعدشا فر رباج نع |
 دارملاو ضرالا نئازخ جيافو تيت لسقي اور يفو**اضعبهضعب رسفيثيدمحلاءنيطيشلا ةياور ||
 هتمال تجين ىتلا ثلاملا واابيفيتلادالبلا وا ةضفو به ذو توقاي ودرمز نم نداعما نئازغاب ١

 اذا يلا نال ضرامت الو ليفارسمأ ةياو ريفو لإ ربج ابيل ءاجن ملسو هيلع هللا لمه دعب
 اديع أن نوكينا نيب هريخليفارسأ هيبهصو لي ربجا بينا انالاو رهاظناد دعتم ناك

 نئازخيف فرصتلا ضوعف ضرالا نئازخايف فرصتلا كرتو لوالا راتخاافاكلم ين دا
 رطملا سحو تاوما قارتخاو موجنلا مجرو رمثلا قشو اهب ورغدعي سعشلا درب ءامسلا

 ؛يفةفيطقلا ىتفمو#م قراولعا نمشللذ ريغو ماهغلا ليلظتو ابك اسماويرلا لاسراوهلاسرأو
 :ةراشالا اسرف لماملا نورك ةكحو#ق.قرلاجايبدلا سدد لاو لمخدل عيزمءاسكلا
 0 و ا ا م م صح
 1م سل همس ل2 بص يمل
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 ضياو دوساو وما فئوما وام عيج نئازخ, نازخ ل مسوديلعتا لمدشما ءاليثسا ىلا

 يلد يني دا سوينا لص هلوق حرش يف هرك دام »6(ضيا يوانملامامالا رهاوج نمو يا
 يفيدا ىلاعت ل همر لاق ( هنعتا يغر دوعسم نبا نع يفامعسلا نب هاورييبدأت نسحاف |[

 0 امبدالاو«ةنطابلاو ةرهاظلا قالخالا نسامبو سفنلا ةضاي ريع يا ير
 ال اب ةيبعولا ميلعلاب يلعيلامتدلاضفاب يبدأت نسحاف ةبستكلا مواعلاو ةنسحلا قالخالا نم أ“
 قالخا مراكب هبذهو ةيدوبعلا باد ابيلاعت هيدا موضعي لاق# رشبلا نمدحال هريظن عقب | '

 هللا ىلص هلوقل ملاعلل ٌةآرم هتيدوبع رهاظ وكيل سو هيلع هللاص هلاسرادارا[ةيبوبرلا |!

 ريسلا يف نيقيدصاو هنعباتم يف نيقداصلاٌةارمهلا حن نطابو ديلضايف اوقئاراك ا .اواص ل سو هيلع
 هسفنب ةييدأت ىلوتوهرغص نم ىلا منهل هظفح يطرقلالاقو#لأ كبري وعيت ا افهيلا |[

 هيلادركىتح مسو هياء لص دب كلذ لعفي ىلامتهللا لزيرلومريفل كلم ءيشيفملكيإ |[
 نساحلل عج هيلع ف طعودب فلل كلذ لكاهنم ٠ يهبل هيلعرجلفاهتم» ءامحو ةيلعالالاوحا

 هيبأ حور ىلاعتهلا بدادق مهم لاق# قيال م بدالا نأش يلعن نم اذه ينوه هيدل

 لماكتف ةبيهلاو فطللاب رهاظلا هندبباهلاصتا لبق برقلا لخيفاهابرو سو هيلدا ىلص
 ىرخا تالاكاهلاصتاب جرخي ن دبلاب كلذدعب تلصتاو ةبيهلاب ب دالاو ف طالاب سنالادل
 «للاخلاب قيلياملاوكلا نم ر هش ألا ةطساوب ندبلاو حورلا نملك لاني و لعفلا ىلاةوقلا نم

 مراكب ذخالا ليقر*العفو لوفدمحي املاعتسا بدالاو* لالا لهالةودق ريصيو ||

 ليقو هنود ني قل وفرلا عمدقوف نم ملظعت ل ليقو» نا. غسل !!عم فوقؤلا لوقو قالخالا

 مسوديل هللا ص هلا لوسرلاق لاقديعشاى غر دوعشم نأ نعمدعب لاق م#كالذ ريغ

 رف رك أَو وعلا لخ يلاعتلاقف قالخالا مراكم يفرم يلدا نسحافينبدا هللانأ
 يطويسلا ينعي فلولا هيف فرصتف هفورحج يناعمسلاةياور قايساذه نيلمكجأ نع نضر عَأَو

 ندثأب م نكل حيت ءانعم يبيدأت نسحافيبريهبدا ثيدح يشكر زلالاق#ىرتاك
 أ هيفو هنع هلاوغر م ةرع هج اوما ٌءآرم يف يزوملانباطبس هدنساو يف“ قيرط
 نال وهيل هلل لص لاق هراكأ ًاميفتالناسل وامالكب دوفرلا اكتشلارا هللالوسرايل اقف
 نم انلك هللا لوسراي ةنعلا يضر زنع هللاقف دعس ينبيف تأششلو يبدأت نسحاف ينبدادلا

 هحيحوادهأيا يباعف تاقللا نم اهريغو ليعاؤماة غاي لي ربجيفانا لاقف انصعفا كلاب اف برعلا
 لاق دنعفقا ىف :ر يلعن عيركسعلاجرخاو يطويسلايعافلؤلالاق# رصان نب لضفلا وبا

 مهيطخ ركدوذما جت روغن مكانين الاقفلسو هيلعملا ىلم ىفطصملا لعدي زنيديهونيمدق إب

 ؟؟



 :ةكفح

 1| ةيسان كاودحاو باودب نأ ها ينايت تاقف لاق لسوهيلعو لسوهيط هلا ىلص يفطصملا هب مباجا امو

 || جرخاو» عا ير يتيدا لاف 5 رثكأ مق ال ناسلب برعلا ملكت كناو دحاو دب
 ||| مالك ممسو برعلايف ثفط هللا لوسراي لاق هنع هللا يضرركب ابا نارك ادع نبا
 دعم ينبت أشنو ريبدا لاف كبداو كتم حصنأ تعمق مياويصف

 ا مدالبا اهبدا.) لودي لسد ام اهيا ينم ماما رعارج نمو 94

 موب هللا لظ يف نارقلاةا حنان نآرقلاة ءارقو هتبب لها بحو مي بح لاصخ ثالث ىلع.

 | نع راجتلا نباو يلي دلاو هدئاوذيف يزاريشلا رصن و :اءاوردئاينصاو هئايبا عسملظالا لال
 ]|| ريغ اببنال ةيعيبطلا ال ةيناجالا بحل كين بح ىلاعتل هللادجر_لاق (هتعشا ىفدرلع

 يب
 ياعم لاق« هب ءاجام ىلاغتما ىلع ثعبت لس وديلعهلا ىلص هتبمم نال بجاوا ذهوةي رايثخا

 ||| نندو نيلقتلاةفاكىلاكب شعب ملسو هبلع هللا يل يبلانا مدالوا ميل ءابألا يلبي
 || عيذي املوا نا بجيل ١نبا لافود# ةبغا لاو ةعاطلا بجو ملسو هيلع لص نا هناو ةئيدملاب.

 | ليئارساونب ناكشلل ذكواون اك اميح موعم هاو مهمالك م هس هئاومديحوتو ىلا هل ةفرعم مرهم

 مع ىعوو لفطلا لقع اذا ثيحي نمحرلا دبعو هللاشب بءهللأ ىلا ءاهمالا بحا ناك كيلو هلواعفي

 بدأت بوجوه 36: دئاف دو هثبحت بوجوب .وملسو هيلع هلا ىلص يتلا فر هناا ديعدنإ

 ءابالل ىلاعت لا ةيصو 1 كللذك هيبا ىلعنب اللف اقحدنبا ىلع الل نااكو مزال قحدئاودالرالا
 هيلا ءاسادقف عندي ام دلو رلعت ل ها نيف مهاب اب ابدالوالاةيصو لعليزاتلا يف ةقباس مهمئانباب

 || اخهتلتمهافاادياوينع ةيشاديإلل هضعب لاقل لالا ببسإر محادالزالا قوقعرثكاو |
 نذل منعنا ذا]ملسو هيلع هللا ىلصءاوقدت عم .؟ناملي[ضيا يونا مامالا رهاوج نموا

 ا ةليسرلا ل ١ راس وئارشع يطع هلا يل ةالص يلع ىلص نمدناف «يلماواصع لوقيام لثماولوقف

 1| ةليسولا يل ل اسف وه انا نورك [نا اوجراو هللاوابعو نمدبعلالا يشينتال ةدجلا يف ةلزنماهلاف
 درم منبا_:رع دواد دوباويثانلاويذمرتلاو لسمودمحأ مامالا» اور ةعافشلاهيلعكلح

 هرك ذوهانا نوك نإ وجراو سو هيلع 3 !ىلص هلوةدعب .ىلاعتهلا هج لاق امهنعدا ىضر

 يي نلف# مانالا لاففا موديل ىلم وهف الاو امي رشنو بدأت يجرتلا قيرط ىلع
 مالسلاو ةالصلا هيلع هبحاص كشالب وبف*ماقملا كلذ

 مثيعم اذا سو هيلع هللا يلم هلوق وأ 08 96 با يوادلامامالا رهاوج نمد
 انواع سرا ) هنعدللا يشر عفارايلا نع رازإلاهاور هومرجت الو هوب رضت لذ ادع

 انو هيلع هللا ىلص همساب يع نم امارك !ناسحالاو وبلا نم هومرتلالو بيدأت ريغيفموبرضت
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 الو سلا يف اوعسوأو هو هوفر تصأف ادمشدلولا متيعتا ذأ سو هيلع هللا ىلص هلوق دنع لاقو#

 هلا حبق هل اولوقلال يا اًهجو هلاوهقلال نعل فر يلعن عبيطملاءاور اهجودل اوهيقل
 اهيلعر ساجال وة دئام ىلع ماعط م مطااماعوف :وقرم هنعهللا ذر رباج نعي دعنا جرخاو* كهجو

 هنعدلا يضر يلع نغيزوجلا ن أو يفئارطلا جرخاو#*نيترع مويلكا اوسدقالاي مسا مهفو موق

 اهفم مب كرابي مالا مهتروشميف واخ دي دمعت لجر م يفوةروشم يف طق موق عفت ااماعوفرم

 ناك اذا ) ملسوا اء هللا ىلص هلو ةدنع هك ذام 9 ضيا يرام, امالا رهاوج نمو لي
 يذمرتلاو دمحا هاور رغب ريغ مهتعافش بحا اصو مهبرطخو نييددأا ماما تش 5 ةمايقلا موي

 ةمايقلا موي صخملاعتهلادمحر لاق ( هنعدّلا ىبغر بمكنب نأ نع هجامتباو عامل
 مهما انكنيرغ لالالا لففا _:راكأمل# ِس وهيلعمللا ىلصهددؤس دوب موي هنوكل

 هدم يتلا دماحلا هرم هيلع حيتفاه مهييطخو نواخاد هئاول تحتو نودتقم هيف
 قلطيف مهبردنع مر را اذا سانلا نيب م اكتم وهف هلبقدا ,
 هريغلكتلا يف دحال .ترذؤيإو هلها هاج امتثال اعلا مسوديلع هلا لص هلاسأ

 3 مه ةءافشلا بحاص دامهنيب ةماعلا ةعافشلا يام هتعافش بحاصو# ا

 د م ذاهتممنب اثدقو ىلاعتءلضفلا !وادشعا لب ظعلل ءاعداودبارخافتهلوقاال كيسأ رغ ريغ
 هلا ثم *ينخأ ايمالعا وهفةغلا هذه ينف وبلا. ذهيفاطعا ني يرخ ليش ر زفاال

 ضل اثار 2 لع يناعجا مالسلا هيلع فسوي لوق لاونم ىلع لسو هيلع ىلص

 ملسو هيلع هللا لص هلوقدنع هنعدّا فره ركام 6 ضيا يوانملا مامالا رهاوج نمو

 ( اهنع هلا ىضر رمعنبا نعي وبا» اوراراصتخام الك ا يلرصت + |وواكلا عماوج تيطعا )
 هطميملام#لاكلا نملسرلا يفهلبقق رتاج سو هيلع هلا ىلص وبخىلاعت هلا دمحر لاق

 ةغالبلاو ةحاصفلا مهيلءهب صتخأ ايم لاضفالااوابازملا نم د مهتم لحأ

 تيطعا ) ملسوديلع .هللال# هلوقدنع هو 7 ذام 96 ضيا يوانملا مامالا رهاوج نمو لي
 ثيطعاو يسرع نه ميماولاونيساوطلاو هط تيطعاو لوالا ركذلا نمةرقبلاةروس
 لقعم_ءرع ماجلا هاورةلفان لصفملاو شرعلا تحت نمةرقبلا ةروس متاوخو باتكلا ةغاف
 *« لوالا ركذلا نعاضوع يا لوالا ركذلا نمىلامتهللا همحر لاق ( هنعهللا غر راسي نبأ
 فعلا كات يفامةعماج ةرقبلاف ةث الغلا بشكلاو ةرم ملا فحتاوهدرجيف زاب الكل لا

 اهنع اضوعيا ىموم حاولأ نم هلوقو#*فراعملا نم _”رييفام ةنعفنم مواعلا نم بهكلاو
 هباتكص نالىموم صخو رخ نبا لاف*اهريغوظعاوملاو ماكحالا نايف ا. ةيمفتم عن
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 لصفملاو ميتاولعاو ةجتاغلل ةعجا ريو: داي ز يا ةلفان هلوفو*اهريغواكح ليجنالا نم :عسوأ

 ءايبثالا ىلع ةلزاملا بمكلادببعفلام ىلع ةداي زاهريغو ر ارسالاوماكحالا نم تيمنا بف يا
 الب هدحو لضفملا ىلع ادئاعسيلوءاينالان * دحأ ىلع زيا «لزايلو ملسو هيلع ىلس لبق
 نوريثك هب زجولسو هيلع ها ىلص هصئاصخ نم ناو طظاوة افلا ءاطعانابيرسصتلانموقأي ب
 هريغب لفف هنأ يفاني الف لصفألاب تاضفو يف : الاثيدلايف ملسو هيلع هلا لص لوفاماودع

 تبلواةاروتلا لوانأ راثآلا ضعب يفو* هلبق نم لعموم لزنام نآرقلا نمناهيفو# اًمفبا
 بل عماج أر ةلامهمذعب لاق»# ضعب نم لضفانآرقلا ضعب ناو“ دوه ريخآ اه هرخلاو ماعنالا
 نهأ ملعو ماع ملع ةمالا هذه ملعو صاخب رع ةيضاملا مالا 0 نيرخ -كيلاو نيلوالا

 اوثدأ امو سابع نبا ينعي ربحا ا رن البلت الإ ملل نم 'مشيتوأ امو ليلق باتكلا
 اريك اًريَخ ف وا دقت ل ,موريثك ةمالا مذهملعو
 ةيآ تيطعا ) سودا يل هلو دنع وركذام 3 ضيا يوانملامامالا رهاوج نمو 86
 ) 7 يرصبلا ن حلا نع سي رضلا نئاوذيراتلا يف يراخيلاءاور شرعلات 2نميم ركل

 ثيدحلاةقب وتيار ذكددب رص اجأك شرا تح نك نمي لانا دحر

 هيلععللا لص هصئاصخ نم هللا همحر يطويسلا ظفاحلا يا فعمل لاق ثندو لبق ينئاهتيلو
 متاوخو يمركلا ةيآو ةحتافلاوةلعتسلاب صخو دج هنمطعي يو شرعلا زاك نم ىطع|هنا سو
 ام دارك لوقب السلس يبل ءاورو يانا لاقمم« لصفملاو لاوطلا عبسلاوةرقبلاةروس
 .لوقيأيلم تعب ماما ويا لاق#ديجودللو .." يلع نعةماما يبا ثيدح نءاهتعمسذ تماهتكرت
 لأ ره 9 و لاش ةيالا هذه أرق اريح تيييمالسالايف هلقعكرداالجر ىراام

 هللالوسر نالاح ص امو.تكرت اماهيفاموا يشام نول واذ كيما نلوم 'ويقأ
 نم هقمعم نم طقتمل تاق نعل ضر يلءلاقاهرشآ ”اىلاثن علاق اسوي 25

 | نوقابلا سلس رع «نماهتمعتنماهتكرتاوتما اروبا لاقاهأرقا ىح لموديل هلل لصللا لوسي
 ام تيطعا ) سو هيلع هلا يلص هلوق دنع هرك ذا 96 ضبا يوانملا مامالا رهاوج نمو لي
 ةدجأ تيعو#ش الا ناو ازخ جام تيطعاو# ب يما ترصن لي ايينالا نمدحا طعبإل

 لاق ( هنعهّللا ىغد يلع نا عدم مامالا هاو رم الا ريخ يئمات تاعجو#* اروبط بارتلا يل لءجو

 عجيودالبا مستفب مودل لمهن ىلص هله دعوأ ةراعت هاضرالان مازخ يام ءىلامت هللا همحر

 هرسأي 0 لوفدالبلا 0 لا هيف نز رام ةنازخ



 1 :هيبح نصخ وهال اهلالف ىلكلا بيقلامط عئافج مناعي" صتخ امو# حافلا نذابحاتفلا |
 :كنع لاقو# سو هيلع هللا لص ودي ىلعالا ءيشاهنم جرم الف ب بهاوملا نئاز ازخ جيلا فم ءاظعأاب

 أ سل لددي الما ىلاعت هللا نم ةبامح ملسوديلعلا ىلص هب دحا هب مسي اف دمحأ تيع“ 'وهلوق

 هةقباملا تكلا يفدجابت وعملا وه لسوديلع هللا ىلص هنرك فك ش واب لقلا فيعض ىلع
 يقما تاعجو هلوثو *أعرش وأ اسحململا رعت دنعار مطميأ اًنوبط ب ارتلا يل لجو دلوقو

 +« هقرش نع و ةباع هللا ىلص هثمأ فرشو أدل ”تّجرْغَأ مريخ دك صن م مالا ريخ |

 طعانل ف ملسم ربخ ليلدب ةروكذملا س لايف اسود يلع هنا لص همئاصخرصحدأ) م1 سلو
 ملسو هيلع هكا ىلص هنا لاهتحال ضراعتالو رثكأ ىرخا يفو+ عبس ةب اور يفو*تسم,ايينالا
 ددعلا مويفمنأ ىلع ب طاخلل ور عم ناكرضمرلا نا وايقابلا لشهب صخام ض.عب ىلعالوا علطأ
 ةمالا هلا روهط ضرالا بارث لعجامنا يذمرتلا يكل ديدين ع مءالا لعةحربغ

 تعنياو ترهزاو تاواطتو تودققو تطسبا لسه ىلص يبنلاداوو تسد ال اهنال
 ةماركتح هب اثيربلخ ىلعو قل واخ ينم ملسو هيلعشا ىلع هنأب قل رئاسو ءامسلا ىلع ترفلاو

 اًروبط ابار لعجخ ال ذباهرفندازاإف هنف دم ىن طب يفو هتيبجب لجل يعاقب يلعد ىلاعتهُنا

 ةرابطلا ممودتل ةصاخ ةمالا هذه يلاعت هللا نم ةيدهمجتلاف مو هيلعدللا لصدتمال

 جاو تيلعا ) ملسو هيلع هللا ىلصدلوق دنع ركذ ما فبل يداك االا رهاوج نموا
 ) هنعدللا غر ىموم يلا نا 5 يئاربطلاوىلعي وباوةييشيلانباءاور هتاوخوهعماوجو مالكلا

 يئاعملا ض.ءاوغمىلا لصوتلاو ةحامنلا او ةغالبلا يا مالكلا ئاوف تيطعا ىللعت هلا همحر لاق
 تام ةياور يفو*# ملسو هيلع هللا ىلص هزيغ يلع تةلغا يتلا تارابعلان نساعمو كسلا عئا ءادبو

 ابعمجج يتلا دعماوجو ةغالبلا ىنمما طهواريثك ىنعم ديفي ليلفظنل ياىفام كلا لقاك
 ريا ههلاوخو#هقلخ هتاف 55 هلوك يف نارقلاك ملسو هيلعللا لص همالكن اكو# هيفدلل

 | يعاب همالك أدير سو ديل هللا لص ناكذ .لصاو لاةياعرو فقولا ن سح ىنعي الكل يتاوخ

 هيلع صرح اوهلغم عاؤسا يلع لابقالا ىلا عما اسلا قوشي اهدمتخيو عضوا ههعفاو موس واو لظنفل

 تيطعا ) ملسوميلع هللا يلص ةلوقدنعو 5 ام 96 ضيا يوانملا مامالا رهاوج نمو
 ىفاثملا ليجنالا ن ناك ت تيطعاونيثلا روبزلا ناكم تيطعاو لاوطلا عبسلاةاروتلا ناكم
 ناكم ىلاعت هللاهجحر لاق ( متعدشا | ىضرتلثاو نعقييبلاوبيفاربطلاهاور لصفملاب تاضنو
 .لمجب ةءارب امرأ ةرقبلا ايا لاوطلا ع سلا ,دعبابن اقباذكو ايام ديول اررلا

 ل ل ااا اا مم
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 اهنال ينام تيمسلفا واةئاماهب !يتلا روسلا يش ىفاشملاو دي ةيآ ةئام ىلعانم لك داي رافيكلا
 تارجملا ليقدلواو اقافتا سانلاةروسدرخآ ىلصفملا و« لصنملا ىلعثدازو نيثملا ل ترصق
 لوالا ابنم يوونلا حجر لاوقا فصلا وا تافاصلا وأ فاق وا لاتقلا ول ةيئاجلا وا

 تيطعا ( سود هلا ىلص هلودنع» «ركذام 96 ضيا يوانلامامالا رهاوج ند 6 :

 دمحأ مامالا ءاور يملبةيبنابطمي ملشرعلا تت زك نءةرقبلا روس رتتآن متابآلا هذه
 يوانلا لاق ( اهنعدلا ىضر رذيلأ نع دمحا مامالاو ةفيذح نق يهبلاوفاربطلاو

 اهنإءاتعميفارعلا ظفاحلا لاق لوسكلأ ع نم ةرركدذملا تابآلا يا املوا يناعتّنادمحر

 لذ“ نارقلاي نم ريثكو ملسو هيلعملا لص هلبق دحاابةذي ملف هل تزنكول ترخدا
 هللا لص هريغ تريل اماضبا هيف ناكناودحا اهتؤيمل هذهو ىنعملا وأ ظفللاب ةفلاسأابتكلايف

 مل لاق اذلف لبق نمىلع يذلا رسالا عضوييموةمالا ذهل ةيصوصخ هذهيف نك .وهيلع
 زاكم وبفنيقيلا زاك هنوك زوجيو زاكلا اذه ام ملعاما عاطملا يفلاق* يلبق يف نولي
 هللا لوسر اهنهيل معاق نيقيلا روث نم ليتاثمةيئا هنمدنا هبا جرخا شرعلاح رم

 حجر قلطا ناوي هناا ن زو كلل ذإقةلاسرلل ةيصوضخ ةريخذ دي زو ةعبرا ملسو هيلع ثا ىلص
 كلا شي اوال عاطمدعساب اتكضايعيضاقإلو يوانملاةرايعتبعناةمالكادهرلا ||

 ثالث تيطغا )ملسوهيأع هللا لص هلوق دنع رك ذامإافي | يوانملا ءامالا رغاوج نموا

 مو نيم ات يطعاوةنجلا لهاةيجت وهو مالسلا تيطعاو فونصلا يفةالصتيطعا لاصخ |||

 نوراه نمي رشارعدي ناك هوم ناف نوراهاهاطعا هان 7 ناالا مكبفناكرمدح ابل

 تيطعا ربخ هيفانيال يلا هتهللا همر لاق (هنعشا يضر سنان عةيودر٠نباوتراحلاهاور أ[

 مسوديلعهل ىلص هنا لاّتحال تاياورلا يف ضعبب لاصحلا ضعب ليدنتالوامس ربخالو سمح

 ردا شدشميب يخاف رثكألا الواى طعا هلأ وااذكهومب ريخأفدي زاب ربخأف لئالا يلمع

 فوفصلا يف الص تيطعا ينمو رصملا ىلع ل دب ال دذعلا ركذ نأ نمروهشملا ىلع هانب هضعبي
 8 : طنعاو ضعبأ موسمي هويجئو زا درغنم نولصي ةمدقتملا مالا تناكوابم رددعتكمالملا
 مالاتناك ك.الساييف* 0 فمي مهضعب ىجي يا ةنجلا لها ةيجتوهو مالسلا فصتاك"
 ةنم نم اهايف* نجلا لها ةيتانيطعافةن» كوه ةيأ 'ورالسلا ل دب هل نحن ضعي ضعب قلاذاةقباسل 0!

 حتا ) يديها هلوقدتغمرك دامالأضيا ىوانملامامالا رهاوج نمو## ||

 اروبطو | دهطم نطرالا يل تلءجو رهشةريسم بعرلاب ترصن ىلاق ءايبنالا نم دحا نوطعي
 || ةغافشلا تيطعاو يلق دحالزمت لو مئاذغلا يل تلحاو لضيلفةالصلا هتك ر دايما نم لجراهلف |[
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 رباج نعيئاسنلاوملسمو يراخلا» اورةماعس أد ايلا ثشعب وةصاخ مرق ىلا ثعيبينلا ناكو | ٌ

 ملسو هيلءدشا لص هصئاصخ تسلو صئاصخلان 4 يف ىلاعتمنا هجحرلاق ) هتعاللا ضر 1

 *ةدايزلا يثدبال ددعلاب صيصخقلاو ةعالا هني عكا ثالث لمدي زتايث لا سجنا يف ةريصفم ا

 رئاس نم منيب ديفا رهشةريسم نميفادعا بولق يف فول“ اقلابشايفر هن يارهش ةريسمو ْ

 نمدحا نيب وراس هيلع هلا يلص هدلب نيب نك ,لهناىلاةراشأ أره ارهشةياغلا لمجب ةنيدملا يم اوت

 هلةيضوصخاذهو ريثكب كلذ ىلعدي زب يهثما كلم نأ يفاني الف كاذ ذأ رهش نم رثكأد ادع ُ

 نال م السلا هيلع نابلس ع نم مريغو نجلا فو لكشبالو«ركسعالاب دام لسو هيلا ىلم

 ليريصلاب مالا مدعم سويط ىلص فصلا هيلع ناك يدل صولا جلا لعدارلا ١

 رصنلا مدقو# ريفي ةوقاهنا دحا لكل لسا هيلع ن ايلسو ىرشبلا ما دقالاو ةءاجتلا درجج ا

 نال اروبطو ادهن ضرالا لمي ينثو*«نيندلام ايقدب ذا هنيمضال ءادعالاب رفظلاوه يذلا '

 ىلاعتهنا سو هيلعهلل ىلا اقلا لال اي دارماو #ةينيدلات تاعبلا مظعااهطورشب ةالصلا :

 هضاصتخا دارملا وا لوسكلاو هي لاعثألَآ لق دارا اكايتعسقوءاش كيف فرصنلابل لءج
 مهو مانغدل نكيملف داجلاب ذكي نم مهينأف ماس الا نودءتاورداملسو هيلا اص

 ةدئافوىلبف دحال لت م وداوقيفاالا حجري و ةب رذلاالا ابقرتر ان «يبيتاهنم عونملا نوذألا ||
 ثيح مولضفا هناوءايبنالا نم مهيلع صوصخل ىلعهيبنتلا ىلبق وياما نص هلوقب دييقتلا ْ

 نابصاخلاةصاخلاوةماعلا ةعافشلا تيطعأ ودبمال لاوةالصلا مهيلعو هيلع هبأو هني اه صخ

 « لسنا اغلا سمخ تاءافش|وهيل هال ىدولا لاق لسو ديل ىلس

 اولد سان يقو+ | مراح ديالا رادلا اوقع س ا: يفو» بأدح ريغب ةنجلا نوادي ةعاج فو ا

 .يلوالا كلذ نم سوه يلعمثا ىلصدب صخملا و*«ةدجلا هس سا عفر يفو# | هنمنوجر يف رادلا

 ”رصع يف ثعباذا ناكف ةصاخ هموقىلا ثعبي يبنلا ناكو+ةسماخاو ةذلانلا زوجيو ةيناثلاو

 للا اههنم لك عدن ايبنوا هريغةعيرشاه.عسنيالو طقف هموق ةعيرشملا اءددحاو يبن دحاو ْإ

 ةماعلدب ملسا ةياور يفوةماعسانلا يلا تنعب بو رخنآلا ةعب رشاهبعتسني الو ظقف هتعي رش

 مو ةءايقلاءويملا عدعب نف ف اسويها لص هنمز سان دارملاو اميمح يايئامركلا لاقةفاك |!
 هلاسراد يفي قلما ىلاتلسراو ربخ لب تاذلاب دوصقموا لصاسنالا كثرال نجلا ركذي ||:

 هندال قتيل صئاص يف همالكادلا ثعبلا نخرج يلا هيلءاكة كالا لسوديلعملاىلص ش
 لسرلا لضفا سو هيلع ىلص ىنطصملا نأ هيفو##نب رادلا يريخنيب عملا ملسو هيلع لص 0

 نال كلذوةفاكلا ىلا ملسو هيلع ىلض وهو نيصوصخم موقىلالسرا يبنيزكن ا نمرك ذاك(
 اساسا باسل للاسماك ا[ فاكااطقالل1

 0 م م هل مم د كلاس كتل نامل تت نس ص دسم سسسعس
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 ٠! الا مانصالاةدابع نمو رونا ىلا تالظلا نم مبجارخاو قم اىلا تلا داشرالاو شفا لسرلا |
 هللا لم قامصلل ناكق لنا ناك وأ أترثكا رمالا !ذهييف ناكن م لكو مالعلا كلما ةدابع

 ا هللا ىلصدني د لب نامز نود نامزو موق نود موقب صنخي مذا رفوالا بي يصتلاهيف ملسو هيلع

 هداز نامز لك يه دادتما رثساو ناكم كيف ئطتو براغلاو قراشلايف شل ملسوديلع
 || لسو هيلعمللا ىلصاقحالو ًاقباس هريفاذحب لضفلا هلف قراب علو قراش رذام اًرعوَ رشم

 || نيعبسش تيطعا ) سو هيلءّللا ىلص هلوق دمع رك ذام ذام 3ياضي ا يوانملا امال ارهاوج نمو#
 | دحاو لجربلق ىلع ردبلاةليل رمقلاك مههوجو باسح ريغب ةنجلا نواخدي يتما نرماقلا |
 : قيد كبلن عدا مال اور نيهسدحاورك ف ارث وزع تورت

 ا هبداري ناود دعلا صوصخ هبداري نأ لمتجي يروظملا لاقىلاعتدأ همحر لاق (هنع هللا يضر

 | تشي موملسو هيلعشا ىلص هصئاصخ نما ذهومالسلا دبعنبا لاق مبضعب هجرو ةرثكلا

 ا مالسلاوةالصلا مهياعو هيلع ءايبنالان , هريغل كلذ

 | يلا هللاو اما ) ملسو هيلع هللا يلم هلوق دنع هركذأ .9عاضي يوادما مامالا رهأوج نموؤ#
 ٠ ىلاعت هللا هجر لاق ( هنعشا غر عفارملان ءيفاربطلاءاور ضرالا يف نينا ءامنلا يف نيمال

 يف هتابثاومدعبأم قبن يق مسقلاب هلرفو هتامدقمو مسقلا عئالط نم ييينلاديندعلا مكن هز دب

 قطصملا ناك دقو هربا :رهةيلج يفر اصامدمب هرفك يفدناع نمىلع ادرو عماسلا كذ
 لسوديل قا ىلم وهالادب نونعي الهرقلطا اذاونيمالا ةيلهاجلا يف يعدي ملسو هيلع هللا ىلص
 كرابت هللا نأ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دعم رك ذامالجكضيا يوانملا مامالا رهاوج نموا

 | ةيامايلا نعيفاوبطلاةاور ركب وبا يليلخ كثراو اليلخ مهارباذضتاا؟اليلح ينذختا ىلاعتو
 ارارسإو ةعيدبالاوحا أمهنم لك نم ملعأل ىلاعتلا نا 0 لاق(. هنعدللا يضر

 ا مالمبلاو ةالضلا !.ييلعدعصلاختو هتللال ابلها اهيضردف ةإيمج تانصو.ةبيجت
 ا قطا تل نا )لوديلطدلا نص هلو دنع رك ذامكيأضي| يوادملا مامالا رهاوج نموزإلم
 ا نم فافطصأو مشاج ب شا رتل «ىنامصاو ةنانك ن 0ث رو ةىفطصاو ليعام» ءادلو نمةناتك

 ١ رم نإ ظفاحلا لاق ىلامتهّثادبجر لاق ( هدعاش يضر ةلئاو نعي ذمرتلاو إل بداور مشاهينب
 .ييواحلا.لاق#بيرعلا:ةبحيف برقلا ةببحدباتك يف يف اره انخيشإبعج قرط ثي دما اذلو
 | ىلب ةنايبللا رابتغاب سيل لئابقلا +ذجيف ةيرييطاو ءافليصالا ىنممودحر شيفر اتهللا همجرأ
 || ريانكمتاموب ريغالورمل افك نسل برعلا نم شي رفريغنا هيفو*ةديجلا لاصحلرابتعاب ا

 م هقلخ در 5 هاش نم هللا زايتخا ينء«يبمرقلا لاقو#ةرعفاشلا يه ذموهو لطملا يالا يا 1
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 .هكحذنانو هلع يف قبسام للعدل ماكاو ونا كل ذل الصا هلعجو هعون لاك تافصب هصيصخق
 ..خلاعت ينطصادقوراتخي ودا 1 نا كب رو لاقام ىلع لب رابجا الو هياع بوجو ريغنم

 || ىلاعت هلوقيدب حرص اكلجال هلكملاعلا قاخ هنا كا دك ومدني عونيفاودجلاٍس نجلا اذهنم

 || هتوتندعم هلعج نميفاسنالا عوبلا نم راثخا غ ضْرآلا يناَمَر_تاَوهسلا ينام مكرم
 ىلا ةيركلا بالصال نمابلقني لزي لق ةيرك فلن فطن م راتخا مد [مشواوهتلاسر لو
 ويهرب اواو وم دا يقطص | :هللا"ن إ ىلاعت لاقاكايبنالااهنمناكف ةرهاطلا ماحرالا

 مهفرشمو مهاجم مدع قناتك ليعامسا دلو نم «خ قاحضاو لعام هاربا داو نم ىطصام
 1 *+اناكموةبتر مهياعدم دقوأنامز ءايبنالا نعدرخلا ماسو هيلع هللا لص دمتوهو مهتبيتكر دصو

 ينبناو برعلا ل ففا اشي رق ن اوم جملا سأجينم لضفا برعلا نا ريطأ دافادقوة يت نبا لاق
 : وكم ىلا لنا اوبقمشاح نب لضف سو هيلع هل ىلص ىفطصللا ناو شيرق لضفا م ثأه

 نم اذهناكياو مهم -وديلعملا ىلص يبا نوك د درخ مشاه ىنبف ششي رقث برعلا لضف سلو
 ١ رودلا ع لاوأيو ست ل فا لسو يل هلا لسد تزف مهسفنا يف ملي ل اضنلا

 | ينطصاملا ناز ) ملسو هياعهللا ىلص هلوقدنع هوك رم دامالكضبا يوادملا مامال ار هاوج نموا

 ىفطصاوأّشي رق ةنانك نم ىفطصاو ةنانك ليعامما دلو نمىفطصاو ليعامما ميهاربادلو نم
 هللا هةر لاق (حيمص ثبدحلاقودعثل نرتاح ار ماه وشب رف

 ٠ ا ةببح ينناك ىذلا | رونأا كلذ عووأف مشاه ىنب نم ياغطصاو راسو هيلع لص هلو قدي ىلاعت

 يسنلا| ل هىلاعت هلئاربطو سو هيلع ثلا ىلص يبنادلا وهلا دبع هدلو ملط ادبع ةهبجيف مد أ

 "|| بر علا ناسللابالةمع رك الخال لماما بن ماو#ةيعالا انس نمي نشلا
 . || ثيحمالسلاوةالصلا هيلع يهارباة رصد هيلع ل دب سوفت مهييطاو الخ سانلا كرا ثوبسخ
 ىرثالا ةصاخ ليعاينا ةيرذ يل ًاسامئاف نعي د 3 دوم لاق َّك نيملسنلعج لاق

 |( ليعامما ناري ةيضق ةيهئبا لاقديبتالل مينأل وسر مه حبا هاوقبهميقعتلا
 ليئارساودب مو قاما دلو نا مولعمو قامت نإو نم لضفا مههنأ يختقيف مهاربإ دأو ةوفص عب دذو

 ؟ىلوالاب عريغ عقم الوم ىلع لضفلا تبث اوف باتسكلا وةوبنلا ن مم ييقام جعلا لضفا
 ١١ يئاطعاملا نإ ) سو هيلعدلا] ىلص هلوق دنع : رك داما شيل يئوادملا مامالا رهاوج نمو

 : نيساوطلا نيبامهفاطعاو ليجنالا ناكتب نيساولملا ىلا تالا يناطعاو وعلا ناكم عبسلا

 نع رص نب .دمسم اوربا يبن نهأ ارنام لمفثلاو .عماوطاب قاف .روبزلا ناكم ياو ىلا
 |] ىعي يلبق ين نه ارقام ملسو ليم ءاوفدعب ىلا دلان( هنا يدنر سأ 1 ىعي أرفام ملسو هيلع هنا لصد مت هللادبجر لاق ( هنعشلائغر ننلا

١ 
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 مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع ءايينالا لعدتايصوصخ ندوبف نه ارقف يلبق نم يبن ىلع نلزنا ام أ: 1 ل 1 ع 1
 يثديأ هللاثرا) .و هياعدللا ىلص هلوق دعم هك نامالكأشيا ي .وانملا مامالارهاوج نيو ا

 رعضو ركبيبا ضرالا لها م نينث اوليئاكبمو لب ربج ءايسلا لهأ نمنين 1 ارزوةعبراب ا
 هللا يضرركب وبافىلاعت هللا دمحر لاق ( امنع يضر سابعنبأ نع ميمنوباوفاربطلا ءادد ||
 ةالصلا هيلعىلب ربجب هبشي هدعدللا يضر رمود نيل مالسلاوةالصلا هياط رئاكيبج هبشي هنع ||
 مروبظلةعساق ةضفارلل ةعماقنيخيشال ةلزئماهبكيهانو هللارما ينهلب الصودتدشا مالسلاو ||
 يناجالا ثا) سو هيلع ها لص هلوق دنع. رك ذاما6نضبأ يوادما مامالا رهاوج نيو ||
 | لاق ( أهدعلاىمر رسبنبهللا دبع نعدجامنباو دوادوبا ءاورا بج ىيلء جي واي ركأ دبع ١

 لل رغلا| ف لاقي هصق سو هيلع هل يلام هللا لوسرل ناك تيدحلا يوا ارشاد علاق ىلا هتهطادمح دا
 ايلف اهيلطاوقتلاف اهيف درئادق ةعصقلا كادب يف ضلا اودع و ارنمص الذ لاجرةعب را السي

 ولكل اق مشي دخلا كلف ةسلجلا هذهاميلارعا اقف ملسو هيلع يلص ىفطصملا يئجاورثك ||
 هجامنباودوا ديلا هبج يرفع ددعوم < نامل ةيقبأ 3يفدل هيف كدا ارابيا عورذاورذوا مناوجنع
 م لاعت هللا نا) لسو هيلع لصءلوق دنع هركدادجكأضيا ىوانمامامالا رهارجن مول |
 ةريرهيبا نع باقثالا يف يزاريشلا ءاور نآرقلا هباتكمالكلا ريه يل ناتعنا انا ىتاعجي ||

 ىلع تيدلانه ةفلابملا ةغيصو مالكلا يف نحلا ريغك نامللا ىلاعتهنلاههخز لاق ( هنعشا يفر
 ضشانتئالوهتاي ىفقتال نحل فيك نآرقلا هباثكنمو لق نأو اقاطم نحلل يئن دارملاو اهبأب ا

 نمل فيك هناسلو دقلخ نآرقلا نيف ءاهصفلا سرخاو ءاقلبلازمعا دف هتاريتم نامزلارم ىلع
 يلعاو عاقل نامل سو هيلع هلل يلصلوق دنعمرك ذامامأضيا ىوانملامامالا رهاوج نمو 96 ||
 هللا ىلضدل عجلاعتو هناا نال هلا مر لاق امنع يضر .ثلاع نع يراخجلا اور هب :
 ملاجو ع ةدملالاةمظملا راضهتساو ةيبلقلا ةيشلا عمزيقبلا نيعونيتبلاملءنيب اسودباع |
 نمو ىلاست هنم هفوخوماوقث تدادزا هب زبدبعلا لعدادزا اكو |سوديلع هللا يس هريغل ممن ||

 ماوقل نم رثكأو فو لعلاو ىوقنلا نم هيلعاناامدانعف ىث لك هباهو شيلا هلافص هللا فرع
 لسو هيلعمشا ىلص ناك افا يبطرقلا لاقو*«ىمااقلا .رذيبهبثتي نا دحال ينبيالذ كلو ١

 ةطرنمو راظنلا دادسو ةحيرقلا ةدوجو ةنطفلا لاكن م هتقاخ لصان مهب صخام كلذك
 ”رومالاة لهن) تمقحانضودماقت لبق رظنلا مطاوقوكارذالا مناومنم هنعمفرالو كاردالا ||
 ' ىلض ءءلطا دق ىلاعتدنإ ثقي .رورفلاك هقح يف ثزاصودِي رظنلا اعلا لا لوصولا ةيلع لبس ا

 |١ ةلعيف ناك اذافريغ يلع مللغي ملام طملاءلا لاوحاو هماكحاو هتافص مل جنمولسؤ هيلع هللا |
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 نم هلا ىشخي اع | ل ملعلا نعةقعينم ةيشلعا نال هل ماشخا نوكين مزل سانلا ملعا ىلاعتدئلاب ْ

 ماو ةيلمسلاةوقلا لاى :راشا ماقتا لسو هيلع هللا لص هلوقو ىامركلا لاق# هامل هد ابع |
 ىصامملا نعو ةماعللوهورفكلا ن نع سشنلا ةياقو بتارمىلعىوقتلاو* ةيملعلا ةوقلا لاك |
 هلا وهو ىلاعت هتافضب ملعلا لشي هاب لعأاو صاخا نا رماطو هوا ىوس اعو ةصاخلل وهد |

 7 ةناقلعتو نآرفلا اءردو همالكب ملعلاو نب دلا عورفوهومءاكحاب ملءلاونيدلا لوصاب |[
 ىوقتلا عارالاج يطارد ْمطصملا نأك الو*ءايشالا قئاقحةفرعموعو هلاعفاب ||

 ها قارغتسالاوموملاةدافا فذحلاب دصق دقو لءلاالو ىوقنلا ص مخ |ممواعلاءاسقالايواح
 نوقيطيامم لاعالا نم .مرلاذالسو يع مهل لوسدنك وعمي دا تاق* !
 اذه لوقب م درجويف بضغلا فرعي يت ود بضشي كلل رفغدق هلل ناك خيرك انسل انا اولاقف ا

 انا ءامسا لأ 0 سو هيلع هللا ىلصهلوقدنع» . امضي يوانملا مامالا رغاوجم م ١

 اناورفكلا يلدا وحي يذلا يحاما ا داو يمدق ىلع سانلا رشحي يذلارشاحلا اناودنحا اناردع ||
 هللا يف :رمعطم نب ريبج نع ئاسنلاو يذمرتلاو سمو يراذتلاو كلام مامالاهاوربقاعلا ||

 واةفلاسلا ب مكلا يفٌةدوحوم ياءامماة سيرا ياةياوريفولامتهئادمحم # 'اق (هنع

 ةمظعم وا يلب دحا اهب مسنيملا هب صقخشوا نيباتكلا لها أب ابماعن واةيضاملا مالا نيبةروهسشم |
 نخأ هاهسادلو فيكر 0 !لسو هيلعمللا لس هناالابهلا عج اراها دعامو ايسالا تا ابمأوا |[:

 ليبق_"ىم اهرثكأن كلاقلا تاغالاو ءايسالا بيتو عومجلا يف يوودلالاناك شم ن ْ
 نابتعاب ةفدارتم يعن تاذلارابتعاب د>اواهامسواهرأ متعاب كالذأ,غوأيق ب مقل نبال !اةتافضلا |||

 نككمابق:ريغدب مس نو ةغلابلل ليمفتلا باب ن نووهوب فرش نال همدق دم رابعا, ٠
 دحا يا دمحأ اناو *وههنوك ءاجرارشع .ةسخو هباوعتملسوةياعثا ىلع هدلوم بزق املا[

 هيلع هلا ىلص ةصئاصخ نم هب هتيعسأ و اد مرثكأ يام دمحارهو نو دابح د ايبئالاف نيدناحلا
 ىلع اهدي بشتو دارفالا ىلع ايلاف يفت يبدق ىلع سانلا رشي يذلا رشاجلا اناوجملسو ||
 يذلا يخاملا اناؤتع ين لسو هيلع ىلص هدعب سيل يا ههمؤرثا يا قوبفرتا ى !مدارلاوةزنلا ْ

 وو اال» ,دقوذالبلارثك !نموابرغلا ةريزج جنمدإها ليزي يار دكلايب هلاوحي |||
 سيل يذاالسداز از بقاعلا اناودسدلك نيدلا ىلع ملسو هيلع لس هند روظيلةب ءانلاوةجحلا ||:

 زاوسج هيفو* مهبةعداج ملسو هيلعللا لص دلال يئهدع س دل يذلا يذمرتالو* دحام دعب

 زييقلاو في رعتلا ممالابدصقلا نال ىل ودك نك ميقلا با لافجدحاو ندرك, ةيمسنلا
 لاك ىلع ةلاداتوعن تناك م ءاهسا نال سو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ءايساك س دلو فاكمسالاو |:



 سس جر سل تسمم سلسل ب تطل سال يس حس سا ها 2 ا لس مس وب سر رح ل ممسم

 أ ىبمي فلما لاق« طقن في رعتللال ىمسلاةلالبجايسالا ريثكت باب كنمالا نكي حدملا
 من | نمد“ |قاقثشاو ممافلادأ نا سو هيلع هلا لصد صئاصخ نم صئاسلا يف طويلا

 : هليقدحاهب مسيو دجا يس هنأو مسا نيعبس وحش ىلاعت هللا ةامسأ نم يعم هلاوما

 تعب افا )سو هيلع هللا ىلص هلوقدتع هركذام 96 ضب يوانلا مامالا رهاوج نمو لي
 | تكلم الف اًرامتخا ثيدملا يل رصتخاو هجتاونو ملكلا عماوجن تيطعاو[نئاخوكتاف |

 || ءايبنالل يا امتاخواحتاف ىلامتدلا همحر لاق ( ًالمرمةبالقايلا نع يقيمبلا ار نوكوهممل
 1 نم تخو* ادب ثيح نمرمالا داء نايا اًرئادتوبتلا كلف لاز املا "اطعنبا لاق *ةوبنلأ وأ

 | كالت يقو*«رادلا هذهيف لولا *«رارسالا رسو#*راونالا روث تاطاحئافلاوهف فا فطصالا ل« هل
 قيود رريخب رومالا يف نوعقي ني ذلاج نرك وهتملاو*اراخت مبقاو «ارام نيقولخلا ىلعا *رادلا

 لاكوقلغا هابتنا دنع ل زاملا نآرقلاب ثعبهنالا كالذك ويلف ىلص ثعبامناو يلا رحل ا لاق

 أ( هللا يلص ىنامصملا ناك كلذلف رما لك لاكو قا لكءاهتنال مماجدي ىلذتلا ناك رمالا
 || عياوجلاهذه حالص قوتماف اًماخ هباتك ناكو لماكلا عماجلا ئاطا تافلا ملسو هيلع
 مو هيلع لص هتاباغ هدنع تتو اهتايادب نيلوالا يف تلخ ىلا ةثالثلا

 مك انا انا ) ملسو هيلع هللا لص هلوقدنع هركذام 9 ضيا واحلا مامالا :رهاوج نمو 23
 هئيعل بطعس الواهرب دس الوتلبقلا لبقتسي الف طئافلا كدحاىقا اذان ككعا لاول ةلزنب

 .ةنعاشا فرت .رهيلا ىرع نابسنباودجام نباويئاسلاودواد رباودمح وأ ءالاواور

 نذقا يذلا ملسو هيلعلا ىلص وهو ةدالولا يلا نم ىرقاةدافالا وبا ىلاعت هللادحرلاق

 رمأ ميهلعت هيلع بجي هلاب(مالعا دودصقملا ماما ذهمدقو ناالا رون ىلا لهجلاةلظ نمهبهّنا
 ىبقتم امل ضرعي امدنع لالا نع نومشنجياوف نيبطاخللاسانيأو نلاولا مزاياك مهيد
 هاضف لميا طئافلا مدحأ ىلا اذاف و هيلع هللا لص هلوقب مير صتلا نع رذعلل (طسب ودنم
 الواهريغ يناي دنوءارخملا يفي وجو ظئاغالو لوب اهريدتسي الو ةلبقلا لبقتسي الف ةجاحلا

 ناشيدحلادانا دقو#ا(ع رت ليثواهم زان كال هركيفدتعا معسوأ لسشب جناسم يأ بطتسي

 | ملفي هجاوزا نمو هعمنال مهتاهمادجاوزااذكو بالاكةمالا ميم ملسو هيلا ىلص يبنلا
 ]| لك نم بجوا تهربو ليهو هسالا ري دارت هك نيدلا يلاعم ثانالاو روكذل للا
 | هلا ىلص دمحتنا جالا نبا لاق 96 هيبدنا96 كالبم لك نم كلحا نبقوقعو هقوقعو بجاو
 || هّيعنلا راديف:دولطاوةيدم هرسلا اياب مهي اءماعلالل بسلا هئالا هدالوإ ةقيقلا يف سويط

 هريغ يع لع هسفنمدقف كسانب دبا دابلاوةالملا هيا لاق#ب .نيدلاولا قوقحنم ةعا دق



 هن

 ةيبدأ قحبو هسفنل قح ناقد نمؤلل ضراعتاذا ءانعمو نمإملك سنن ىلع هباثك يفدسدق هلو

 اذاو*«لوالا قملأاعبت هسفن قح لعجي مث م ملسو هيلع ىلص يبنلا قح امهبجواو اهدحص 51

 تابمالاو دابال الا نم مظعا مبسو هيلع ىلح ىفطصملا عفت تدجودهاشلا يف رمالا تلمأت ١

 اناكف كادجوا امهنا كيوب رما ةياغو رانلا نم كابا ذقناو كذقتا هلاف قال عيمجو |
 ربلابامهنم قحالسو هيلع هللا لصورف نيمو ءالبلاو فيلكتلا راد ىلا كجارخألا ايم

 ةجراانا امنا ) ملسوهيعهنالسدارتدعز رك ام ل يا يوادمامامالا رهاوج نمو 9غ ْ
 لاق (هنع هّللايغر ةرئره يلا نعنع[ اوالسرم حلاص يلا نع رب ؟كلاودعس با ءاورةأ دهم 1

 هيلع بتركيامةجحرلا نالاتيعدت 2ك قحت محلا يف غلاب وار دوذ ياةمحراناا ا ىلاعتهللا هجر

 كلك ة عادلا هتافصفةمحردتاذ تناكاذاوشالذك م اسوة دع هللا يلد هئاذو" هوجنو عفنلا ا

 باخ 2 نواجنوهلا هتيده لبق نف فيلا اهادهانيملاملل ةحرالا انالم ياذ ادبمىبعمو

 هسفن نم هيا ذعف فلاش 3 ضب .؛لكلةطساولا لسو هيلع هللا ىلص هلال كالذو رسخو :

 حاص#ال تتعبامنا ) سو هياء ىلص هلوق دنع 6 اشيا يوانملا مامالا رهاوج نمو 8غ |
 (هدع هللا يضر ةريرهيلا نع ميبلاو كاطاو بدالا يف يراذهلاودعسنبا ءاوراك قالخالا ا

 5 قالخالا اص لك ١ فالجال ينا متال تاسرا يا تشعباملا ىلاعت هللا هجر لاق

 هب انأبنا ميكحلا لاق# ةقرفتلادعب اهعجحاو ة ةصقأ اذ تناك ا مدع قالخالا مراكم ةياوريفو

 لاقو*مهيلع قب انمامتابثعبف قالخالا »ذم ثثملف تشمدق ل سرلا نأ سو هيلع يل لص

 مزاكمب اوثعب هلبق .مالشلاو ةالضلا مهيلع 'ايبنالا ناىلا شو هيلعفللا ىلص راشامهضعب |:
 نسحلا لاقوارماب و مهمعناك يلو هين ىلص ئطصملا ثعبل ةيقب تيقب وقالخالا ||

 ميلا هلوقيف ماسوةيلع هلل يلم ا,عجيتلا دام اوايادأ لاو نيندلا الصيف قالخأل عا

 اهيفيتلا يرخ ايما او يشاعمابيف يناا ياينديلحلمأ او يرمأ ةعتعوه يذلا يني يلح

 يلاومراكم ىلا قالخالا تعسف هنا ثي دحلا ىنعم يلرعلا_ثربافراعلا ىلا 0 ١

 اهفاسفش نيبتو لسرلا اهب ىلا تلا نيدلا عئارشيفاهلكق الخالا راكم ثراغو نانم ا
 ثعبل قالخا فاسفس تاه مراكم اهلك ىلاعت هلا قالخلاال ماعلا يفامومدنعابمراكم ن :
 .عرش لع دمدقل ين لكو لكلا عماوج يقواو ةفاك سانا ىلا ةعماجلاةلكلاب لسوديطعا ص

 قالخا راكم لكلا اف قالخالا عامودي ث معنا مالبنلاوةالصلا هيلع ربخاف صاخ 1

 1 هف راصمأتل نايف نيل مفر :رعنإ ١ ةدحاوتاج قالخا 0 ارتاش



 هل

 ار ممم يب يي

 أ لا ىلص هب هللا مة دوم تن راك ملام ,ااهنع_تلازو قالخامراكم تداءافاهانيرجااذا

 ا ابايج نمانيو فاصل فرع نم أنم نأ وشدشال ضال زال اك .وهيلع

 1| تشب افا ) لس وذيلع هلا ىلع هلوقدنع هرك ذم 36 ضيا يراخملا ماءالا رهازج نمو لي
 ىلاعتدللا همحرلاق ( هنعدللا ىفرترب .رهيلأ نعوم راتلا يف يرافعلا هاو رأبا ذع شعب ؛الوقحر

 5 عينايندلات ,رخعف ىلاهتدللا رونب هبلق رانتساف ةمحرلاو ةفأ اراب يذ ةح لسو ةيأع ا ىلصدتا

 ا سم اع هللا ىلص دقي ن ن.دصقيإ باذملاف ناماو ةمحرناكت لاعتلا بدجيف فلذن

 هلل يننب امل )سو هيلعلا يلم هلوق دنع رك دام 6 انني يوانلامامالا رهاوج نمو ع

 | ينياف لامل همحر لاق ( اهنع هللاوغر ةشئاعزعيذمرألا ه ا « يي وألم

 رمآو هاضر مقاوم نيبم هتنجملا انىلاعتهيلا يعاد هباًقرعم ىلاعت هل هللا نعماكحالل ان ليسهل

 :أ| ةواقش ةيفيك د داملاوأ أدبللا رماو ميجا عم لسرلا رابخلباًربغراهتع ايهانوه طقس عقاومواهب

 آلا ةشااعل لموديل لسا اددشميا است: يشعيبأو ها«كلذ بابساوأمةداعسوسفنلا

 | هيفو «مركذن كترتخا يفا لقلال تلاقو هترامخاف اهباديفئاسن ريب رمااما هيعمل يفر

 | ضرعتلاو فطللاب قالخالا ءوسنع متل السما رجسزي نا يلعشلاةءامص ىقئاقد نمناب راعشا
 أ ثرويوةبيملا باح كتم عرسنلا نان وثريغنمةمحرلا قي رطبو 4 حيرضت زيغنم نكمأام

 1[ يلارغلا هر راما ىلع ضرما عمم,مو فالخاب موهلا لتر أ

 ىلع ناغيل هنا ) مسوهيلعهلا ىلص هلوق ددعرك دامي اشيا يوان :!!مامالا رهاوج نمو ل«
 ا رغالا نعيئاسنلاودواد وباوملسمودمح | مامالاهاورةرع ةئاموويلايف م رفغتسال ياو يق

 أ يا هللا رثختسال لاو ءاطنلا وهونيغلا ل ْن م يلق ىلع ناغيث هلا ىلاعت هللا همسر لات ( ليلا |

 | نيغ الراونا نيغ اذهيلذاشلا فراعلا لاق#ةرمةئام موبلا يف ركسلا وهون أر ةقلادتمباطا |

 '|| ىلعا ةبتدملايتارا هلق ىلع فراعملا راونا تلا "يكف يقرتلا عاد ملسو هيلع هللا لص نال رايغا

 "|| هقرغتسي ناك امئاو مداكةلغغالو باس نيغنبنلا ثالذ سيف يا ما مذلاك اهلبئامدعيناهم

 ]| راس يأ ةرفخملا ىلاعت هللا لأسي ٌمروضحلا كال ّذب بيغيف تايلجتلا راوثا ملسو ةياعشا ىلم

 ةماعاتو ةمحر ممل رثسلاف ةقيقملا ناطلس دنع اوشالتل لقلا مملاد ول اولا نال هيلعهلا>
 || ىفطصملا لاح بس صقن نيغلا نا دقتعتن ا يغبنبال يدروربسلا مالك نمو#ةمأو بامج
 أ نفملانأ وهو لافبالا فشكتي ال قيقد رسلا اذهو لاك قت وا لكلب ملسو هيطمشأ ص

 | عقيام ىلع ةيطغتو لابس وه ث وح نم ناصقن ةروص هتروص تناك او رصبلا ةقدح ىلع لبسملا

 || ةسمعشالا ثاعبناب الان نكمال كلذو تايسملا كاردانيعلا قلخ نمدضقلا نافراصبالاهب



 مال

 ةيايجلاةركلا يف تاكردملا روص عابطناب موق دنع تايئرملاباحلاصتاونيعلا لخا د نم ةينسحلا

 ل | ةعشالا ثاعبنا عنجايع ابعارعو نيعلا ف اشكلاب الا دوصقلا مثيال ناك ام فيكل نرخ آ ددع
 || تناك واف حاب رلا ةكرجي رئاثلارابغلا نم ولخي الق ةيناوحلا نادبالاب طيحناءاوملا ناك امل نكل
 اهؤالج موديف ةقدعلل ةلقصم املقباقو نونجلاب تطفتندب ثذأت فاقكتالا ةئادةقدحلا

 : ملسوهيلعدللا ىلض. ىفطصملاةريصب لزت مل اذهلذ ةقيقح لاك و فار هاظ سنن ناك ن او نغم اذ
 | نينلا نم نفج لابس ىلا ةجام ا تعدف رايغالا سافتا نرئاثلا رابغلا ًادصتنال ةضّرعم
 ]|| ةيظرب ةراثملا ةربغالا كلت نعالاقصو ةياقوواملا رس وديا هللا ىلص هترصبةق لس ىلع

 || داراو ها ةقيقح لاقصو لاك هانعف اصقن ناك ناو نيغلا نا عصف اهسافئاور رايغالا

 ١ نيعبسلا ةياور نيبو هنيب عفادت الف ريثكتلا ةحلاب لو هيلع هللا لص
 | ثعبا لينا ( لس ةيلعدّنلا ىلص هلوقددع درك ذام 26 ضيا يوانملامامالا رهاوج نمو 23

 | لاق ( هنع هللا ىغر ةريرد يلأ نع ملسمو بدالايف يزاخبلاهاور ة ةمحر تعب امناواناعل

 | برتال وا تايالا ىلا كلا نمهجارخا ىلاعتهّلادارأ نا ةمحر ت تشعباخنا ىلاعت هلا همحر
 || ةغيص ناماو*نملأ انيك يلاط فانم علا فابنعمدعبالال هتجحر ىلاورلات هللا ىلا سانلا
 ال ملسودهيلع هللا لبصءلاق ديل ملط َكُبَراَمَو نازوىيلع لحفل لصا ىفن دارملاوةغلابم
 ملسو ديال لص رك ذف ماين ىلع هللا عدا هللا لوسراي هل ليق

 | عنشال يفا ) ملسو هيلع هلللص ارتد رك اند اسيا يراك ممالا خاوج نمو لي
 1| ةديرب نع دمع مامالا» اور رجتشتو ردمو رج نم ضرالا هجو لعام رثكال ةمايقلا مي

 أ دارلاف ىلاعت لالا مهيصحيالا دج ريغكق قلب عفشا ىنمي ىلاعت هللا همحر لاق (هنعملا يفر
 زاجاذاو ةنسلا لها به ذموهواهعوووةعانشلاز ازاوج هيفو«ريدكتلا ملسوهيلعم لص هرك ذابت
 تام ملاوي ملل كِنَذِل نطتسأَو ىلاعت لاقدتوىلواةعافشلا مفتريكلا نع وفعلا
 ا ةادالا نيبامجراغكلا اب صخينانالاو لاوحالا موت م ادع ةعاَنَش اينم لقت الوقف
 || دبمثا ال ىلا )لموديل امها ىلص هلوق دنع ذام ( ا يواخملا مامالا رهاوجنمو غ0

 :إا| هنا هنع عئاق نبال ةياور ِ ) اهينع هللا ىغر ريشب نبنامنلا نعيراجبلاهاور روج ىلع

 ||| نم ررقتام هبيص ىلاعت هلا هحر لاق# لدع عالا دهشا ال لدعفلا لاق ملسو هيلعملا ىل
 |١ ىلع دمحا مامالا كت هب وناعتلاودلو ريشبدب صخام ياهدلو هب صخام ىلعهداهشتسا

 ةياوروف ملسو هيلعهنلا ىلص هلوقل هتهارك لع دوب او مارح ةبهلايف دالوالا ضعب ليضفتنا
 نع ليملاب روجلارسفو هيلع هريغ داهشتسابر ءأب ملامارح ناك راو يريغا :ريغاذه له يلعديشأ



 مل

 ينضاقلا لاق اهوركم وا ناك امارح روج وهف لادتعالا نع جرخ ١ لكف لادتعالا |||
 رزاج ناو هركي اهف-ةداهشلا لضفلا لهال هركيدنا هيفوىلاعتهّنادحر ضايع ||
 سيخلال يفا) سو هيلعلا لص هلوق ددعد ركام 6 اضبا يواحلاءامالا رهاوج_:زمدو9# ||

 مئارالانع مال او نابح نباويئاسنلاو دوا دوب اودمحا مامالاءاوردثربلا سحا ال و ديعلاب

 دثربلا سيحاالو هدسفا الو هضقناال يادهعلاب سيخاال ىلاعتهلا همحر لاق( هنعدت ا يضر |
 دارلاو يبيطلا لاق لوسرلاوهودي رب عجح يرشعزلا لاق#«يلع نيدراولا لسرلا سيحاال يا 1

 ددرث يف نال هوركمم ضرعتيال لسرلا ثا سانلا نيب ةفراعتما ةيراجلاةداعلااهدهعلاب |!
 .نييتثفلا نيب لبسشلا عاطقتال بيس ناكموركم ممل ضرعتوا اوسيحوافةيلك ةملبصم لرلا ||
 يلوم عفاروبا ثيدحلا اذه يوارلاق# بل يذ ىلعىتيالامداسنلاو ةنتفلا نم هيفونيتفلعخلا ١

 عجيراال تلقو مالسالا يبلقيف ققلامالسلاو ةالصلا هيلءدتي رالف ملسو هيلعهلا لبصهللا لوسي |
 نآلا كسفن يف يذلا كنت يف ناكناذ ولا عجرا نكلو اقع سو لعمل ىلص هركذن ميلا ا
 تاساف 0س هيزعمللا ىلص هقيئا مث تعجرف هنعدللا ىغر عفاروبا يا لاق عجراف ا

 دم انا) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دنع. هركذ ام 2 اضيأ يوانما مامالا رهاوج نمو 3 ١

 جينر نب ب عك نب ةرم نب بالك نب ىعق نب فادمدبع ني مشاهيزب بلطملادبعْبلادبعإبا ||
 ريغم ثم ايلا نب ةكردم نبةم زينب ةنانكنبزشنلانكلامنب رهف نببلاغبا
 نيب نم تجر خاف اهريخ يف هللا ينلءجالانيتقرف سادلا ىقرتفاامونان دءنبدعمنيرازنننا |

 مدآ ندل نم حافس نم جرخا ملوحاكن ند جرخو ةيلعاجلا ريعنم ”ينثىنبصيملف يوبأ ||
 يمر ىنا نعل ئالدلا يف يقبيبلا هاور اباكريخوابسن مريخاناف يماويلا ىلا تيهتنا تح |||

 امآراي فزاد دجلماملاب سو هيلع هللا ىلص هب يعم لوقنم دمج ىلاعت هللا همحر لاق ( هنعدللا
 هنم تجرخ ةضف ةلسلسى اردنا نونائسلا باهك يف رباعلا يناوريقلااهعيدح ركذ اك

 ةرجت اهب اكتداع ُ برخملاب فرطو قرشملاب فرطو ضرالا يف فرطو ءامسلا يففرطاخ ١

 *:«اهسلا .لها هبيوهنوعبتي دولوم تربعفاهبنوقلع٠قرستملا لهااذاو روناهنمةفرو لك ىلع ||
 ةروهشم يثو هبقانم نمطيش ىوانلا ركذي ويفاضا بكرم رم لوقتمملع (هللادبع )|

 نيرشعلا زواجتيلو تامدنا قعدنا بلطملادبع دالوا بحاو شب رةيف ىف لمحا ناكهنااهنق
 مأيلاو مهغي رشو شيب رق عزام تراك راملاوبا دينك و ثدجلاةبيشدمتا (بلطملا دبع ) ||
 ريطلل هتدئام نمعفري راك داوسلاب بضخ نم لواو بئاونلا يف مهلثومو رومالايف |

 ريطلا بحاص ليلجلا خيشلاو ءامسلا ريظمعطم هللاقي عندو لابجلا سءريفشحولاو



 | ةضافالاوةباحملاو ةرايزلاو ةنادسلاو ةياقسلا ها تناكرابهذ ةبعكلا باب لعجو لييابالا |
 ديرألا مشه نم لوا هنال هب بقاورمت دعما مشاه 9ع ةيلهاجلا يف هسفن ىلعر ملا مرح ةودنلاو
 مآ هًارالودل دجسالا يشب ريال ل الفاكهة هجو ص :رونلا ناك يروباسئلا لاق# بدلا يف هموقل

 96 فاّممدبع قلعدنب|ةفص نم ليجنالا يف ىأر ام هتنب جوزي نارصيقدلاس هوجن لبقا الا دحا
 شب رقيفاءاطمناكوهلوطل هب بقل احطبلا لمجال لاقي ناك سعد بعوبا هتينكو ةريخملا دعما

 هكليدبز دز زوأ عمجت همساو هما عم ةعاضقدالب يف هموقرع دعب هنال ديب عب يام هةريغص 16 يمد

 بالك 9داديفالاو رغالو حاكت دقع د قعإلل ناكوب مكي ب نمكامل اواناكف مهماعهموق

 هتينكو 5 ةورع وا ةم كو كَ هعساةيلاكلا عي :ردصملا نم لوةنمفيفخقلاو فاكلارب 33

 لواوهونع بنك« ةطقيوب هتيكو لا م هبا رسم دقنلاب فويس لح نم لواوهو ةرهزوبا

 مركذبو مهطضف اشي رق عمجناكذ ملاوي وثرعلا موي ميس نملواودعباما لاقنم
 3بلاَع 96 لهسنو ةزمثو ماللام ب36 و «دانمنادإ وشل لس ينلا ثم
 ينانكف هقوف ناك اشي راسة رقدعسا نوكسفرسسكب 9ربف كميتوبأ هتيتك

 سيق هما نوكسف معفب ال«رسغتلا 36ثراحلا ب ىنكي كلل كلم نم لعاف مسا 26 ثألام 3#
 اهلوهربظ ن ءتجررخ ءارضخ ةرذش همادم يف ىأر رلخم ابأ يف ينكيودلاجوديوةراشنا بقل
 لعارآس ناك هلال هب بقل دب ةناتك د دارلاو رملاب تأ ءايسلا لا تبذجخأ ررئناصغا

 *هلضفو هملعل برعلا هيلا جحت تناكور دقلا يظع ناك ماهسلل ةرثاسلاة عملا يا ةنانكلاكهموق
 رح هيدينيب عضو هلك اوي نمدقفاذا يت جدئودحو لك بالا“ داوج ناكي ذمرتلا كلا لاق

 لاضفاو مراكمهل دسأ ابا ىنكب 6 مي خ9« هدحو لك ايناةفنا ةمثل هيلع قام لكاف
 لي هوبا هتينك عاجلا هيلع, يطا شرلا حو ورمت دعما نوكسف مهبل هك رسول ريخك
 فيرعتلل همالو امنوا ةزمهلارسن كب ساي! | 96 اقثرا مع رجع ابنرا كردادنال هب بقل
 عع ناكو ل يق تيب ندبلا ىدها نم لوأ وهو ورمتوبأ هنينكر "كلا دنع لصوأل هتزمثو
 مقلال تفلف هيلع ف دنخ هتجوز تفسا تاماملوجحلاب ملسو هيلع ىلص يبا هلا ةيبلتهباصيف

 نس هرضف تنام تح ةحئاس تجرخو بيطلاو لاجرلا تمرحو ف ةيساهلظيالو اههف تامدإبب
 اوامجاو هلجعاريخءاريخو م دصحيارش عرزي نمهمالكن مو ورم عدمت تشن مهبل رتل

 ةفايقو ةسارفهل تناكواهدسفي |يف اهاوه "رع اهوفرصاوا وحصن ايف ا ىلع
 روثيلا رظن ناو نيحمابان الليف رهو رزالا نم فينا نوناركب 0 8 ص,
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 أ: ناندعزواجيال هنااوعجسا ةيسد نبا لاق#هبلع قب تم ةوبصل | مولعمانه ىلا /6ناندعنبدعم الع

 ١ نوذرعي الأب فروثالث ليعامماو ناندعنيب اسهنعهللا يخر سابع نبأ ىنعي ريخلا نعو»#

 | مالكنمدنال يادب هريخان ءلاقو مالسلا هيلعم دى ا هبسن مفر نم ىلعشللام ركلأ م نمو
 ذلاوهو ليعام» ا دلو ل «نان دعنا فنالخالويقلانبالاق#مهبةقشالو نيخروملا

 : ىلع جي

 | قلتي اها رعت نبأ لاق +اهجو نيرشع ندرك ( نم لطاب قاما هنا لوقلاو لاق باوصلا
 | لموديل ها ىلص هلوق دعب يوانملا بلاقو * مهباتك صنب لطاب وهو باعك لما نم
 هللا ىلص اراب 1ناكامنا ياطلخع لاق اهريخ يف هللا ينلعجالا نيدقرف سانلا قرتفا ام ثيدحسايف
 .ناطخالاو باسحالا يوذيفكألملاو ةماعةسايسوكالمةوبتلا نال ءايظع» ءالضف لسو هيلع

 | كاملا يف ناك الكوةعاط عرساو | دايقئارثكأت يعل تناكرثك(لضفلا لاصخ تناك ايكو
 ٍ لاقوبجد عاقبلا ريخو قرفلاريخن ملسو هلع ى لص لءجا زلذءاياعروهعابت تصقن ةصقت
 ةرهر نإ ف ادم دابعن ب بهو تنب ةئمأ يف يماو جلا ىلا تبت لأ يتح لس وهيل عدنا ىلصالوق دنع

 ْ اذهيوارسنالاق#بال الكيف هئابآ اب اةهيج نم سو هيلع هلا لسا لور عم يتلق بالك

 لاقن ممول !نوهعزي ةدنك نم" الاجر نا لسو هيلعملا ىلص يبل غلب هن .ءاللأ يضر شي دحلا

 ونب نب انئاب 1 نه ينتننالاناو كلل ذا أيل ميل امدن اذا نايفسوباوسابعلا كلذ لوقيافا
 سو هيلع هللا ىل ص رس ىلاهلا دبع نيدححانا لاق سانلابطخ مث ةناعك نيرضعلا
 نبا انا بكا يبلانا) ملسو هيل ها ىلص لوق دنع» , رم ذامال6مضيا يوانملا هاو نمو 9ك
 ذأ هللا هر لاق( هنعتلا يضر ءاربل ا نعيئاسألاو ملسمو يراخباو دما مامالا» هاورباطملادبع

 .لضسرفاالف يا هيفةوينلارصخ ماللاب هفرعب ذك ال يب اانا ملسو هيلع ىلص هلوق يف ىلاعت

 بذكي ال ينلاو يبلانا لاقدن أكف بذكلا اهعم ليت ةوبنلا ةفص نى لاةراشا هيففراغكلا
 بلطملا دبع نبا اناد*رفا نا زووم الف هرصنب يب يف دعو لب مزها ىتح لوقا اهف بذاكب تسلف
 نأ نأ هنا ةداليم ليقةتيكلا هيدا ريك ةلاو في راو هترهشل هيبال دخل ةبسأ

 ةئاف رخقالال هنعلوقملا كلذوه هنا ملسو هيلع هللا لص مر ففي بلطملا دبع ينب ن نمرهظي

 رغشلا.ةمرجب اذه لكشب الو*اهنع ىهني وأب لي ناك هنال ةيبصعلل الودش ء يهني وده نأك

 هناالا نلكتالو ةعنصريغم نم قيل لا لعاب يري ناك يذلا همالكس نسما ذهتزال يل
 || تدنن اذاو لئاسرو مهياطخ يف سانلا تآاشلا نم ريثك يف قفتياكدصقريغن مكلذ قفثا
 ضعب لاقربغك نآرقلا يف ه:ءوزيزعريغروجيلا نازوأ نم عقاولا تدجو كل ذو نع مبمالكيف
 : كماةردتلاف ءااعلاب يدزع «رعشلا ىف يبفاشلا لاقدةلغلا نمرعشلا فا ين لكايفواءاذعواغشلا ارش ارش

 م سطس بعص



 يا سمح د يمحو ع عع د و هل بصح جبر بيهم عدده ب م يس ع جان ا دس دس اب هاو سبع سس حمم

 بذك ال يلا )لسو هيلع ىلص هلوقدنعدرك ذاءالكاشبا يوادما مامالا رهاوج نمو 96
 |. نعل ينيتأب يف افركبنبدمس ينب يف تاشنو شب رقينتدلو برعلا برعاانابلطملا دبع نباانا # . 03

 | نعللاب قلسنلا "لزوجي فيك يا ىلاعتدثادمحر لاق( هنعمل يمر ديعسيلا نعيفاربطلاهاورا
 مهفيرق ينرعلا نوشفدي ن يذلا برعلا ءاحتق ملسو هياعمللا ىلصزبعا!ذلو برعلا برعأ اناو

 عيدبلا فونصو ليغقلاوةراعتسالاو ضير عتلاو ةيانكلا نم هيف نوفرصتيافو هبطخو متزجبرو
 اوناكتساف نينووبم اوقب و نيروبقماو دعق يمزاجيالاو عابشالا يف نانتفالاو زاجلا بورضو
 ىلا هدالوا برعلا فارشا عفرامنا ضورلا يفلاق 6 هيبنت إي ملس .وهيلءدثلا ىلصدل اونعذاو
 دلجاو هناسلل عصف نوكيف بارعالا يف لفطلا أ شنيل مهئارءاددعهوكر يلو لئابقلا يف عضارملا
 كلذ ىلع بامحياذح ناكف اوئشو شخاواود دعت ثيدحلا يف لسو هيلعمللا ىلص لاق ه مسجل
 نم كنارملا نبا انأ)لسو هيلع هللا يلص هل اوةددعمرك ٌداملاضيا يوانملامامال ارهاوج نموا |
 ىلاعت لا همر لاق( هنعمل بقر مداعنب ةبايسنعيناربطلاو روصنميلا نيديعم هاورويلس
 .نم تاج ثالث هل ناك هريغلاقو عسنأ لسو هيلع هللا ىلص هتادج نم كناوحلا اولا يفلاق

 ةكتاعو فانمدبع ماناوك نبا ميللاب لاف نب لاله تدب ةكتاع نهوةكتا مست لكم نم

 عستلاةيقب وةنمآ يلا هوما لاله ن بةرمنب صتوالا تدب زكناعو مثاهما ل الهنب ةرمتتإ

 لزاتمهيرعتلب ركن كاذب سو هيلعشلا ىلص دري يميللا لاق # ياسينب ريغنم
 ١ هبدارأ لسوديلعلا ىلص هنا نكميو فيرعتلا الا هبديري الاممةةيبا ناكلاقياك تاروك دما ا

 : نبال ةياور يفو+* ةدالولا هذهب رخفت يلسونب و هناهءاو هئابآو هسفن يف ىلاعت هللا ةمعنب ثدهتلا
 ةرثصملا يشوتكتاد ةأرما لاقي ضورلا يف لاق نينح مويهلاق اذهو مطاوفلا نيلاناركاسع
 ةرماطما لايف ةكتاسلا دعس نبأ لاقو يركلا كتاعلا سوماقلا يفو بيطلاو تارفعزلاب

 يعاللا يبدل انا ) سو هيلع هلا ىلص هلوقدتعمرك ًامإل6فيا يوانملا مامالا رهاوج نمو
 يل نمآو ينرصنو يناوآن فريطاو يناتاقو ىنعىلوتو ىنب ذك نا ليولا لكلب ولا يكزلا قداصلا ا

 ةمحر لاق ( هنعاللا ين :ريبكلاةلبجنب وره دبع نعدعسْن؛هأور يعم دهاجو لوك قدصو

 ةاججلا هيف دروانليبق نم. دعب امومابفاموا ذه يبلانا سو هيلع هللا يلصدلوقدمب ىلاعتدا
 هبر دنع هئركو سودا كش لص هف :رشرايظ|انهدب دصقلاوروملا :دئافريغرومال ةيروللا
 نوكتل هنسحا الو طخلال يدها ال ثيحب هللا يناءج ينأ مالا يبنلا هناب هصخ ث يح ”ىلعناكمي
 || ةتوديت ىلا أل ايدل لوم نوعي َنيِدَأأىلاعنلاق ضحداةيبشلاو تبث اةححلا
 : ايجنإلاوتارزتلا يف 'ةدنعوتكم |

 نت ات صو ع نصح عب هر بج تضع تايد صو لتسمدس, _ رهدصسمم تعصي سي سس



 ماك

 | نبا رك ذ لاق مث*باتك نم ةدافتساو طخ لعتالب ةيضاملا نورقلارابخاوةرفا راحو ةلا |
 هالاو نم زيزعلا لوقت اهمهس «يتنعاك ل عاوعقجا يق مسوق ىأر هنا يعشاجلا نايفس نعرفظ
 يدهو مرحو لح بحاص تلاق نيركذت نم نايفسلاةفدالام نمروفوملاوهاداعنم ليل ذلاو
 رمحالا ىلا ثعبي يبن تل اقوه نم كردهلل نايفس لاقت لسوب درحو محو شطب وملعو

 نيملاعلا ىلع هلا ةمح ىلاتك يف !ًريغك كلذ نم تركذو ها دما هسا دنفي ال باتكب دوسالاو
 هلا مماقلا وبا انا) ملسو هيلع هلا ىلص هلوق دنعهرك ذامالكياضيا يوادملامامالا ىهاوج نمدؤ#
 يلعب هلا لمارالاوباو ةيحدنبا لاقنيدماملاوباو يهاربأوبااضيأ هتينكو لسرهيلعما ص انكر مشا اذهىلاعتدثا هحر لاق(هنعهللا يضرةري ره يلا نعمل هاور مسقا ناو يطعب
 ةبسقلا يف الداع ىلاعتهللايفرماام مهنيب كلذ مسقااناو ءيفو ةمينغومن نمهلامنمددابع
 لاملا نأ دارملاو منيب ءاطعالاب هتلضاملافل أنتو نيلسملا واقل يييطت ملسو هيلع هللا ىلص هلاق
 اًريغكو اًاليلق هل تمسأ نُف مهيب هلام هنذاب مسقاذاو ىلاعتدا دابعدابعلاو ىلاعت هللا لام

 هلا ىلص هيلاىلاعت هللا ولام يا ةيعرشلا مولعلاو ةيديدلا رومالا لم شي دقوول اعنهللا نذابف
 هلتجيودب قلي امدحا لكلا يقايف مهنيب همست كيل او فراعملاو مولعلا نمملسر هيلع

 هايبنالا رثكأ انأ)ملسو هيلع يلص هلوق دمع رك ذامالكاضي  يوانملا مامالارهاوجن موو
 ىلاعت هنادي لاق(هبعشا ىفر سنا نع لسمءاور ةدجلا باب عرقي نم لواذاو ةمايقلامويأعبت
 نم ءايبنالا نماضيا م ثي دح هحضض ويا ل هودج عملا كل ذب روهظلاموي هلال ةمايقلا موب صخ

 يس ]سو هيلءهللاىلص هلوق هيفاني الاده مزجلا نامثدحاو ريغ قدصم هعمامةمايقلا موييقأي
 هل ققح مث ناري و هتما نعمل فشكي نأ لبق هلهلف مت عرشك (نرك ا ناوجراو ةريره يلا شي دح
 لخاد لوا نوكيف حاتفتسالل هق ةرطي ين ةعيلا باب عرقي نم لوااناو»* لسوميلعمنا يلصءءاجر
 اجورخسانلا لو'انا) سو هيلدا ىلص هاوقدنع» ,ركذام9يشي | يوادملا مامالارهاوج نموا
 مدآ دلو مركا اناو يدي ئموي دملا ءاولاوشي اذا عرشبماناواو دفواذ ا مهبيطخلاناوأوشباذا

 يف يفارلا لاق ىلامتهثا همحر لاق(هدعهللا يفر سنا نع ييذمرتلا هاور رفنالو يب يلع
 نم اذهو ضرالا هنعقشنت نم لوا اناملسو هيلع هللا يلص هلوق نعمت وهربخلا|ذه لعمالكلا
 يا اودفو اذا ىتممو *ةوبنلاب هقرسأ ةبسان«هيفو قيسلا| لهدم ثيحهبدب رقيانعلاك

 هللاىلص لاقو#ابلبق ليقو ةعافشلا ةبطخم ذهو يذمرتلاحارش ضعب لاق# مهجر ىلعاومدق

 غب ىلع هعفر هيفو اهيف فياكتال 5 :رخ ألا يف مالكلا نال مهمامأ نود عهبيطخ مسو هيلع

 نم اوسلب أ ةياوريفداوسيأاذا مهي ريل ير دنع مليت ءافش لوبقي ثرشبمو#رشملا يف قلخلا |[



 ماا

 | ياي داي طوي دما هااو# سو هيلا لسريشبا هال نزحلاو راسكتالاوهو ساالباا |

 ةرمشل هنا هعوضوم ذادئاكمفرعيل موقلاريبك عم نوكياهلا :اولا نأ برعل داع ىلعة«ايقلا موي
 يونس يقيقح .اراره لحدجلا هاا عرل لو يسلا ظفافا ىنعي فل زملا لكسدقو»# سئرلا ناكم

 هنلثا دارلاف شيلا ريماالا ايكسجالوةيارل ارا ةقيقحنالدملا وهو يرض هناي باجاف
 هدارفلاهبدي ريلاقف هريغر يبيطلا امبلقن نيلوقدحا اذهو دجلاب ريتش ب ملسو هيلع ىلص

 | هيلع ديا ءاول عسا ةقيقحةمايقلا مويا اول دم ناوإ ةمايقلاموي دجملاب لسو هيلعدألا ص

 هئودو لسا ماقمن م مفرا نيحلاصلاءهللا دابع تاماقم نمماقمال لاق ثيح يشب روتلامالك
 ءاول يعاني رادلا يف قئالطادجا سويلم يلص ىنطصملا ن داكالو تاماقملا ميج عيج عشت

 ىلاعت هللا ىلع اننلاوه يتذلا دجلا ىلا ءاولل!فاضاو نورخحاللاو نولوالا هئاوث ىلا يوأيل دما
 انأو ملسو هيل عملا لص هلوقو#«هب صدخملا دومحلا ماقملاوعو فقوملا يق هجسعن وه دال ءاهارهاع
 نمو ماعنال او ل ضفلا دير ثدحتو ماركلاوددؤسلا نم دحض اهرابخا إد يلعمدادلوعركأ
 | ةداسلا نم هفلكتي نآك ايف هيلع قفشاو هناي مقا ىاعت هنادب ريلع سو هيلع هللا لصةتمارك
 سل هئاو_ ريل سرملا نأ.هنادل فاو داي لأ لعدشح لب ريغ وملعب لو اهلياقت هنم_باطو

 دحأ ىري الفل اثوتفم سو هيلعمللا يله دلوو* هالقاموهعدوام هناو يظعى وأخ ىلعأ هناو نودي

 ثعبو هريغ دمحال .كلذ لفي : لو دحور ضرقل هياعلوخسلا يف توملا كلم نذأتساوهتروع

 بوجو ىلع عاججالا ماقيتلاةيداقتعالا ل وصالا نماذهناك أمون ايبلاب ملسو هيلعشا ىلص

 أ ةدك ملا>وهؤدب راخنالا هتداراموتلامفدرختالودل اوقب هفدراو لوقلا| ذيب هنيب اهيداقتعالا
 ص اممدثال كلذ ذوو دعا لسلالانا يطرق ان ةبكب :رخنهب رخسفم ريغكاذ لوقا يأ
 هنيد يف لوخدلا يف يغريلو هسفل يف قحدت أوكل ذ داقتعا بوجو نم هيلع بتركيا هنيلبثب

 مل ل صل م ةاوحأ غ1

 فيكقداقتعالل عجار اذه لبق ناف* عباتلا فرشل دعتم عوبتملا فرش نال :رخالاوايتدلا فرش
 ملسوديلع هللا ىلص ننلا نمرومألا هذه نم ايش مجم نمادلق داحلار ابخا نمدب عطقلا لص

 يوهم ا رثاوتلا قب رط نمدب ملعلاهل لصح 00 «و ةباهص كدب علال لصخ ةهفاشم
 هنع شنت نملولان|) سو هيلعدللا ىلص هلوق دةعدركذ امد ضيا يوان امال ارهاوج نموا

 كالذ موقب الاغا نم دحا سبل شرعلا ني ]عموقاةنجلا لاحن نمةلح دك اف ضرالا

 داعت نم لوا نا ياي اعت هلا دمر ىلاق( دعا يضر ةرير هيلا نع ين ذمرتلا اور يريق ماقملا

 ا اميهيلع لول ايه ايا شلذيفدكراشي وةنجلا لاح ن مداح ىنك نروظي وةمادقلا و حو هرلا هيف
 10ه مدمس د اسم سس سس ل ا و ل ا



 ا” سانلا يرعشمب رحى كيل هيطاتساك وابدع رق يلعتلالدا ذه يفومالسلاوت الصلا اوتالصلا |

 ربعملا صاخخا مالا ملسو هيلعللا ىلض إذ مهمص ين سيلفا بأدكاطوخد لبةنلا سال |

 كالؤ يف م دحو اهب ىلاعت هفرش ةيصيصخم بف شرعلا نبي نع موقا ٌعفلوف ىلا يرتالا دومححلاب "”

1 

 ١

 | نيديلا ربخ هضراعي الو قلطملا ل فئاوها ذهوتكئالملاو نيلقتلا لمشي قئالطاوهماقمل
 كار اول شرعلاب قلعتمماللاوة الصلاه رلى ءوماذافةففنلا دعب هسأرعف ينملوانأ
 :ةقعصب ءافتكأ مالسلاو ةالصلاهياعيمموم طقس الو لكلا طقست عزف ةقعص ثعبلا دعب

 مو دلو ديس انا) ملسو هيلع للا لص هلوق ددعدرك د امالكضي | يرانخلا مامال ارهاوج نمد ١ ١
 ةريرخ يلا نع دوادوباولسماور مغشم لوأو عفاش, واوربقلا هنعوشني نم لوأو ةمايقلامويب | ا

 يلاطملا ماقملا يف مومعللديثلا قلطملا ددارسلاب لسوديلء هلا ىلص هسنت فصو»#نايعدحا لكل .| /
 فيك هيلا مجايتحاو ليلا نممزعلا وا قحمدآداو ىلعدقوفتديفيفنايبلا طيفررقلان لع / ١
 نميتح ل ذفا ل سوه اعلا لصوبفزارتحالل س بلم دآدأوهصي هقو ضيف لك طساووهوال ا

 ألذ لاقرستكملا لهارم هيدتعي نم عاججاهدارمو عاجتالا هيلع مالا لقنأكك ككالما سارخ 1!
 هخيلبت بجي يذلا نايبلا نموهفثدَحف َكب ومس ام 1و ىلاعت هلو ًالاغتم + وهل اوشا ىلص 7
 مويمدادلرديسانا) موديلا ىلصهلوتدصعدركذ اهي يواممل مامال رهارج نمو | 1
 لؤا انأو يئاول ت تجلالا هاو نمد ذئموي ين نءاهورفتالو دما 'اوأ يدب ورفتمالوةمايقلا أ

 لاقودعنا فردي « سيلا نعدجامنباو ي ذمرتلاو دمج مادالا» اذررفتالو مفشم لواو عفاش
 لي نوف رخال كش كالذ لوقا يارخت . الويلات هجرة( حيعصن دح يذمرتلا 1

 تلوفا ال ياذْيش 0 بانيو ادريس قط انملمالسلاوةالصلا هيلع نابلس لوف ١
 رثقلا الل دقو نيرادلارخهيففالا اوايئدلا يفدب ريكا ال ل يفو سانلا ىلع امضاعتوا ريك كلذ ١
 .دوديلط هلا لص هلاقا ذه اهابملاو مظل «اعدارغينلاو بنما هلهيفاطعا نب ىرفت لبكللذب أ
 ءاينثالا نيباوأ شفت الربخ اناو ايبنالا عيمج لها ضفاودقتيل مالا مالعاو ةمعتلا بش ثدهتل ||

 لقال تاماقم ,تاصرفلا فدي زاالاوذعدملا اورسكلاب ديجلا ؛اول يدي و*«ةزخافم ليضفت ءانمف

 ودل ماقمتاماقملا كلت لماوهردق ب فرعي او عوكل اق لك يف بصنترشلاو ريا ا
 هلازا ىلإ. يوأيل-ذملا ءاولوهوتي ولالا ةظعإ يطع قئالخلا مظعأ سو هيلع قلص ناك '

1 
 ل 6 م راح وسبح ستشهد هال وصعد بصح صمم

 | ةقعصلاث الت ةوفنلا نم دأ ارماف شرعلا باجي 8 هاري ةقمصلاو له نمهسأر مقري نيخروطلا ١ ا

 0 هدداؤسرب يشف سانلا هل عومج موي نال مارا موي صخ شاعت للا همحر لاق هنعللاىغر | أ

 0 لابجلا# اول لعل و هدع ضعبلا لو دع هجوالف ةقوقحلا» :اولاب دارا هيلمو نورخآلاو نواولا أ



 هزذ

 هللا ىلص دباقك قفا ررتملا نمل ذملو«ىطعملاب لب ءاطعلابيلرخلال يار الو هلوقو *«لاكلاو ||
 نم مال كلذ يف هباعجتفياو دومحماماقملا ةمايقلاموي يقاودهل (نم دعما قيتشاو دمحلاب سو هيلع ||

 نمل لسو هيلع هللا ىلصملوناماو لاق ثد+ )سو هيلعمللا ىلصهدعب الوملبةدحا ىلع تفي لاه دماحلا ||
 ةالصلا مهيلعءايبنالا يلع لؤاطتلا كرتو مضاوتلا ةهجيلعف يهاربأ كاذ لاق ب ريلاريخايهل لاق ||[

 فالخ/ يش نع رابخالا موصعم نم ىفيك لاقي ال« هيلع هليضفتب ملعي نا لبقوا مالسلاو
 ةي دوجولارابخالاويدوجو سما نع !ريخ كلذ نوكي فيكووريغوا عضاوت لجال هيلعوهام |
 قالطأ عنب عضاوت هثاف هيلعوهام ف الخ ؛يثنعرابخلا لهنا منجلوقنانال* خسنا اخ ديال ْ

 ظنللا|ذهاوقلطتال لاقت أكف ىنعفل ضرحتيملو ديلا كلذ ةفاضاب هيبا عم بدأتو هيل ظفلتا كلذ ا
 نعال يعرشلا ملا نعربخوبف مارآتاو هعمابدا ماللسماوةالصلا هيلع يهاربأ ىلعدوةلطاو يلع 1

 ىلب لدبتي ال يدوجورمأ لكنا ملال نكل يدوجو سما نعربخ هنأ نامت يت دوجولا ىنحملا :
 هناييو ةيعضولا روءالا نعرانالاك خالو لاعمالو ضفانتهادبت نم مناي الو لدبتيام هنم |||
 تقو يفف هريغ ىلعهب لضفيو هب مركبام_بسجب وهام ال ضنمو امركم ناسبلالا نورك ىنعمنأ |!

 لاقيف دحا هب مركيل «ىشب مركب تفو يفوريغلا ثالذ يلعدازي تفو يفوهريغ هيف يواسي امرك.
 كلذ نم مزابالو (قلطم لضفم ةقلاثلا يفو ديقم لهغم ةينانلا يفو مركم والا ةلزنملا يف هيلع

 خيرشلاوهو ةيفوصلا ضعب لاقو»*ك دب هيلع دشو هب طبخغا لانو يطرقلا .ركذ خسلالو.ضقانت |[

 لوا هناوةدايسلاب ملسو هيلع هللا لص هتما ملعاامئاو يبرعلا نينيدلا يم يديس ربكخالا ||

 مهتاو عفاشل مدشري ول مل عفشبل يندعب يبا مهباهذو مويلا كلذ بعتلا نم مهجيزيل عفاش ||
 نمال يبن دعب يف ىلا بهذااملانلوقيف ةبرردلا ماسو هيلث ىلص هبت انى مهلحو نوقكمي |
 مالكلاا له ينم له ذيملتلا خبشلا لؤقب سأبال هنا ثيدحلا نمذخاو#يسئواربخلا هغلبي مل
 سصئاضخلا يفلاق#هب هنوابت مدعودئانتعادصقل كل ذوخوا يريغددع دجال يذلا ققحملا |(

 ةئجلا موق لاخدايف ةعافشلاب و ءاشقلا لصفيف ىمظعلاةءافشلاب سو هيلعهللا لصاديبن صخنل |
 | ةنجلا يق سائتاجرد مقرف ةءافشلابواباخدباال نأ رانلا قمتصا نعفةعافشلاب وباسح ريغب ||
 لبقوتلا يف رابجالا.هب ثدروو لسوديلع هلا ىلض هبارلبقيتلاو هذه صاصنخ ا يوونلازوجبو |
 يكبسلاهركذ دخا هنم قبال حرانلا نم هتما مومع جاوخ أ يف ةعافشلاب هريغو ضايعدب حرمصو ||
 فقوملا يف ةعافشلاب و تاماطلا .يف عريصقلل يف مهنعز واجتيل نينمؤملا هاهم عم ةعافشلاب و |

 لافطايف ةعافشلابو باذملاهنعففخي نارافكلا نم رادلا:لخ دنِف ةعافشلابو ًاقينخت
 زانلامهنمدحا لخدي النا ملسو هيلع ىلصدعيب لهز يف ةعافشلابواوبذعيال نانيكرشملا |
 اهو بسبع - ب ا لا



 م ل الم تا رح ممل

 أ نيلس لا دئاقالا ( سو يطل ىلص لون دنع» ,رك ذامال6 اشيا يوانملاءامالا رهاوج نمو لي
 : (هنعدللا يضرربأج نع يم مرادلا»اوررخالو عفشمو عفاش لولناورفنالو نيب دل ماخاناورفعالو

 ال ام هب رةاضرم نم لمتمنا ةيلوالاب ملسوهيلعدا لص هصاصتخا دجو امته همر لاق
 : / ىقحربملا اقف تبر ايلا مركشلاو دبس ىلاعتو هاف هي ماقو هاوسرشب همحتل

 «كلذب صخ م نف نيركاشلا قوفالعنوح ركشلا تاجرد يف قرتودحا نيرباصلا نمدقحلل
 | تنبت منودجم لك ايندلا يف ةدايسلاملسو هيلعمللا ىلصدل تحصامتيبرعئبا فراعلا لاق
 هل يلصهلالا يبل ثاذ نوكيالو ظهظ7 سانلا ميج ىلع ةدايسلاهل

 نب يبل كليف ل هات شدنعلاعت ل نذافةكلالماو اي :الاو لسرلا يف مفشدقف سو هيلع
 : رخآو ىلاعت هل نذاب عفاش لوا لسو هلع سوه عفشي ناز ءاؤمو ينو ل وسرو كا هزرم ةعافشمل

 : سو يلهث اص د فرش نم ظعا فرش ياواطوأب لصتمترثدلارغ م اونيمحارلا مرا عفاش

 | تلكدبو هايشالا تأ دبا ىل اعتو هناحجاهبف هل كب اهرسآا هب لصت ثيح ةرئادلا*ادتبأ ناكتسيح
 نمانا كب رعا انا راضو هيلع يلص هلوق دنعدرك ذام 4 ضيا يوانملا ماءالارهاوجنءو اي
 لاق (السريدعسلا ديزي نبى بجي نع دعسنبا | ءاور كينيدي ناسل يناسلو شيرق
 دهب .دعدال خف مينو مين مطسوأ عيب درعا يف كلخدا يار اانا ىلاعتهّللا هر

 22 ردمورضمةورذ ف دخو نان دعزبد عمنا ةورذرغمو ليعاممادلوةوزذ ا

 يئانسلو ملسو هيلعهلل لص هاوفو +« شير قةورذملسو هيلع لص دمجو ةكردم ةورذ شير قو
 ءاسن دنع اهدالوا عاضرتساب ىفتعن برعلا تناكو مههف عضرتسا هنوكلركب نب دعس ىنب نأ.سأ
 || ناسل ىلع دتدبز لاو هضح هتردق ترع هللا ناك ىلا ناسألا!ذه ىرشختزلا لاق#يداوبلا

 || الا هزهاني عقصم نمامو لج را كاكذتم صكنالا همواقب بيلخ نما لسوميلعبلا لض يبلا
 | تانل ىلع هعالطا ملع لضو هيلع هلل لص هلاوحا ىلجتسان ميل ارحلا لاقودج لهتلا خراف عجر
 ا مكب مسيل اص يتلا كراك قنا معنا ىضر مع نعي وبا عيمجيهتطاحاو برعلا
 ١ : اعيش لوقيام فال مجعادنأ اكمانبلب ركب ابا
 ١ لعوكر انا )ولسو هيلع ىلص هلوقدنع ركنا م 96 اضيأ ىوانملا مامالا رهاوج ندد 96
 ا 8 هرفانا ىلاعت هللا هن ءر لاق( هنعّماىغ «ربدنج نع لسمو ي :راخجلاو دمحا مامالا اور ضوملا

 زيرط ل ذو عطرحاو اولا قبلا هاو عل هحسصال ضوما لع قياس اكبر لاب
 املا لما مشب رحت اذهو يرشخممزلا هركذ لوما ىلعمددقتم طرق شرف ةراتوق نمضاجنلا |

 ملسو هيلع هلا ىلص هتافوبب ,رقىلا ةراشاونيرادلا يف لسو هيلعهللا ىلص يلا هيجاص برقملا
 | ا ا تملا



 يع هلا لص قلطصلا نادل ىضرترير هيلا نعٍلسمف ب يسوع ةافو لابمدقل و

 . امي :اردقاتااتددو نوقحال كب هلا ءاشنااناون يؤم موفراد كي ءاعمالسلالاقتةربقملا تا 7
 فيك اولاق دعب وايل نيل انئاوبخاو ياما ثنا لاقدللا لوسراي كنا اوخاانسلوا اولاقاتناوخ
 || مهيرعد ليخ يفاربظ نيب ةاجسم ليخهلالجر نا ول تيرا لاق كتمان ,كدسب ين أي نم فرعت
 1 نداذيلالا ضوما ىلع مكرفناو هوضولا نم نيلجحارغ نوت اي مهتافاىل ,اولان هليخ فرعيالا
 | ”اقعلوقاف ك دعبارلدب منا لاقيف مالا ودان ل لارا داذيا يضوح نعلاجر
 دهاودمتانا )ملدو هيلعدلاا ىلع هلوق دنع 07 2 ضيا يوانملامامالارهاوج نمو 23#

 داز هنعدشأ ضر يسوميلا نعل ودنا مامالا هاورةمحرلا ينوشب وتلا يئورشاحلاو ينقملاو

 هلا يلص هنال يريغن نما دم مظعا يادماودمانا ىلع هجر.اق(ةسدلا ينو يناربطلا

 يئقالاو*«هريغ نم نيعمالا نيه قح اوبفهريغاهب هدمجيإ دماحج ىلاعت ثا دج ملسو هيلع

 هقيس نءراثأ عبتماوأ مافق يفو ءايبنالا بقع ءاجملسو هيلعشا لص هنالاهرسكو ءافلاةدشب
 ةينئاب ةيوتلا لوبقب ثعب يذلا ياذب وتلا ينو« سانلا لوارشحا يارشاحلاو» لسرلا نم

 هللا ىلص هقماناوأ متودتمأ يفةبودلارأكت يلوا مهسس هنا مهلعقب هلبق نم ةبوت تناكو لوقلاو

 || ىح غاباهتماةبوتنادارملاوأعريخةبون نمرثكامهعب وت تناكم الارثكأت 1تناك ال اسوهيلع
 لاف *ايثدلا يف ذخا كي هريغو ةرخآلا يفالوايئدلا يف ذخا بالرد يزال نكرهتم بنل نركب
 ةيزم نم ديالفتو وتلا يبهنا ق دصيف تم ةب وب اج يب لكن ادجوالا ذهل جوحاو يبطرقلا

 هلل دابع ىلع ةفشلاو ندم طولا ىلع تن امتلاو قفرتلا يا ةمحرلا يبنو+ سو هيلعهللا لصانييبل

 || يطعا دقو فطللاو مولع ةقفشلاو نيج اتحلا لطمعنلا ةضافاقخ رالايلشموةمحرلاونيملسملا
 ةمحألا كانلَسْرَأ امَو قكب و نيماعلا نمدحاهطغيل ماهم تماووهلسو هع يلص

 يب هنو .«هجووداهجلا يلعهصرخلسو هيلع هلا ىلص دب يبس برملا ين يأ ةمحللا ي واو+«َنيِمَلاَعلل

 بذعبلا نف تارجعلاب هدياو قملا ىلا قا ةيادحل مب ىاعتودناعجس هانا برح يبو ةمحرلا

 -*«ةمحرملا تثبثو ةحرلا تمحاهببسب يتلا ةمدلأ يذ لسوديلعهثا لصوهف لاصئتسالاولاتقلاب

 ف ”وداتساويفا ارملا نيدلا لاقرحالملا يبثو ظفلب هنا ىخرةفي لطرع دم: مامالاهجرخاو

 ' ميهاربا ةوعدانا) لسو هيلع هلل ىلص لوق دنع هركذامال4أضي | يوانملا.مامالا رهاوج نمو لي
 (هنعشاي ةركماضلا ثربةدابع نعزكاسع ني اماور جرم نب ىننيعايجل رشب نم رخأ اكو
 أ ظنا يلبدلاو يمل ايطلاوةماسايبانب ثيراخلا ثيدحلا اذهىوردقوملاعت لادجر لاق

 / * برغماو قرشملانيبام ءاضارؤن يا نم حرخ تداوم ىسيعرخلا ةراشبو مهارب ايناةوعدانا.



 مس 1 تعب و ةبكلا ب نوحمالسأاهيلطهلوقب توعد بحاص يارا ةرعد وأ

 ا باتكلل ايلات ءاج دق دوجولا بواطم هثوكو ملسو هيلءللا لص هفرشب يرستلاهتدئاف م ١

 معرب نبييسع يرسل ع ندرخ - ؟ناكو*نيمدقتمل ايبنالا نعاثورعم هلرشثلا هرم سأنا !لارهظم

 دع مالسلا هيلع هر مكر ركملوا هئيجدنع نو هيلع ىلص هب اونمؤييلهب رشبافاو

 دما 'دمس | يدع نمي 3 لوسي َرشبمَوهنع ةياكح ىلا هتاف هروهظ |||

 سانلا يلوا انا) سو هيلع ل لصهلوق دئعو رك ذا ة6ادياووا لا مامالارهاوج نمل |||

 مهي دديفش مهتأبم ءاتالعوالوا 'ايبنالاو ين هني 3 ”وينيب سيل ةرخأ الاايندلايف رمش ىساعب

 هللادحر لاق( هنعدللا ىغر هدر“ يبا نعدوأ دوباو املهو يقز اخيلاودجلما امالاو أوز دحاو ١

 ديمو مدلعب نم أي سو هيلع هل اص هناي رشب مالسلا هيلع منالةرخ" الاواينولا يف لاق ىلا أ

 نايس نيدلاخ دري الف مزعلا ىلوأ نم يأ ين هنيب و ةنيإ سبل هقيدصتىلا قلطااءدوهنزددعاوق ١

 ةيئانشتمالا ةلمججا هيب داغاودعال اقم دقي دع ددسيف نأ لق دقفالاوأم نيب هنوكمي ماست ضرفإ |[

 نين زل نيب امبراقتونيتوعدلا نيبام لاصت اوني هب رشلا نيب لفلان ولوالا ىلع:

 ةوخالا يا ةلمبملا فب تذاع دالوا ءايبنالاو#بابسالا ب رقاوهيتذلا بسنلاك هر |(
 هر م يأ قشوهتاهما#ةرضلا ةَلعلاودحاو جرى رئازفلادالؤ/ تالعلا دالوأؤ بال

 ةثعب نع دودصقللا دبش ةفلتغ م عئارم .ةعورتو ديحرتلاوهودخ اوم هيد لضاياذحاووهتيذو

 * تابمالاب ةروصلا يف ةئواغتملا م مئارش ثهيشو بالابديحوتلا قا داشراوهو ءايبنالا عيرج

 ىلا قلاعا يوعدا مجال اءيمجناوقعب يبلا ةقعبلا نم ئوصقلا ةياغلا نا لصاحلاو يضاقلا لاق ش٠
 ناو لّضالا اذهيف نوقفتم مبف مدام سحي وممئامم ع ظني هباه ىلا مداشزاو قحلا ةفرعم

 مهبسنو بالاب لكلا نيب كراشملا لصالا نع مسوءيلعهقا ىصربعن عئارشلارباغت يقاوفلةخا
 ضرغلا 3 ةمب راقتملا روصلا 3 ةتوافعملا عئارشلاو ماكحالا ن و مرو دبل

 نينكفم هلويقأ نيددعتسم هيلع ساتلارطن يذلا قا ن يدلاوهو دحاو هرصعيفالك مزايا ٠

 * مههلع تلجشا ينل ةنمزالا تابمالاب الل تنيك اذهنلمفدب كسقلاوةيلعفوقؤلا نم |
 دجاولا « م”يشلاك لاصتالاو هباشتلا ن ءازتيب'ايسالاحاوزاناوهو رخأ اذجوز هربرت ل متجيو

 بالاب ةهبشملا ةروصلا ةلؤنم يفيق يتلا سشنلاب نودحت مهن اكمهف جاورالاز ماسل عوتلاب نيابللا |
 الكف اتابع الأب ة ةهبشملالا ارملاةلزنما يخيف ملا ناديالاب نوياتعو ٍ

 ديس ولان يلع بدار ف دع .ركذامداضيا ينزاملاءامالا زارع زوو 1



 مآ
 م ب < 2

 1 مامالا ءاور هنرول وه الامد 7 نمو اشف يلعفأن رد كرتف نبع مولا نم يفوت نش ممسشنا نم :

 انآ ىلاعتدتنا دحر لاف(هنعلا يضرقري رهيلا نع هجامنباويثا.- زلاو سهو يراخلاو دما

 بلاق# مشن 506 أب ىلو يلا ىلاعتهللا لاقنيملالا بر صنب نينار اب ىلوا |
 كاللطا ىلاقوعذت مهسفتا نال عهمسفلا نم مهب ىلوا سو هيلع هللا ل ناكاغناوةيفوصلا ضعب :

 لعدتعاطراثيا مهيلع ب يخي دنا ىلوأ هلوك( بترذي و نالا ىلا موعدي لسوديلءهلا ىلصوهو 1

 *؛ءاسنلا هيفلخديو .مهسفنال مهتبح نمرثكأب هربت او مويلع قش ناو مه دوف تاوهش
 نيرادلا رمأ نم * يعش لكي رسمسفلا نم مهمىلواانا يئا مهسسفنا نم سو هيلدا يلصهلوقو.

 يكحو مهسفنا نم مهيلا بحا نوكأ نامهيلع بث هوجوم لكل دملازبك ألا ةقيلخل ينال |
 ةنقالخا نساحم نمو يقي الا ع تازنال مالشلاوةالصلا هيلءدلافا ذهرابككح نم مهب ياءدقلا

 . نفث لاق ثيح هيلءام لطرصتقا لب قوقطا نمكلل ذيف هلامرك ذي هن هئاراسوديلء هلو ةينسلا
 وأ عدحا ةأيح يا اسم افا ثيدحلا نسل سادي وونلالاق# لع! نيتمؤملا نم يفوت |

 ننال هلث ولف لامه ناك ناو ءافو فلاي نأ هعيضق ني دديلء ناكن اف نيلا ا يف هوا هتوم
 هعما ىلع هقئشاوهفأرا امولسو هيلع ىلص مهتنوأوم"' يلعف نيجاثعت ال رم فا ناو اعيش هنم

 ريخ نمتشعب) ملسو هيلع هللا ىلصهلؤتدنعو امالي يواخمل مامالا ر رغاوج موال

 ةريرح بلا نعىراخبلا هاور هب فتك يذلا نرآلانم تدك ىتانرقفانرا مدا يغب نورف

 نرفلاذا منجا بطر يخ نم يأ مدين نورقريخن نم تنعب ينعم ىل اعنا همحر اق هنعالا يفر

 هللا ناس دازاودحاو نميز يفملاوحاو ملارعا يف «ثدواوتقي منال ناراقإلا نمناعز لك لهأ-

 ١ بيرل“ انلاذدين دجو يذلا نرقلايفرهظ ىتحاب ًافابأ بالصالا يف هيلقتدب .وهيلع

 ماوه تشعب) لسوةيلعمما للص هلوقدم دع ا شبا يوان 1| مامالا رهاوج نمو. 2

 يراضبلا هاو ر يدب يف تعضوف ضرالا نثاز رخ تافه تين | مافانااديب وبعرلاب ترصنورلكلا
 نآرقلا ياملكلا عماو ,#تشعب ىلاعت هللا هجر لاق (هنعهللا ىغر ةريرهيلا نع قاشنلاو )سم د١

 هعمسو تي وأعّشلا بتكلا يف. ىلعدل اهشاو ريزنلا ينعملا لع ريسيلاهظفل ءاوثحاو هزاجيال هب يع

 ( كضوي ملامهيفؤنامزلا غي »* هنسي ةيفصاو نر أثت 17 ىلعو ): .ةينسلا مواعلا نم م ابيف ملأ

 درج ةينصوصخلاب درلا سيل رجي نبا لاق * ءادعالا بواف يف ىتي .عزفلا نا بعزلاب ترصنو#
 هلا ىلص دارا ةريغو يرشخمزلا لافوت#« وذعلاب رثظلا 0 اموهلب بعرلالوصح(|

 اهو ىوادلا لاق «رصيقو ىزسكن ئازخ قم هتما ىلع منفام ضرالا نئازخ جتافب سو هيلع
 امانم ناكدنارئاايندلا ديلاقمتيتأ ثيل جرمانا انيملسوديطع هنا للوقوع ش٠

 ا



| 
 2 ا ا

 سس 207 بسسس عدم اسما 2 قرا كارلا ءارالا ا عسر
 مادو رايخ) ملسو هيلعهللا ىلص هلوق دنعمرك ذام دياضي أ يوانملا مامالا رهاوج نمر 9

 هللاو هر ةراإ هيفا نع كا اسم نباداو ردم مريخو دمو ىسيعو ىمومو يهارباوحون ةسمخ |

 ملسوهيلعهللا ىلص دمج دعب مهلضفاو مزعلا واوا ىلا عت همحر لاق( اضيا رازبلاهأو رو هنع

 حو *يهاربا ةيربلا ريخ يضع اهو هيلع عاجالا مهفعب لقنو مالسلا هيلع ميهاربا

 ' رارسا يف لاق هناقمالسلا مييلعحون ىلع ىسيعو ىموم ميدقل ىلع عاجالا يزارلا رذغلا
 ' ىسيغو ىمومو يهأر ب داو دهشتعب رالا ءالذه لسرلاودايبنالا ىلضفا نايف عازئال ليزاتلا

 ْمِف رق سانلا ريخ) سو هيلع هللا ىلص هلوق ددعدرك ذاما#أضي |يوانملا مامال ارهاوج نمو

 ا مامالا» هاوردتداهشهنيج وهنيج مدح ةداهش قيس ماوقأ يهيم ممولب نيدذلا ع مهنيأي نيذلا

 عدلا يضر ناعم لس ىدرو ؟دح ل ىضردر سنا نع يذمرتلاو ناؤيشلاودجا

 أ هللا ىفر دوعسم نبا نع يفاربطلا يورو ثلاغلايئادلا هيفانا يذلا نرقلا سانلا ريخ
 || نع ماش اويناربطلا ىو دو* مف ريخال موق «يجيم ثلادلا خيفانلا ثيفرق سءانلا ريخ هنع

 مهنرلب نيدذلا منول نيا م مههفانا نيذلا يفرق سانلا ريخ هنعدللا ىخرةريبهنبةدعج
 ريخامهنع هلا ير نيصح فما نإ ارم نع ماخاو ىذمرتلا ىوز و*«لاذرا نورخآلاو

 نعمأا نويحيو نودعمتل موقمدعب نم يأ مممهنراي نيذلا مه رابنمذلا مفرق سادلا
 نرقلا ىتما ريخ هنعلا ىضر ةريره يلا نع لس ىورو+امرأب نالبقتدابشلانوطعي
 : نا لبق نودهشيةنامسلا نوبحيموق فل مهن ولي نيذلا ثمهمولي نيرللا ع هيف تشعب يذلا

 ]|| هللا يمر نيصح نب نارمسنع دواد وب اويناسنلاو ىذمرتلاو ناخيشلا ىورو»او دهشتسي

 | نرودتؤيالو نونوخي موق مدعب نوكي م مهنولب نيرا عمهنواب نيرذلا عيفرق كريخامهدع
 | ىلاعتهللاهمحر لاق( نعسلا مهيف ربي ونوفرإ الو نورذني و نودهشتسإ الو نودهشيو
 ا وحن ةفعبلا نم مههتدمو ىدهعيف يح ناك ع وايق از نم وايبابعصا ينعي يرصع لها ىا يفرق
 || وحتىلا ةئامنممعو نوعباتلا مو مهنم لن وبرقي يأ مهنولي نيذلاغ *ةئس نيرشعوة ام

 عدبلا ترب نيثئامو نيرزشعلا دودح ىلاعو نيعباتلا عابنا مهنولي 0

 0000 د ارقلا قلي لوقلاب ابملعلا لها ن نوني اواهسو' ور ةفسالفلا تعفرواهتنسلا ةازناعملا ثقل

 هباونم امهال سانلا رزخ ملسو ةيلع هللا ىلص هنرف ناك امئاو#ن آلا ىلا صقن يف ا
 اوو ؛« اودعماودهأجو سانلاهإ ذخ نيح مورصتو سانلا هيذك نيحووقدصو سأنلا ر كن يح

 ا نيعباتلا ناو نيمعباتلا نم لضفا مهنع هللا ىضر ةباصعلا نأ هعيضفو حارشلا ضب لاق*اورصنو
 بهذ كرالوق دارفالا وأ عومجما ىلا ةبسنلاب ةيلضفالا لهو+ | ذكشو مهعابتا نم لضفا
 ل م



 ةبم

 ىلبص يبدلا عم لئاق نمنارهظي يذلاو رج نبا لاق *يفانلا ىلا روب اولوالا ىلاربلادبعدبا |
 ايثكم دعب دحا لضفلايف هل دعبال هب هلام نماًقيش قنا دادرماب وا هتمز يف وا لسو هيلعدلل
 موأشنا لعل والا نرقلا لها ريس ىلعفقو نمو ثحي لحم وهف ثالذدل قيم نماماو ناك نع |

 ياكماوقا انكروادقل هتئاماو هتلالج ىلع ىلا ريبكلا يعباتلاهرصبلا ندحلا لاق# قحلال
 مهئاسل ممنوماني سانلاانكر دالاقو *«اصرصل مهبنجيئانك لوالانرقلا لها ةباهصل اهو
 ماوس كلذب رعشي ال مهعومد نم ةداسولا لتبت ىح نوكيذتس نيرشعةدحاوٌةداسو يلع
 دشني ام اًريثك ناكو ريكأتملا تيقب و فراعملا تبهذ لاقو |

 ءايحالا تيم تيا امنا تييحاراسافتامنمسبل
 موي .ترونم وال ءالؤم اولاقل ملسو هيبعدلثا يلضدمس باعصا نار ول ثيخ نيعييرلا لاقو

 تتوافن ناوةث الذلا نورقلا لها لي دعت ىلع ثز داح الا هذهب ل دسار رش نبا لاق *باسحلا |

 نم نيئرقلا نم ةباهصلاذعب دجودقف رثكألا بلاغلا ىلع. لومم اذهو لضفلا يف ميهلزانم
 ريشك لاف ةثالدلا نورقلا دعب نم فالخب ةلقب .:ركل ةمومأملا تافصلاديف تدجو

 نيح ياتأر) لسوهيلع هللا لص هلرق ددع» ركام لبأضيا يوادملا مامالا رهاوج نمو ال |
 يور ود« يعباتلا ءافجصلا يبا نعدعس نبأ هاور رسب روصف هل ت ءاضأ روثاهنم عطس يفتعضو

 لاقملسوميلعهللا ىلص هنا نابح نباو كلا هحصصو هنعهش | ىمرةماما يلا نعاضيادعسنبا
 كيح يبا تأرىلاعتللا حر لاق( ماشلا روصق هنمتءاضأ روناهنم جراخ دن اكياتأر
 ظفاحلا ينمي فيلا هيلع هيث موناياو ردي ةءيدذلا ثيدحلا يف اياورلاونيعاي ل رهذهيينتعضو |

 اهنا ىلاةراشا رونلا كاذب تصخو قشمدلاعا نمدلب ةموهغمةدحوبج ىرمصب رخت طويلا
 ىأر يصاعلانبديعس نيدلا> نافنالا ضورلا يفو+ عقودقو ماشلادالب نم معفيام لوأ

 ةريفح !هناىلاقف هيخا ىلع اهصقف بري ليفشهل تروظ تح مزمز نم جرخأ روأ ثعبملا ليبق ا
 هنأهتعالا كي هيبنت 96 مسو هيلع ىلص هريغماوبا دلي مو مهتم رودلا اذهوبلطملا دبع |
 نكيإو ليفلا ماع والا عيب ررشعيفاثنينثالا رجه يع بعشلابةكمدلو ملسو هيلعةلا ىلص |[
 هب ربظتل لوضنملا فلعل لضافلا نمزلا كاذب فرش هنا موتا فد مارح رهشالو ةعج موي ||

 *اعبتدصقل اهينفو ولذاتكم نودةنيدملاب سو هيلع اىلص هتقدهريظنو لضافلا ىلعمتبتر
 اهنم جرخي دلوب ل وأما شلازوصق هنم تءاضا يفادلا ثيدملا يف سو هيلع ذل ىلصهلوقددع لاو |

 برذملاو قرشا كييبام ملسو هيلعهللا يلص هتوبذ روبظل ةراشا رونلا كلذو كل ذك ن وكي
 هللا ىلص هبءاجام ىلا ةراشا رونلا اذهفئاطللا يف لاق#لالفلاو رفكلاة ل ل الحمضاو



 اهنال ماشلادب تصخر كشاظةلظ هب لازو ع ّض نرالا لهادي ىدتها يذلا ر دون | نم ملسو هيلع

 هللا لوسر دن ةقباسلا بتكلا يف مسوديل هل ىلص هلصو نيودئاطلس لممو كلم راد
 لسودبلعهلا ىلصماشلاب هكلمو برثيب هرجابمو ةكمب هدلوم
 .ىتح كجرع) لس هيلع هللا ىلصهلوقدنع هركذام 6 ضيا يوان مامالا رهاوج نمو لي
 أ يفر سابع نبا نعيئاربطلاو يراخا» ءاورمالقالا في رص هيما ىرتسو تربظ

 قوفملا لب دبج ينرويال رع لا تهلا حرا ( هنا ىغر يردبلاة بح يبا وامهنع

 هللا ةيضقا رمأ نم هنوبتكيامكئالملامالقا تي وصت مالقالا في رص ىنعمو ةعباسلا“امسلا
 يف تخلي ىنمملاو ءاوتسالا ند ناكم مها لوعفملا ةغيص ىلع يوتسملا ضايع ىناقلا لاف#*ىلاعت
 يرجو لاوتحالا في راصت ىلعتعلطاو تانئاكلا ين دابه تاصتا ىتحمايلعةبترمملا هاقثرالا
 لاف !؟تربظف ةبيغم ءايشاو ةلبقلسم ثداوح نعإس و هيلع هللا ىلص ربخا كللذلو ريداقملا
 ير يلع ضرع) مسمي ىلص هلوق دنعمرك دام اضيا يوانملا مامالا رهاوج نمو اي
 كيلا تعرفت تعج اذاف موي عوجاو موي عيش ينكلو برايال ت اقف ايهذةكم ءافعإ يل ل مل

 هناف الاو باطقاب ذاذنإت مالا ليصقتلا /! اذه م نو اص كل آ رماي الكل

 ملسو هيلع للا ىلا طستلاو عسوتلا:ناكما عمارايتخا لب ؟ًرارطضا نكي مل ايندلا نم
 يلع يلع تضرع)ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دنءورك ذام 6 ضبا يوانملا مامالا رهاوج نو 2#
 اء !منولبت "ولو رشلاو ريل يف ويلك داملف طئاطاا ذه ضرعيفاَننآ رانلاو ةنجلا
 هلأ هج رلاقا يلصا اناوةياوريفداز هيعالا هر سلا نعؤسمءاورأ د ينك ميكب البلت
 يبرق اًهنآىنعموُارملايف روصلا عيطنت © يملاتلشم كيسا رانلاو ةنجلا يلع تضرع ىلاعت
 اهقراش«يراف اهرشاب ضرالاهلت ب وزو هلكن وكلا سو هيلع هللا ىلص ل ىلعت دقو#انتقو نم
 ماسو هيلعدشلا ىلص ىفطصملا منو نآلاناتقولف رانلاو ةنجلا نأ هيفو لاق معاج راغمو
 يصاعملا ىلع ديعولا لها بيذعتو مرضي امم سس لحمو منوعقني ام مههعتو هتمال
 ىلع تاشف) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دنع هزك ذامال ضيا يواخملا مامالا رهاوج نمد ل
 ضرالا ىل تامجو مئانغلا يل تاحاو بعرلاب ثرصتو ملكلا عماوجت يطعا تسببءايالا

 ةريره يلا ع ىذه لاو و سم هأو هاقرش ,نوييبلا يل تخو ةف ةفاك ىف قاطاىلا تلسراوا دهسا دوبل [

 ١ هللا غر ةماميلا نع يذمرتلاو دما مامالا هاورشت شوكت دم تعبشاذاو كت ذو
 1 ف نإ صل اكل لماكلا ع نمْؤملا اتفصاهو رك لاو روصلا نيب عم ىلاعتهلاهمحر لاق (ةنع

 | لاقتلا نم سس هيلع ها ىلص هيلع ناك امناب كفرعراذهو ةليصاتوةلج ايشالاب ماع لاع



 ا | ملشو هيلءهثا لصالوق هنعد هنع هلا ىف ىثر و ديزي ني بئاسلا نعياربطلا ىورو# هنعهللا هر

 '|| ارهبث بعرلاب ترصنو يتءال يتعافش ترخذو ةفاكسانلا ىلا تعب سمخي ءايبنالا ىلع تلضف
 أ «يندسال رق مومئاسلايف تلحاو ارورطما دهيم ضرالايل تلعجو يناخاًرهشو يع اما
 1 نضرالا ىلا تلج راب تادف لسو هيل لم ةرفال ىضر ابل نعوم لاىورو

 ادهتح# ضرالادجو هيلع يلصيامدجي ملف ة ةالصلا ىف ايتما ىرملجراباف اًروبطوادجسم

 .تاحاو ىدب نيب ريسي نيرهمش ةريسم نم *«بعرلاب ترصنو ةفاكس انلا ىلا تلسراو ار وبطو

 .ةالصلايف يماوانا تامجوب راب تلضف هنعشا ىقر»أ اردلاويجلا نءيفاربطلا ىورو*مئاعخلايلا

 ىل تاحاو ارورطو ادجسم ضرالا يل تاءعجو |هوضو يل ديعصلا لعجوةكتالملا ف صتاك“

 ىلع انلشت سو هيلعشا لم دلوق هنع هللا يضر ةفيذح نعيفاسنلاو ملسمودمحا ىو رو# ئانغلا

 اهتبرث تاعجوا دج ماهلكض رالا اد تاعجو تكتل | فوغمك اقوغص كلعج ثالثب ؛سايلا
 ]|| شرعلا تحت زاك نم ةرقبلا ةروسرخل - [نم تابآل هذه تيطعاو ءاملا دجت ملاذا !روبطانل
 ا داضت فالتخاب فالتخالا اذه سدو تشب دولا لاق ىلاعت هللدمحر لا 3( يلب 3 يبنأب طع

 لسوديلع إم هب ريخافدي زم هيثدخلام دقتمليلقلا ثيدح هيف عقونامز زف التخا لب

 لديالوادعالا ركذ نال عب راو سمخو تس سوديلع هال مدلوةنييقافان» ,ال يبطرتلا لاقو#*'
 عومجيف املو متو يقارعلاني زلا لاق* راكي عيداب تقويف ملعأ أنوكيدقو رصحلا ىلع
 ١ لالحاو بعرلاب هترصنومل ١" عداوجٍل سو هياعهقاا ىلص هفراطعا شو ةرششعىدحا رابخالا

 وفض لعجودب ءايبنالا محو ةفاك قلما ىلاهلاسراوادخسمدارورط ضرالا لعجو متانغلا

 ميئاوخم هراشياورمالا ريخ همم! لمجودمحا هتيستو ةمافشلا هاواطعاو ةككالملا فوفصكهتما
 . ظافلا يف ةريفكلا فاعلا مسجت يتاايهملكلا عذاوجو* ها شرملات ةداكنيةرتلاةدوس |

 مومقطيمم ملةماعتلا سر تلسرا يا ةفاكق للا ىلا تاسرا سو هيلع ىلص دلوقو# ةريسإ
 مالسلاو اللا يرن ضياع مهنمدحا اهيمجرخي نأ مهتفك دقق مب لمت .ذاابنال
 كراك نوت قلما راصحنلاب ناك اهناثالذ نال لكل اذ اوعب«ناكةنيفسلا ن هرم هور دعب
 قاغأ يأ يانوينلا يلمخو# ةثعبلا لصإيف هتأاسر مومح سو هيلع هللا لم فطصملاو ني

 حييصتل دعب ةوعدلا رارلغاو لسرلا نعسانلا ءامةتسال دسوتلاسرلا قي رط مطقو يحولا باب
 عظقني الفةلماكلا سوفنلا نيعيددم وهودسني الفواملالا بابان كيو ة جملا
 ةلاسرلا نعاوتختسا سانلا نامو#ريك ذتودي د جتو دك يىلاةعيرشلا ةجاحو ةرورسغلا م اود

 ١ تاوهعثلا ف كا هاو سواسولا يف مهقار ختمال ذنلاو هيبتا ىلا اوجاتحاةرعدلاو | -اةوعدلاو |



 همم

 يا و و ا م ممم

 | ملعف#دابعب هنمافطل هتممر ماحلالا باب حقو هتك يحولا باب قلغا ىلامتوهناحيس اف |
 رضحلاذكو يقارعلا نيرلا لاف هعرش ريرقتب ل ذنيامنا بسيعو ين لسو هيلع هللا اص دعب سبل
 ةمالا هذه ماكحال عبات امهنملكت نآلا ىلاام.ئاقب و امهثوبن ىلع ءانب سايلاو
 ليربج ي لاق )سو هيلعمللا ىلص هلوق نعد ذام 03 ضيا يوانملامامالا رهاوج نمو #23 ا

 ام راغمو ضرالا قراشم ترلقودمم نم ل ففاًداجر دجا ؛اهبراغمو ضرالا قراشمتبلق

 (اهنعدللا ىهرة شاع نعرك ا عنباو ىنكلا يف مالا هاور مشاهيفب نملضفابإ ينبدجا مذ

 * نآملا اذه تامقص ىلع ةرهاظ هلا مئاولهيلاما يف رهن باظفاحا لاقى اعتءهنلا همحر لاق |
 قالخالا نساحب ةيكزألا ةرهاطلا سوفنلا بلطي ضرالا فاظ امنا يذم ثلا يكملا لاقو |
 رهاوجو دال وه يف ريما جوف مهقالخا ىلا رظنامنا ةياعاج لها اوناك منال لاعالل رظدي مد |

 يبرعلا نبنيدلا بع يدوس ربكالاججشلا لاف 9ديبدتؤلكتوافتلا ةديعب ةتواغتم سوفنلا
 رزجلارثو فيضلا ىرقالامسط”عال موق نيب ثعب هنا ملسو هيلع هلأ ىلص قطصملا صئاصخ نم
 لشفب دحا لكن ع ءافخالو نوحدعاذهبو نورخت اذهب و هامدلا كفسوةّمادلا بورحلاو |

 يف نا اك داح يف نكل ناعجشو دامرك مهلا يف ناكن او افولاو ةحامسماو مركلاب مجفلا يلع برعلا

 دحا دركي ال اذهو بلاغلاوف مالكلا امئاو دامتأ يف نكك ءالقب ودانبج برعلا
 بسن ل كح ) ملسو هيل هللا ىلع هلوق دنع .رك ذامال نقيا يوانملا مامالا رغاوج نمو دي
 (هنعهللا ىخر باطغتلا نيرم نع رك .عنبا اور يرهسصو يبسنالا ةمايقلا موب عطقنإ رهضو»

 رم ىلا قف موشلك ما هثنب دج وزي نا اهبعدثأ يمض :ر يلع نمر ع بل طمملاعتدهلا هجر يوانملا لاقل ْ
 ساجي ىلا رمعداجخل لعفف دصرا !ءاوتيص ن حرم دصري لجر ضرالا روظ ىلعام هلاو
 هثما نادانعم يطويسلا ظفاخأ ينمي فدصملا لاق * ثيدحلا ركذ ثيفوفز لاقف نيرجاولا

 ذئموي عفتني ليقو*مهيلا ك.رويسني ال ءايبنالا راس ماوديلا نوبسلب ملسوديلع هللا ىلع
 *«ثيدحلا بسيف ركذ اجب جرو باسنالا راسب مفتتيالو ملسوهيلعهللا ىلص هيلاتسنلاب

 ةبسن ةطلخ نمناك ام ربصلاو ءاب آلا ةهجنمةبب رق ةدالولا عجرامبسنلاو يمطلا لاق
 لسوديلعهلا ىلص هيلا باستنالا عفن ميظع هوشوشيدحلا اذهب ملعو جوزتلا اهثدجي ةبارق
 ينغبال هناو ةتعاطو هئاقئاوهلل | ةيشخ لع هسعيب لهال هثح نم رخآ رابخأ يفاممض راعيالو

 هلوقف هب راقا مفن كل ىلاعتهّلل ركل اًرضاالو انت دحالل كاجال هنال اًديش هللا نم مهنع

 ل : فيولا :ماقمل ةياءر كلذب مهبطاخ ةرفغمو |!
 يس حجج ل ا يبيت



 هو

 لوا تنك ) ملسو هيلع ىلص هلوقددع زك ذام 96 اضيا يوامملامامالا رهازج نمو 9 [|
 نغةيلحلا يف معن وبا ىورو#السرمةداتق نعد سنبأ» اورش بلا يف مرتو قامعا يف سانلا ||

 هلوق مهتع هللاىوغر سابع نبا نعنابح نباو* ءاعدجلا يلا نبا نعدعسنياو* رجلا ة رسم ا

 هجر يوانأا لاث(ع جيم ثيدح وهودسإباو حوران مدون تنك مل او هيلع ىلص

 اتهيلع ضافاواهتفرعم نعانأوقع رصقل ملسو هيلع هل ىلص هن :ةيقحشا لمجدق ىلامت هلا ١

 طابتراو هعم+ دوجوىلاهقحيف نطابلا مسالاب نامزلا قناع تقرلاك الذ نمةوبنلاتفضو
 اهو احنوروامسج هئياكب ررظف رمال الاانا كح لقتنا ملسو هيلعهللا ىلص هب حورلا :
 . هناي ؛ يكبسلا هبقعتنادوجوم نكي نإ هتدالو لبق هنافداجيالاال ريدقتلا قلاب دار رماقدملا لوق |[

 ملسو هيلع ىلص لوفيف لانها همر لا ةو** ملسو هيلع هللا لص هب صنت ه1 كلذك ناك و

 ناك ملسوديلء هللا لص هتوبنايلا ةراشاادوجو» تدك الواناسلا تنك" لقيم اين تنك
 نطابلا مسالاب نامزلا يعتتا النةداهشلالاءنودبيغلا ماءيف نامزلا قلخ لواييف ةدوجنوم |[
 | ممالا ىلا هنايرج ف نا املا مس لقتناراسو هيلع لصدب حورلاطابتراو هعسجدوجؤُْمملا |

 يدب عملا ارشاا نم روظام لك ينالوا انطابدل كلا ناكف حو وروامسج هتاذي ربظف زهاظلا
 رهاظلا ممالا م نطابلامسالا هزربا عرش لك لك منقار عاظهل يملا راص م لسزلاو ”ايبنالا |
 حورلا نيبمدآو ملشو هيلعهللا ىلص هلوقوتءا ساو عرشملا ن ناكونيع"الا حف التخا نآيبأ ْ

 قاثيملا لها ةيناسنالا مادنجالا داجيالبقحور وهو هئبترج هربخأ ىلا هنا ينميدسإسأو ْ

 لنا هنمويلر ملانينيدلا يع يديس ربكألا خيشلا هيك ميماسجاداجنا لمد اس
 مس أ لع مطدوشأَو مها رد *ةروظ سس مد يب نماهلل | لوا اةدأوق مضي

 ثدعبإ نمر "وهو 'ايبنالا ىلعكمدنقتمزاص اذه ىلب لاقنملوادخم ناك "مكي تلمأآ
 دّئأو اولا نم لسو هيلع هلى اص[ امش شري داحا يف هركذام ام6[شبا يوادملام املا رهاوج نمد

 ادصقم أنف ضيا سو هيلع هلل ىلص هلا لوسر ناك يف أيام اهنم يذلا انا اهوةنمملا نجلا |||

 مس سل نبادمقم هلوقو قدس عدّ يضر ليفطلاىلا نع لئامثلا يف يذمرتلاو لسمو 5

 لجر ةضف نم غيض اهنأك ضييأ سو هيلع هللا لص ناكوريصقالو لب وطالو فيخخالو ||
 هلوقب بلاط وباهمتدتعن دقوا هنعلل ىفرت :ربره يبا نعل ئامشلا يف يذمرتلاءاو ررغشلا

 لمارالل ةمضع ىءاعيلا لام جراف ساسإ ضيباو ا

 ..لرع يوقداتساب رازبلل ىرخا يفوجةشنةكيبسن أك هربظ ىلا ثرظن' دجال ةياؤز قو ١

 يفو*ضايبلا ديدش ناكلاقف ملسو هيلعاملا ىلصهفصيةريرهابأ ععمدنأ بيسأانيدينعس
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 ىنعمو# هرعش داوسودش عع هوجو ضايب ةدش ياام , يناربطلا دع ليفطلا ينالةياور

 لولق نت هيفا رسفو سنلا يف اذكر عشلا جرمسم يا اهكس نمو مهو ميلا رسكب رعشلا لج
 ينذتلا ةقيف ةغلابملادأرأ اف طبسالو لجرال ذر عش نإ رعشهلا يورهنا ب هاو |ايفامو

 هاور رافشالا بدها ةقدحلا دوسا ناكوةرمحب هضأييأب رشم ضيبا سو هيلع هلل ىلص ناكل ا
 .ربظام ةرعسسا ىلا ةرمحدنم برشملا نا قويبلا لاقل هنعنا فر يلع نع لئالدلا يف قييبلا
 ةقدحو*ديدشتلاب يرسم ىورو رهزالا ضييبالا وبف بايثلات تاماوعرلاو سهشلله بم

 1 * ايياع تدي ىلا نافجالا ف ورح رافشالاو بادهالا لي وطب دهالاواهداو سنيعلا
 ١ رافشالا بدهاهلا رغا محلا ضف ةرمججلب رشم ضددأ سو هيلع ىلص ناكوالل بادهالا
 أ ىلع ثروعا هلال بويحت حودم هيلعو سأرلا ةماملا9هنعهّنلا ىغر يك إءنعقيمبلاهاور

 نيبام ينانم حلالا ليقو ؛يمخلا قرشملاحلبالاو حيرصلا رغالاو تالاككلا ليلو تاكاردالا
 نسحا ملسو هيلع ىلص ناكو 99« نرقلا هركتو جلبلا بحت برعلاوافرتقي ملفرعشلا نم هيبجاح

 26 «اربلا نع اسمو يك :راخيلاهاور ريصقلاب الو نئابلا لي وطلاب سب اقلَح مهتسحاواهجو سانلا أ

 ليوطلابسيله دعب هلوق ليلدب مسجلا نحدارا ءالعا حتتفب ةياورلا يبطرقلا لاق. ماج هلوق
 برأ لوطلا ىلا ناك لب لادنعالا دخ نعدعب يذلا الوططر هلا واهلوط رهاظلاا نئابلا

 ظ هللا دبع نعدعسنبا هاو رامدق سانلا نسحا لسوديلع هللا ىلص ناكو 6 لسوةيلع هللا ىلص
 قطصملا نم توند لاق هتعدللا غر ةقارم نع دعاص نبا ىورو 96 السرم : ةديرب نبأ
 ضايبلا ةدشيف هيلا ةرامج اه اك هزرغ يفهئاستيأرف هتقا ىلع ردو لسو هيلعمللا ىلص

 »نع لا ىغر سنأنعدواد وباوول سمار سانلا نسحا ملسو هيلع ىلص ناكوذإلا
 نه هيف مثحا امو »ديف ابلماكتو - ساولا عيج ملسو هيلع هللا لص هتزايل

 هب هياعتا ىتثا دحهب ظيجيالو دع هرصخي الام 0 لالجلا تافصو لاصاتا لاك
 ىلع رك ذب ةجدملا يقمدارقو مظعلاب هفصوف ر معقل ل كلت إو ىلعت هلوقب هباتك يف
 ىلا لاكو#* قولقت ايلا لصيملفاهيلع هو قالخالا نساعت لعد العتساب ةرعشملا
 ثيدملا ماقو#«لئاذرلا بنقتلو لئاضفلا هب سيتقث يذلا هئال لضنلا ل1. نع شنب اهنا
 سنكيف هعجت يذلا طاسلاب رمأيفانقيبيف ملسو هيلع لصوموةالصلار 9 ةرفإ دنع
 ديرج نءمبطاسي ناكواتب ىلعيف هفلخ موقثو سو هيلمدللا ىلمللا لوسومؤي مث حضني
 خا يل يل ناكو سنا لاق تاياو را ضعب يف ثيدملا اذه ماقو +ملس حيت يف اذك لغلا

 لاق» هارفمل سو هيلع هللا لصهلا لوسر ءاجاؤا ناكل ايطف _.”راكدبسحإ ريم وبا هللاقي ||



 ضيا هيفو و *مل دلع وهاذكه هبيعلي يراكر اطمما ريغنلا و ريغنلا لعفام ريمعابااي

 لهعم يذمرألا ةاوريفر 96 هش وكل ةريرهيلان ع قوومأ لا ءأؤر يذاع كل روبغ اذاو
 رس ص ا ل صم 2 يبل

 ال هلاوتلقنةجال موب يناسراف قاخ سنلا نسحا رم * لسوهيلع هللا ىلم ناك نا نع

 || ضيق لسو هياء ىلص هللا لوسر اذاف قولا يف نوبل نايبص ىلع ما ىقح تجر بهذا

 ما بهذأاذأ عن تأذ كتوم ثديح تبهذ سين أ لاقن كوت وهوهيلا ترظنف يئارو نم يافقب

 سانلا دوجاو سانلا نسحا ملسو هيلعدنلا ىلص ناكو 9 يبص ذئنقو هنعدتا يضر سنا نأكو

 36 هنعاللا غر سلا نعدجام نرياو يذسرتلاو ملسمو يراخجلا هاور سمادلا عجسشاو
 | يمجيالامم مفتي اركب سانلا دوجاو ةريسوةروص سائلا نسحا سو هيلع هللا يلص ناك

 كركي نك دبال اجار « مل دع واعبط ميفطلأ ًأرابلق ميغ رش ماك أن اكنمنالةراك
 ١ تافصب ىتلخت هالو تاخلاصلا تايفابلاب تايئافلان ءنغتسم نالوا ديما دنأوأ ظًى

 :عاججتلا ناكت + سأل 1 لاح يف مأارجا وأ" قعاوفأ يا سانلا مهشأو#دوإلا اهنميتلاىل امته

 دقورارفب هنعدجا ثدحتالوأمز هزيم طق ىلوأهو برم مالا دبع مركلابانجذولب يدل مهتم

 ىلاعتهلوقك؟ يق 1 ارقلا صدلا نم كلذ ْذْخوي لب ىلقنلا رتاوتلاب ياسو هيلع ىلص هتيعجنا تن تبل

 يف ريضالوامعسوالا سفن هلا فلكي الو لكلا داهجيدرفوهو هناك رانك هاجمت ايي
 هيلعدللا يلم عجدقو*دوصقإل ديفمكلل ذر عنجلاب لبث هنا هتياغذاهعم نمو وه دارملا نورك
 عيتتسملا جازم ا ددعال بات نسحلافجةيوهشلاو ةيبضغلاو ةيلقعلا ثالالا ىوقلا تافص سو
 لئاذرلا بنتو لئاضفلا باستكاو لقعلا ىلعةلادلا ذي رقلا ةدوجدب يذلا سفنلا فافعل
 كلذإف ةلضافلا قالخال تابعا هذهو ةيدضغلا ةوقلا لاك ةماجشلاويومشلاةوقلا لاكدوجلاو
 يبنلا ناك اليل يا ةنيدملا لها عوف دة لو يتويراخلا يف ةيقب يدحلااذحو ناهيلع رصتنا
 هقاس اذكها رجب داندجو لاقوةحلط يلا نمهراعتسا سرف ىلع مهقبس لسوديلء هللا لص
 رك ذام بقع ملسو هيلع لص يبل ةفص باب ف مل سيفو * برحلايف ةءاجسشلاحدم باب يف

 لسوةيلع هللا يلصدللا لوسر مهاقلتف توصلا لبق سان قل طنافةليل تاذةديدمملا لها عرفدشأو
 نأ لوقي وهو فيسلا هقنعيف يرعتجلط يال سرف ىلع وهو توصلا ىلا مهقبسدقواعجار

 هللا لص هبكرنا ليقناكهنأ عم يرجلا عساو ريل او سرغلا ينعيارحب هاندجولاقو اوعارث

 ١ امزوطلاىلاةعب ر ناك اباجعاو ةفص سانلا ن حا سو هيلع لا ىلص ناكل ًعيطب ملسو هيلع

 اذا رافشالا بدها نينيلا لاك ارعشلاداؤس ديدشن يدا ليس نيبكمملانيبامهيعب وه
 ةضفئكييس هن أكف هيبكنم "رع ٠"ادر عضواذا صم دا سبل ابلكب ”رطو همدقب '*يطو
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 قخيالو «يشبو ع يا أل العب كك اذا عافتراالو“ وتل هيدخيف سيل يأ ليدل
 نامبالا ملسو هيلعم ا ىلص هبنامالام اق نمناملعاوج نسل !نعتافصلا هذه دادعتيف ام

 رثالا ةينسو# هل شنه دعب الو لبق رباتي + هجو يلع فب رشن ثلام سجى ىلاعتو هنامغتس هيا ناب

 اما لاقفادبمتانل فص يلا بحاص لاقن يبل زنف ةيرس يف جرخ دياولا نيدلاخ نأ

 ريفملا تال رارسالا رارسا يفاذك لسرملا زدق عل وسرلا لاق ل مخل اقفالف لصنا نا
 ىننان ع ملسمءاور افكت ىثم اذا ولكللا هقرعن اكنوللا رهزأ لسو هيلءهق ىلص ناكوؤ#
 هريخك حاصلا يفوهنسح وأ هرين يا نوللارهزا هلوق96يراخيبلاءانعم ىورودنعهللا ىغر
 لما او لك الا لعالم نيث دخلا ةماع ريخلا ضب الابوا هب هرسفو قرشملا ضيبالا وه رهزالا
 هلل ىلص هنزل يف روظالاو+عقاولا ةنبرقب دارملاهنا ىلا رظن ةرمحجب جوزملا ضييالاب هرسف نه

 جوز ار ناكل ب صمساك كير ن نكل بايثلا تحتايفايس هيلع لاف ضايبلا نا ملسو يلع ْ
 أ ناك ا هنعدشا ىخ :ر ةشئاع نع قييبلاربخ يفو*ضاييبلاو ءافصلا يف والا دق رع نك هأوفو*“ رمل

 داوي هقرع ل عجو قرعي هنبج لمت هيلا تراظنف لزغأ تنكو هلت فني ملسوهيلع شا لتضا

 نمءايحدشا ملسو هيلءهما لص ناكو ل الامشز اني لياق يا أنكتىثم اذا هلوقوة*ارون
 6 دنع هللأ ينشر دعس يلا نع هجامنئاو لسمو يراخيلاودمحا مامالا ةاوراغر دخ يق ءازذعلا“

 نوكتام رثك اهارايحد مشي ةرلط ايف ارذعلا تيا بناجب لعجي يذلاهرتس يا هردخ يف»
 اهنكأ أ انزلاب فرعا يذل لاقاذطودودلسا ريغيف ماتو هيلع هللا لص ةئايس معو ةجراخ |

 نباءاورسانلا زاذنا ىلع سانلا ربصا مسوديلعما ىلسف ناكو ل مرصملا يفنيباك يال

 منانوق ( ئيسو ملغ حييبق نم نوكبأم يبا نمانلا را اذقا 6 السر شايع نب ليعامم !نغدعش

 يواسمتناكف ةئاعاارودص هنع قييضنا مسني هردص حارشنال| داس لسفال

 ريف ةرمقك فيرشلا هردصةعس بنج يف هت ريرس حيونت فيس وسو ٠ ملاعقأو مهقالخ

 هاوز هانا تريب نم جرخي زوثلا يور ماكتاذانيعينفلا عل فا ملسو هيعمل ص 6 ا
 ايانقلا نيبام ديعب فا نيسيدشلاول فايا هنعتللا ىف هر سابعنبا نع قييبلاو ىفاريطلاو ىذمرألا
 امنا فنا نالالا ميكاج ةم يقابل ارثك يق نيشيبنلا نيب ةجرذولفلاو

 تناك 6هيننتل تت نمناتنثو قوف ن «ناتنث مفلا مدقم يف يتلا عيرالا نادسالايثايادنلاو
 نم قش” نم.رونأ 1 منك ن اك هنأ يف ْمانطاب وا رهاظاروناهاك ملشو هيلغنللا ىلصةفي رشلاهنا5

 لاقف هيليعنيب نوثفل عطسف أ رون لا لاقت هم وقل ةيآييمودلا ورمع نب ليفطلا لاس هباعصأ
 ىطعاو#م رودلا اذ يسسف لاظملا ليللا يس ناكؤ طوس فرطملا لوقت ةلئمدوكت نافاغلا |!
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 انوجرع ةرطم ذل 'ةؤبل يف ءاشملا هعم ىلصام هنعدشا ىشر نامعنلا نبذ دانق ملسو هيلع لص
 كتيب تل داذاف ارشعكفلذ- لير ءوارشع كيدي نيب نع كل ٠يفيس هنافدب قلطنا لاقو

 هجو ىلع مل سو هيلعمللا ىلص صوب كان زك ناك ناطر ش هناف جيرخل هب رسضافا د اوس يرابف
 نيس وديطعللا ىلع ناكل أ اراك يف راني نأك ىتح قب ربدهج و ناكذ نامم نبذ داتق

 مدقو نم ليسا امكي رتاب ةمبسلا ل6دنع هللا يضر دلاخ نيءادعلا نعيئاربطلاءاور ةلبسلا
 | يشب رشلل تاماقملا حرشيفو براشلاو ا لفسالا اعلا تحن يلا تارعشلا تو ردصلا ىلعةيمللإ
 | يذم رتلا اور ةزمشأن ةعضب هريظ يف ةوبنلا مناخ ملسو هيلدا يلص ناكوإلع ةيعللا مهقم ةلببلا
 ا هلا ىلص هتان ناك لاق دنع هلل ضر ةرعتنب رباج نع ىوزو#هنعهللا يضر ديعسيلا_:رع
 !| ةدلاو ةعفقرمةزشانو ملسةعطق ياءابلا حتفب ةعضإ 6 ةمالا ةضيب لثم *ارمحة دل سو هيلع ْ
 || ثيداجالا تقفتا يبطرقلا اق «حابسصملا يفاككيرخلاب كري محتلاو اجا نيب ث دجيل
 ا 0 هردق ملسو هيلع لص رسيالا هفتك دنع رم اًررابايش نراك مالعا نا يلعةةباغلا
 | ما لعج هريغو يطوبسلا ظناحلا دعو * ديلا عمك راك اذاو ةماجلاةفيبكللقاذا
 ْ ناكو ل6 ملسو هيلع هللا لص هصئاصخ. نم وهناطبشلا لدي ثييحدبلق ءازاب هرهظب قربنا

 !" سبا نوللا رهزا ريصقللاب الو نئابلا ليوطلاب سيل موقلا_'رم ةعبرملسو هيلعدللا ىلص
 أ

 / يذرالاو لسمو يراخبلا اور ظيبسلاب الو ططقلا دعجلاب سيو مدلابالو بمالا ضييالاب
 ا سب اعوب رمسو هيلع هللا ىلص ناك ينا رسكيلاوجتنلاب ةمب رلإ 6 هنعهللا يضر سلا نع
 ١ هللا ىلص ناك 2س داتساب درو دفو#هلوط ةدايؤب سادلا نيابي يذلا نئابلا ليوطلاب

 1 1| نوللا رهزا رج نبا لاقو هرين دقرششم يانوللا رهزاو# برقا لوطلا ىلاوهوةعب رملسو هيلع
0 

1 

 || *اهريغر ماخلاو يذمرتلا دنع ىرخا ةياور يف اًيرص كلل ذدرو دقو ةرمحب برشم ضييبا يا

 ا ها ص! لك ض ايبلا هي ركلا يبا قبمالا ضربالاهلوقب يزيزعلا هرسفو ىرمالا يوان ارسفيملو
 ١ هيلع قدصيف ءانصب ةرجابتكلةرجلا سو هيلعدللا لصدضايي طلاخامناوةرعتاديدشومدالاو

 || طلاخت ىلاقرعسلاب دارملاو رفسا كلذكو هم ىلع قلطت برعلاو ييطرقلا هركذاكرهزادنا |
 || نباه حم عييمص دانشاب رج نياىاق نازبلاودمحا نع سنا شيدبجيف ءاجا ذو ضايبلا
 ىلا هضايي ضيا ناك سنا نع قييبلا.لئالدلا يفو رعسا ناكملسو هيلعدلا ىلصدنانابح |
 طبسلاو ةدوعلمادي دشلا ظطبقلادعجملاو#ضايبلا ىلا رمسا نسج دس دمحال ظفل يفوةرمسلا |

 رافشا بدها نيبكتملانيبام ديعب نيعارذلا حبش سو هيلع هل الص ناكولل لسوأسملا طسبنلا
 ام ديعب واهدتعامبضب رعنيعارذلا سيشل هدعهللا فر ةريره يبا نع قرمبلاهاورنونيعلا
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 . امهنيامدعب و فيكلاو دضعلا سأر غمتجم بكتملاو ربظلا عا ضي رعيانيبكنملا نيب

 مث و *بقعلا مح ليلق يابقعلا سوهمو دوق كلذو د رج اههضايب يف يانيديعلا 1

1 
 يا يي م ,| نانسال ملف بئشامفلا عيلض ني دحلا لوعم ةيحللا ثك مشادلم أتي نمسح هولغي دون |

 ه4

 ةرفرلا قوفو ةمجا نود ملسو هيلع هلثا ىلصدرعش ناكر ةباجغلا ةيآشللذو ردصلا ةعس ىلع لدي
 اههتعدثلا يضر رم نبا ترا ,عأب بورو*اهتعشأ ذر ةشاعنع هجامنباو يذمرثلا هاور

 نذألا ةمصصت زوامقلا سأرلا رعش يشقجملا 96 ةرعش نيرشعومن ناك لسو هيلع هللا ىلص هبيش نأ
  .لاسام ةرفولاونيبكتملا نعطقسام ةياهتلايفو حانعلا يفاك ل صيمل وا بكمملا لصواذا
 ا لرابخالا حاج تاددقو ةماش وبا لاق *سوماقلا يف م ةمحمشا| زواج وا نذالا ىلع

 ْ نيبىرخأ يفو«هيئذاةمحت غلي ةياور يلو * هينذا ف اصنا ىلا ناكملسز هيلع هلا ىلصدرعشنا

 رثكاهلوط يفانغل ب لو+ هيبكت 2م برعفإ ىرخا يفو* هيبكدم نمآني رقىرخا يفو*«هقثاءوهينذا

 لاوحالا هذه يف يورف سو هي !ءدلا ىلص هلاوحا فالتخا رابثعاب نالدخالا|ذهو كلذ نم

 || ورهف هييكتم برضي هلوكلعدازءنا لقنيإ هنركاماو*5 ةرمعوأ جيف هقلح ناك امدعب ة دعت
 ىلع ناسنا لكقح ىف رعشلا فقي ا؟دحلا كلذ ىطسنتو ملسو هيلع هلل يلصدرعشنوك
 | ع هرصقدملا اذه درعش ب الكدنا سوديط هلا ىلص هتداعتناك نوكينا زوجي وامر دج
 ةقاح الوكلست رغيف هرعش رصقدنا لقتي نكلهينذا ةسشملا واهينؤا فاصنا ىلا وكي
 ١ هلاف تسقتسةيبيددطلا رم عيف هةأح دعب ناك ةروكّذملا فاصوالا نم هرعشهب ب ضؤام لغلو
 يف مسوديلع ثا لص هنانهييكع 1 برعشا هنرك نه رثك !اهيف لوطي ةدم هقلح كرتيج كلل ذدعب

 هيلع هلل ىلص ناكد هاجر شعيفو ةلارعجلا نم رقعا ناثيقو ءاضقلا ةرم رقعأ عبس ةنس
 ١ ماس يورو *هنعفللا غر سلا نع يراخبلا هور نيمدقلاو نيديلاوس را منش ملعو
 نينيعلا لكشامن مار عيلض ناكل سو هيلع ىلص هنا هنعدشأ ى غر ةرعم نب رباجن ع يذمرتلاو

 |( ةماحلا مف 0" سوهيلع هللا لصدهلا هيعمل يفر يلع نع قريبا يورو* بقعلا سووتم
 0 دلاينعي نيديلاو ةماحلا مخعش ةياور يفو .هظع يأس ارا زخم 36 ةيحللا يلع
 لكش او كلذب حدقتب رلاودعماو وا دهظع يا مفلا ميلضو*ةياوريف اذكم ًاتيبمءاج

 ' مسوديلعدللا يلم ناكوإلم للان رفوو راقولاوةنازرلا .ىلعلدب ص ارا ظعو#اهريبك 5 ةماحلا
 مظع بذشملا نم رصقاو عرب رم نم لوطا ردبلاةليل رمتلا ليج لتي وفم يخع
 أ رهزا هرثو وهاذا هينذا ةمحت هرعش زواجيالف الاو قرف هتقيقعتقرفن! نأ رعشلا لجر ةماخلا
 ١) هلنيئرعلا ىنتا بضغلا هز دي قرعا منيب نرق ريغيف غباوس_بجاوملا جرا نيبجلا عم اونوالا

 يمص رة يا ا ال ا لا



 وعو

 ناعبلا هاوس اكساّم داب قلطع| ل دنعم ةضفلاافصيف ةيموديجهقتعناك ةبرسملا قيقد ||
 نيب ام لوصوم درجتلا رونا سي داركلامخض نيبكملا نيبامديعب ردصلا ضي رع ردصلاو

 نيبكملاو نيعارذلارعشا كلذ ىوسا نطبلاونييدنلايراعظاك يرجي رعشب ةرسلاو ةبللا
 لئئاس نيمدقلاو نيفكلا نش بصقلاطبس ةحارلا بحر نيدنزلا ليوط ردصلا يلاعاو

 اذرفكت وطخيو (ملقن لاز لازاذا ءاملاهنع وبني نيمدقلا يسم نيصرمحالا ناصح فارطالا
 فرطلا نضفاخ ميم تفتلا تفثلااذاو بص نم طحنل اه أك ى شم اذا ةيثملا مي رذأوه يشي و
 هيقل نمأ دبي ودباك#| قوسي ةظحالا ا هرظن لج ءامسلا ىلا هرظن نم لوطا ضرال ايلا هرظن
 هلونا6#هنع هللا ىضرتل اهيا نيدنه نع قيهبلاو يفازبطلاو ل امثلا يف يذمرألا او رمالسلاب
 ملسو هيل علل لص همني هدي ناري اكس * عيطتسلال نويعلانويعو رودصلارودص يفايظع يا اي

 ردقلا ميظعا يفت ليقو#«ةيمسج مال اتسيلف هنطاب يفاملاقل اذ ناك مولظعت كرت ىلع صرح ناو

 ملسو هيلعهللا ىلص هب اع ناك مث نموا دبا عظع وهو طق ريل نم دنعارخمم فم بعص درع

 ليقاك ل صفم هيف برطضيالو ةرعش مدحا نم كرمال نوقرطم م والا هدنعنوسلجيال ||
 لالجا فوخن كلو لظفوخال مه ةورا قوف مهم ريطلا ا 39

 لجرو* سأرلا ةماملاو#ةفاخت عم لوطلا نئابلا ب لشملا عمو * حشوني وءيضي ةلذلتي ىنعمو ||

 هتيي نع افصل نيفصن هلعج يا هقرف ةلوهسإ قرفتا نأ هس أررعش هتقيقعو#* طشندهن ًاكرعشلا

 أ لف ًاقصالتم طلتخم ناك ناب هرعش قرفنيالاو دوأوملارعشب هل[ يبشت ةقيقع يعم هلامث نعافصنو

 *ناولالا نسحاوعو هرين هضيبا نوللارهزاو*©ةدحاو ةرثو لاا صوقعم هلا هكرتب لب هقرفي

 عاقجا يا نرق ريغيف* تالمأك غب اوسو# رعشةرازغو سوقث عم اهققرم يا بجاولا جزأو

 ىنعمو#*ايقثلي ملو نايقثلب اداكى ىتحالاط يا غبسدق ملسو هيلع هثا لص ةيبجاح يفرط نا ينمي :

 ١ ةقدعم ف لالا لي وطنيلرعلا ىنتاو#ام دافاتعا ارفانريصيف قرعلا كلا ذ كري يا بضغلا هردي:
 ثكو *ةبئرالا فارش فنا ةيسق اقدام نم مشل هلسو يف بدحو تبا

 نانسالا ضيبابنش الاو#هعظع مهلا عياضو ءاهرعش ةرثك عمابلي رطالوابقيقرريغ ةيحللا
 ردصلار عش نرمقر امتب رسله 7 ءابانث نيب نادسالا جلفمو» اهيفدي دحتو قيراعم
 ردصلاو نطبلا هاوسو#ندبلا وضم ةنانلاو#ةروصلاةيمدلاو*«ةرسلاىلا ةلئاس طيخعاك ||

 * ندبلا قرشمناكيادرجلاروناو* ماظعلا سو ور سب داركلاو#*ا»موتسمو اهرماضيتأ

 هنعرسجنا !هدنزااودبنيتوةرثلانيب قلحلا لفساوردصلا قوف يذلا نماطتلا شورختلا ةبللاو
 لكلا ياةحارلا بحرو ىرشختزلا لاق» اطعواسحايعساو ةحارلا بحر ودم غارذلا نموها :



 ا الووتن هيذقتو هيفاسو هيعارذيف سيل يا بصقلا طبسو*لضلا ليل داهرخصودوجلا ليلد |
 هلمانا يف يانيمدقلاو نينكلا ناش و#ش هيف فوجأ مظع لكوهو ةيصق عجب صقلاودقعت

 تيسسماه سنا نع يراذلاروخ هضراعي الوةوقلا ىلعدنل الدل لجرلا يف دوش ذورصقالب ظل
 مالملا يف ظلغلاو دلجلا يفنيللا دارما نال اسو هيلع هللا ىلص هفك ن منيل جامي دالواريرح

 || اهل ةئانمم ملسو هيلءهللا يلص هفك تناك لاطبنبا لاق نمودتوقوندبلاةمرعن#ل عم
 ١ دهم هريغو يتيمبلا هرسفو ةياهلا يناكامدنم فارطال ا لئاسو+ةنيل هتماخم غم |ماريغ
 ا نيصخالا ناصمخو»#ة ضف ناب ضقهعباصانأكمدب وي وةنخشالو دقعتم ريغ اوط عباصالا
 ١ امهنيإ امهم وثسماسهسلم ا نيمدقلا حييسو#ضرالا نعم داق صمم ين اجتوهو صيخلا نم
 1| هلاكم قرافو يشماذا ياا املقث لاز لازاذاو# لوسي ياءاملاورنيو*ققشتالو رسكنالب
 ا ٌةلياق ياايفكت رطخي وةدالجلا لها ةيشم يرخالاب اها دحا اك نادت اتباثاعت :رهياجر عفر

 | عيابعي ر سة رشم مير ذو« بيس م طم امن أكيفآلا وق لوالا د وي وىلامشو نيك ماو! مادقرملا
 ١ ادحاواًنيش ياعم تغتلاو* عفترم لح نم لزني وردحنب يا ببصزم طحنب و*ةوططخأ ةعس
 ا نأ يغبدي يهطدلا لاقربدي و لبقي ناك لب فيفلعا شئ اطلاكه ةنع يوايالورظنلا قراسي الف

 | ضرالا ىلإ هراظنو هعرصبلا فرطلاو +هقنعبفةرسي وأ ةنيةتافتلااماوو ءارو هافتلاب صخي
 ىلا هراظلو ركحفلا لصاوتم ةبقارملائاد ناكرلسو هيلع لص هنال ءامسلا ىلا هرظأ نم لوطا
 أ الع ام ىلا اهرظن نما شا هتحتام ىلا سوفنلارلظن نالو هعوشخ قزموهركف قرفاجر ءامسلا

 ٠ ءاج لب ءامسلا يلارظناج ريلسو هيلعمّلل يلص ناك نوكسلاو توكسلا مدع اح يفاماا هيلع
 امإ ةالصلا ريغ يفدلك !ذهوبامسلا ىلا هفرط مفري نارثكي ث دي ىيلجاذا ناكودوا دلاهف
 يوان لاقت دئافؤلب قرط |عيوع شا 'مهالص يف :مَنيل و تلرنالناهلارظني ناكق اههف
 نع هثرو باتكب سهار هانا هبعمللا يضر ايلع نارك درغظنبانإ ياطلغم ظفاحلا طخج تيار
 أ نييهلايف ثعايهنارطسايفرطسو ىضنابق ىمن يذلا هلا دجلا هيذاذان يملا باعصا هييكدئابأ
 ١ هيما تصل ورشي نكلو ةثيسلا ةئيسلاب يرجيإلو قاوسالا يف باخصالو ظيلغال و ظن الالوسر
 أ همظعم ياةظحالملا مرظن لجو»* ها ءايبسلاىلا هرلظن 2سم لوطا ضرالا ىلا هرظننوداملا

 أ ميناج يثهو هماما مهببقي يأ هياجما قوببيرو# غيصلا يلباعن يملا قشب رظنلا هرثكاو ش٠
 | وا هناط يشي ادحا عديالو#ءاروم .وقلارببك يشم بدنا اًداشراواعضاوت مهفوبي هن اك
 1 قيقا تميل ريف يارجال ميتطظح المو مهيشاعم يف مهفريت لاح مسيل راغني و ملاحربقخ

 سس اس ا م م يسلب مام عج مس سعب مص دنس | بيدأتلا هبساني نم بدايو ةيتامملا هب قيلت نم بتاعي وليكتلا جاني نب لكي دةيب رتلا |



 1 1 ل طيات وفر رباح ل الماورا تق شاذ اسوهياع
 هبلق لذشي الثلوا ةفقو ىفدا نم كلذ يف دا دب ال تفتلي نمو فقوتلاويفاوتلا كرتي وريسلا
 ظ يف تاوفما نم اهريغ الونافتلا مهنمطرغ ذي الف مطاوحاو هباصص اىلعاعاطم نوكيلو هفلخ نمي

 لورومقح عرس ىشماذا سود راها لص ناكر !وهيلء هلا ىلص هدم اماشتحا لالا كلذ
 ١ دارا يرشخمإلا لاف ًالسرعدثرم نيديزي نع دعسنب» اورهكردي الفءءارو لجيلا
 ) ىتحهيف لدعا ىأ كيشم يف 'دصق او ىلاعتهلوقل الامت هات واتتملا بيبدنع ةمفترملا ةعرسلا

 لئامشلا يفو** ها راطشلا بثو بشيالو نيتوامملا بيي دبديال نت يييشم نيب اشم نوكي
 ضرالا نك لسوهيلعمللا ىلصهنمهتيشميف عرسأ ادحإ تبأر ام ةريرهيبانع يمر
 أ هتنيه ىلع يجمل سو هيلع هللا ىلص نراكف ثراكم دي هئاو | فلا دهجل انا سهل ىوطت

 ا سبل هنا هيف ف رعب اثم شم سوه, لعل لص ناكو دهج ريغ نم دهجلاب عطقيأم مطقي و

 ١ ةيشم ةعرس عمو 6 امهنع هلا ىضر سابع نب نإ نع ركاسع نبأ هاور ندا كل رجا

 | ول ليترت همالك يف ملسو هيلع هللا ىلص ناكو 9ع ةاجتلا مدعو يفنلاو نوملا نم ةياغيلعناك
 1 ليترتدت م! ارف يف ناك ةياوريقو همالك يف نآك د/ءهنعبلا يشررباج نعدوأ دوباءاور ليسرت

 ا فطع ليسرتوأاهدعنم مماسلا نأ 0 ثييتاكرملاو فورملا نييبت عم لبقو نأت يا

 ا لهقر 2 ريغ ريثكلا ىلع لترملا ليلقلا مو ارفاواضفف عج اذهب ذخاو يوارلان مكشوايريشفت

 | لقال ارهتحاوةرثكلا ةيلضفا ىلا عوق بهذو مول اوريد اند ارقلانمدصقلا ثرال

 ل أ لوالافاد دمرتك اد هارقلا ةرثك باوثوا ردق مفراريدتلاو ليقرالاة ءارقن ا باوصلاو يقلا نبا
 أ

 ك0 يالا ةيفعةرهرهب قدمت نك

 تناكو *ناويلا ناجم مرتي اماكرمم قرعلا 6 هنعدللا ىضر سنا نع لسمهاورقرعلا
 3 اكن اكرالكجي ربييطل بيطلا يف لعق لسو هيلع ىلص هقرع عمجت ا هنعمل يت رماسوأ
 || دكاهنعيلا ىمر ةشلاعنعدوادوبا هاور هععب نم لكه مغيب ال صفأمالك سو هيلعلا يلع

 نم هععنورم لك هم, ذي لب ل حا ىلع سلي ال ىنعملا نيب لطابلاو ىف خطأ نيب الضان يادلصف هلوق

 | هرادتقاو لسو هيلعملا لص دتحاصم للاكل كلذو هتالكودفورح لمصفتووروهرل مريغو برعلا |

 ّْ نيب نم جرت ل واضعفا كل امدل لاقو هنأ نمي قورافللا بيعت دقو هنيبيتو مالكلا اضيع

 | تض ضوقلا يحاصف تا تاهت ياتسرد دق لعام ةفل تناك 78 يطل لص اقف ريا



 صكتالا همواقي بيطخ نماقهتدب زا سو هيلع ىلص هئاسل ىلع ولا هيي رملا ناسللا اذه ||

 مهعرساوامالكمهبذعاو قلما حصقا لسو هيلعشا ىلع ناكميقلاٍنبا لاقو *مدالا ةهبج |

 دالك هعشا يضر رع «نبرب اج نعملسمهاورا ري دتسم ناكورمقلاو سما لثم سو هيلع أ
 .إ ظحلا» ءافيتسا عني سهلا ذا ةحالم او نسحلا يف رمقلاوةداضالا يف سهلا يارمقلاو هنا 1

 دا مهمعتاوأسفت مهييطاوا ٌردص قل رشا ناك ذلو ورعلاوةقدصلاو ناسحالا ِ
 رسب رماد ءاجاذ| لسو هياعهللا ىلص ناكولم ردملا خرشوف ابيب َريئان ل ذبلاوةقدصلل ا

 هبزل عضاوتلا يف دبعلاة لاح ىمقا دوجسلاوةمقنعافدنا وأ ةمعن لوصح دنع ككلادويخ بدن |
 يوب هبررهدازالك نمؤملاب قيل دوار ج نكي ضرالبهيجو راكم عشا وهو ٌ

 ىنطصملا او ركل دي 5 متركَش نيل ديزملابل«وةمعنأاطب رثدبفا تاقتحاواللذتدل دادزا |
 يف يفاشلل ةجحهيفو .«دوجسلا اعرفي ناك هنيقي ملل قد أر زكشا سو هيلغ هللا ىلص

 سس ا

 نيتوهبهني رووقماودغ تح عقاصمل نيقلفلا كئاوا سو هيلعهن لص ايعادقو يرشختزلا لاذ

 وت دق تزعل ناك ونعماو باجبعتسالا يقاوب ممأو#*اودعذاووناكتساوني دوهجم

 اكسال قطن هقلمب نرقامو+ للا خراف غجرالا هزهاني مقصم نمامو*لجرلا كككفتم

 كد :رغلا هبشأ الأ سانلا مالك يفءيش همالك نم مقوالو #3 موطملا ناصحلا عف نوذربلاك

 ةؤادعأ اذهبهلدهشدفوحاورالا سي وبواقلاب اب ذخأي مالك أ اكقحاةطنم ثالحاو ءادا

 هللا لص ههجوناكو 2 ىصحت داكتال تك”مواود عيدبلا زجوملا درؤملا همالكن ماعم د قو

 ةثئاع_:رعيقييبلا هاور بذكلاهيلا قالا ضفبا سو ديلعدثلا لص ناكو 3 عيقرنم

 نمهيلع ب ترتي أم مومو هررض ةرثكل ب لكلا هيلا سانلا قالخا ضبا يا 26ابنعهللا ىضر
 نعدؤادوباهاور اكقحلا الا بضغلاواض لاف لوقيالإسو هيلءهللاىلص ناكوزتفلاودسانلل
 بذكلاو نمةملكلا ىلعر رسم و هنعشثيب لهاوهب انصب أرح مزي ناك اذهل امنع هلل |ىضررمت نبا

 بذكأذا ١ كلا مالكيقو سانلا ضعي ترض ر دوما هيلع ين بدق هنال كلذوتلي وطلاةدملا
 ىقهبلاو اورئليقي مودتي , لامد ءاجاذا لسو هيلع لص ناكو هي ريبدنلا لطب ريفسلا

 5 اهتلارشأل ام مسودباهلا لص ه ءاجن ا يا السرم ىلع نيد نب نسسطعا نع بيطخلاو
 ليخغت ملسو ديلا لص يده ناك تعسف لجبعي بة لادكسهي واوا بل ىلادكسم

 ُم نمو 36 هنعدللا يمر ةركب يلا نعدجام باو دواد وبا هأآور ىلاعتهللاركشا“ دجاش رخ

 ترم بطخأ اذا سو هيلع هل ىلص ناكوؤل يب منروارورس و دح دنع كشلا دوت“ بدن

 ا هجامكياءاوو كاسم عع ص_ توق نشج رذنمة اك تح هبت غدتشاو هتوصالءؤ مائيع

 1 بم



 ١ م5

 ل سس

 لو هيلع هلا يلع هبشغدادثشأ لحلو يوونلامامالا لاق 96 رباج نع ماطاو نابحت نباو
 تلوش وهريغو هجامنبادنع هقبشب وُثيدح نم ةمطقا ذهو هاايظعارماهراذناذنع ناك أ

 زيخ نافدعباءا لوقي ٌميطسولاو ةبابسلاهيعبصانيب نرقي و نينابك ةعاسلاو انا تثعب

 يف وهو ةلالض ةعدب لكؤابتاث دح رومالا رشو دهم ىدهيدملا ريخومللا باتك رومالا ||
 :بطخي ميدوديل هلل لص ناكربلا نب لاقي هيبنتالا معا هللا باتك ثيدحلا ريخ ظفلب لس 2 8 5 َ / 2

 ةبطخ حتتفي ريثك لووهللا دمحي اههئتقا الا ةبطخ بطخجيالو ريعبلاو ربخلاو ضرالا يلع |

 يف بطخي ناكو نارقلاب بطخي اماريثكن اكو هيضقأ ةدسمبعم سل رافغتسإلاب ءاقستشالا ||[

 تناكوهترجت نم جرخ اذا هيدي نيب جرخي شي واش نكيمل و لاقةجاهلاهيضتةلاهتقولك |[!
 أ هئانب الخ اذا لسوهيلم هللا ىلص ناك لسو هيلع ثا ىلص ا ارلا نم لوطا ةضراملا هتبطخ أ

 36 منعدلا يضر ةشئاع نعركاسعنباو دعس نبا ءاور اما ب اكاعض سانلا مرك أو نمانلا نيلأ
 ناكومقلا نبا لاف# يد هرتلاهاو ى اكهتقبسف موي ةشئاع قباس سو هيلع ىلص هنا ىتح |
 ملسمماو ر ناظقيلا مع وهئانلا ظقويال املس مل-ليللابمهياعلخسد اذاهنامهبهفطلت نم |

 ملسماور ةجيدخ ءاقدصاىلا اهباواسرا لوقي ةاشلاجذاذا ملسو هيلعدتلا ىلص تاكو :

 ريشعلاب بحاصلاةهرح ةياعرو دولا نسحودبعلا ظ فس هيف 3 ابنتعيما ىفرة شتان رغ

 || رانتسا رس اذالسو هيلع لص ناكو 9 هئاقدصاو بحاصلاثالذ لها ماركأو اقيم ولو
3 .0 

 ةييشتلا 96 هنع للا ىبخ «كالامنب بنك نزع ملسمو يراغبااهاور رق ةمطقن اه يجو

 رينج نع يئاربطلا قر#ملسو هيلع هللا لص هلسح لدعي 'يشالفالاوءارعشلاة داع لع دراو ْإ

 ىلع لوم اذبفرمتلا ةقش لق هجوب"يلا لسوديلع هللا لم تغتلا لاق هنع ثا ضر عطم نبأ

 هللىلم ناكر رمل رامات أكينا ريطلا ةياو ريفو تافتثالا دعع سو هياتم يصدتنص ||!
 سم الاداناب وي اقعءالا اهيفمبتيل اب ةئيدملا لهامدخ هءاجتادغلا لصاذا ملسو هيلع

 و حبصلاة الص يئوةادغلا ةالصال6هنعهلا ىخر سلا ضرع مل ودمج مامالاهاورديفمدي |

 قحيذ لك لصوبل مهنماب رقو سانلا هربهيفو ةسفيرشلا هديب كربتلل هيفهدي سمعو |

 ناكوؤإلم ملسو هيلعهللا ىلص هدعبة ألا ينبني اذكو هلاعفاب ىدتقيلو لهاجلا ملعيلو هقل |
 هدوعأ شيرمكيف له لاقف ههجوب: ميل لبقاةادقلا سانلاب ىلصاذاملشو هيلعملا لع
 هاوراسيلع اهصقي بؤر علمى ار نم للاقالاولاقناف ابعبتاةزادج كيف لوف للاقالازلاق ناف

 يذمرتلا يكل لاق»*هل اهريعنل ياأنيلغ اهصقتال6ام عشا ىفر ردع نبأ نع .كاتعتبل |

 اهنال كلذو موي لك اهنعلأسي ناككلذاف يظعإسو هيلعمتا ىلصودنع ايؤرلانأش ناف || 1



 ماير كا معو قدصلاو حالصلا نمديطءاوناك الكللذ نع مهب ناكاما يبطرقلالاقو
 || قوشتلاو اياورلاب ءانتعالا ممل نسي و بيغلا ملع ن هريشك ىلءعالطالا .اهنم دافتسي ةحيين“
 أ هنا هيفرحح نبا لاقو*بيغلا ىلع عالطالا نم رثكتسي و ريرعتلا ةيفيك ميملمي واهدئاونل
 ١ لئالدلا يف يتومبلاو يفاربطلا جرخاو+ةالصلا نم ف ارصنالاو بصلا دعباي زل صق نسعي

 'أ| لاق انا لجر لائاذاف ايش كتمدحا ىأر له لاق جبصلا يلصاذامالسلاوةالصلاهيطناك
 ص هقانيملاعلا بره دم اوانثا دعالارشوادل اريخوءاقوتتا شومان اريخ لسو هيلع ىلص
 نافدتعل أس مايا ةثالث هناوخا نملجرلادقفاذا سوما ىلع ناكو لع ثيدحلا كايرو
 ويددعهنايض ءر سنا نعيلعيوبا هاو ردد اءاشي رم ناكن اد ,رازا دعاش ناكراودل عد امئاغنأك

 يخي هلا ههمظخاو#عرمأ ريب دتو مهأش حالصاوهتيعر ىلاحيفرظبلا هيلعمامالا تنال
 هيلا لسرا *ىشب هنع ربخيل ناف هنع_لاس بنا داتعلا قوف ةيلطلاضعب باغ اذاجلاعلل

 جاتجي رماذيسوأ هيلع فغخ مغيف وا هداع ضي رءناك ناف لضفا وهو هسفبب هلزامدصق وا
 ملاعدووبملا ددوتالاو نكما اتمهلصوووبجئاول ضرعتوهلها دقفتارئاسم وا هناعأ ةنوعملا

 كاذب هباصصا ةيلعرماوهيايث "سحاب دفرلا هيلع مدق اذا لسوهيلعهللا لص ناكو
 ىلا جرخاذا دفولاقي دئاو عج دفولا دنع يف :رثيكم نب بدتج نع ىوغبلاهاور

 13 ءالما نفت ريف هتبكي وودعلا نيعيف هعجري كلذ نال هب ايث نسحا هسلو# كلم وحن ١

 ناكامدنع يشنملا لمهتلا نال ناجيالا نم ةذاذبلاربخ الذ ضفادي الف هو دع ظيغو هني درصنو |

 رفس نم مدقاذللسوهيلع هلال ءناكو9«لبمقلا تاذن ءانهام سيلو مئاعتلاورخلا هجو ىلع
 ك6 منعت يفر رفعجنبهللادبعن عدوا دوبأو لسمود مح مامالا هاو رهتيب لهأ نايبصب 5

 ةرممدق ملسو هتيلءاللا ىلص هنارفعج نب هللا دبع_'رعسو دمحا دنع شي دحلا | طعما

 ا هفدراف نيسح اما و سجمأ ةمكتافينب ادحاب# يجمع هبدينب ينال ديلا قيسفرفس نم

 أ هلا لوسر لن اكتاقث هلاجر نسي يفاريطلل ةياور يفو# ةباد ىلع ة ثالث ةديدملا انلخ دف هفلخ
 ملسو هيلعللا لص ناكل اهنعدللا ىخر ةماف هئتبا لبفرغ «نممدق اذا لسو هيلا لص
 || 6هنعيشا ىفر سلا ىرع طسوالا يف يناربطلاءاوردهجو يفشلذيذز اًديشورك اذا
 الظافي رشلا ههجو دك نبش رك اذافرمتلاو سفلاك سو هيلع لص دهجو تالا
 يفو*ههجويف فرعي امنا لب همهاركب حرضيال هئايح ةياغل راك نيريدلا يلع عفلاك
 ءارذعلان ب ءايجدشا ملسو هيلعهلا ىلص ناك ه نعهللا يضر دبعس يلا ثيدح نمنيجرمصلا

 0 لااا اال تسمم



 هغأ

 دحأ يقل اذا سو هيلع ىلص ناكو م ههجو يف هانثرع ههركي : اقيشىأراذافاهردخيف || :
 نم دحا هيقل اذاو هنع قرصتي يذلاوه لجرلا نوكي ب قح فرصتي لفدعم ماقما فب امص نم |

 ىقلاذاو هنهةدي عزأي يذلاوع لجرلا نوكي ىف وح همم دب عزني مذامأيا هلوأث هدب لوانتف هباضصأ |!

 ءاور هنعاهعز يذلا وه لجرلا نوكي ىتحاهعزنيمل غاماي هوان هنذا لوانتق هباعصا نفادحا |
 الوسنانعةياوريف كرابملانبادازودضعب دو ادي دفعر ال« هنعهللا شر سنان عدعس نبأ

 ديري نانذالا ةلوانم دازملان ا رخاظلاو *«هفرصي يذل اوه لجنرلا نوكي ىتحدهجنو فرضي
 ملسو هيلع هلا ىلص ناك هيلا رسيل هئذانم هف برقيف قي دح هيلارسي نأ هباعصا نمدخا |
 ىلعةلدالامظعا -ى اذهو لكآلا هجولا ىلعمتي دخ نم لجرلا عرفي ىتح دف نعهنذا يغبال ْ
 سائلااوقلاخ لئاقلاوهو نيعضاوتملا دايسوهو فيكم 12100 هلاكو هقالخا نساحع |
 هياضصا نم لجرلا هيقل اذا ملسو هيلدا يل ص 0 3 ملسو هيلعللا 0 ا

 هدغاص ينم هدي و دي مسم يأ رسل دنع هلأ يضر ةفر ذح نع يئاسنلا هاور هلايرو ينم ا

 اككام ةنبيع نب نايفسرظان دقون#هدب ليقوم داقلا ناعمة هارأ ىلع هيبشااموا ذب كلامك |
 كلاملاقنهق هقناعف هيلا جرخ ةشدحلا نإ ءرئمج مدقال سو يلع يلص ىنطصلا نابي اع جتحأو ع

 ماهفالا عئاطم باعك يف ذك انمبنب هصخام نايفسدل لاقذ ملسوديلع هلاص يبلاب صاخ لاذ
 ركاسع نبأ هاورلايعلاو نايبصلاب سانلا محرا ملسو هيلع لص ناكو ا« ضايعينفاقلل
 لكو دابعلاب يورو روهشملاوه لايغلا ظفل يا اذهو يوودلا لاق ةكددعل ىف .رسنا نع
 دئاونيفانيور يئارغلانيزل !لاقو#«ناسنالا هنو نمو تيبلا لدار ا رعلاوت# عقاوو حجت اههنم||

 ناكو *نسانلاب سانلامخرا ملسو هيلع هللا لم تراك عشاي ذر يلءنعحادحدلا يبا
 يطويسلاظفاحلا زمروهدعدش ا يضر سبا نعينسلايطلااور لايغلاب يعرب انوهيلع هللا ىلص
 ناكل. رعص فرغت راكم الضفتملقلا قيق ةرملسو هيلعهقا س ناك يا هتنأ

 نبأ فاح تن ق" * تناك امهعما يفر نيصح نب !نارمجن عمظناو ايفر اهحر سو هيلع ثم ْ

 ةقماوباصاف ليقع ينب نس نجر بحيضلا رمأو ةباونعلا نم نيلجر فيقث ترس أن ليقع

 ملسو هيلع هللا ىلصاللا بكوسر هيلع لاف ملسو هي اهلا ىلص هل هلا لوسر ةقان ءايضعلا |!

 فيقث كئافا> ري رجب لاق ينذخا ملا كأفاملاق» انافدهعاي لاقف قاثولا يف وهو
 هيلا منجرف اقِنر ايحنز ملسو هيلعمثلا لصدنلا لوسر _"راكودنمتاي ءاذاتق هنعق :رئضتا#

 نيهحافو 0 تلا كرم 0 .ينا لاقك شام لاق ١
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 هذ زي اوم دعواالاادحا هينأبال ناكوايحر ملسو هيلا ىلص ناك 4 عمرك مؤ دعا
1 

 | لسوديلع هللا ىلص ناك دنع ى در سن !نعدرفملا بدالا يف يراخلا ها وره دنع ناكنا

 ص 3 أرلسأ نيهضلاب اوسلج دقو شي رق 5 3 ىلع ةكمجتتلاموي لغد ا هئادعاب قحايحر

 عكا !”يغاولات 3 لعافيفا نودظنام شي رق تاق هريغوا لثق نم *مسهيأ هرمأن ورظتنإ

 ١ ميل ”كإ ب أك ل بفقسوي يخا لاق اك لوفااسو هيلعدللا ىلص لاق يرك خا ناد

 1 الس هنغ هللا ىفر يلرعلا نب نيدلا يبحيديس ربكالا جيلا لاق * ءاقلطلا تئافاوبهذا |

 قنرلاو ددوتلاو فراعملاو نساحلاب ةطا ىحالادإ نأف .وهيلع هللا ىلص دمج كلف نم مسوأ كف

 ٍدِهاَج هل ليقنيح يم ارما نعال دحا ىلع ةظلذ تن دفربظاامو ًايحروينشومل 15 أكو

 7 الاو هدنع "ناك نا ياهل زجتاومدعو هلوقو»* لَ اطاْغَأَو نيقفاثل اوراغْكلأ
 يش يدنع املاقذ هيطعي ؛نالأسف هءاج الجر نا يذمرتلا ثني دح يفو*هي اء ةنا ديساب

 ُ هيلع ردقلالاممللاكنلك ام هلا لوسراي رم لاق هنبشق د يشان هاجا ذاف”يلع عتبا نأ و
 8 مسي الالقا شرعلا ىذ نن شختالو فن !هّلا لوسراي راصنالا ندلجر لاف رمي لوف
 | لأسال سويلم لص ناكو 96ترما اذهل ”رشرلا دهجنو يف فرعو يراصنالا لوقب
 تكسوا هدنعناكّن أ هاطعا يا هنعدللا ىغز سن :ر سنا نع ملاكا هأو رتكسواءاطعأالا ايش

 هنم ويفي كس تكسي نا اهيضقب نا نكميال * ةيساحهنم تراط نم. نسي هنا هيفو دنع نكي نا
 داكيال سودا هنا ىلص ناكو م مي رصعلاب الا ميغيملاذلالا عبملاب لجخيالو كلذ لئاسلا
 عاتم نم 0 فلس داكي ال 2 ةنع هللا ىفرة حلل ن ءيلاربطلا هاور هلعفال ميش لأسي

 تكسوادعو* يشم دنع نكي مل ناف دوجلا نم هيلع عبطاا.هبلاط ىلع هب داج ياهلمفالاايندلا
 ْ هللا لص ناكو 6ال لاقف طقاًيش لكس انعدشا ىضررباج شي دح نمداذعب نيه | يفوهو

 ا تكبم لعقإ نإ دري اذاومعن لاق لعفي نا داراف لئسرهاذافال يب ؛!لوقي داكيال لسو هيلع
 دمحا] هاوردل ًاسيائيش عنبالا سو ةيلءهللا ىلص ناكو#«السرم « طنب دمت نع ع نا اور

 لاق#رقفلا فا ال نمءاطع سو هيلغششا ىلصءؤاطعناكو 3 هنعهللا ىضرديسايلا نع

 تيب « سو ديلعدهللا ىلع ناكو يعم ذخا اهذخ الارو هرس نب مظعا هيطعيابت هحرف ناك قلا نبا
 دا مامالاءاور ريعشلا زبغ مزبخراكا ناكوءاشعنودجيال ل هاورهأب واط ةعباتتنملايل ايللأ
 دقاعئاج نطبلا ياخ يأ واط لوقا سنع يضر سابعنب | نع هجامنياو يذمرتلاو
 | *عيجلا ىطريصلاوايندلانءللقتلا كرم لسوديطعدلا لص هةديدوهيأدناكامشلذداف |

 و مج "هنت دعس حل بل سب هس سس م سس ا تتسم

 نذذي وكيلها ىلا اوعجبرا لاقثاناما ىلا انقيشادق انام نظفاقيف رايحر ناكل نيرشعا ار
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 ْ | نيعباتتم نيمري ريمشلا زخم دما يشامامنعمللا ىضرآ كئاعنع يذمرتلا ربخفو
 ا فوتتل اة اهتعشا ىفرابتع كراخشلا ىو رو*ملسو هيلعدلا لصد لوسر ضيق ىتح

 أ[ ناكو قزف ريعش رطشالادبكو دلك اي* يش دنع سيو لسو هيلعهللا يلصق ل وسر
 || 36 دنعالا ىضر سنا ترعييكلايف ماحلاءاور ريفاظالاب 5 هيلعمللا ىلص هياب

 ا ملسو هيلع هلا ىلص هعم ابدأ تزال ثحبةيفخ قرط ع باصالاريفاظا فارطأب قرطب يا عرقي

 هأ باد + الا نساحم سبتقلو باب يالا تارك ف طتقت 79 اذه نمو يرشطتزلا لاق *ةباهمو

 ِْ ريثاظالاب لسو هيلعها لص دباب مهعرق بيس يلب مسلا لوقو# بسانملا قث ؛اللاومريرقتلا اذه
 || «لسوديلعش[لمهلالالجاواريقوت هواعف نأ مهاب زيتي ام درهولعف كلل ذلف قلح هيف نكيمل هنا
 | ةيفوصلا ضعب لاق نكل# بابلا قد ةيعورشمرباجةصق يف يراخيلا ثي دحيفويبرعلا نبا لاق
 ٍ ىلع مهبداقب ةيعجا باب دا كلذ فرعي كف يسلاب هب رك هنافريقف لع بابل ل1 قدو كاي

 سانلادأقل ن م هعئي رهأقلاحيف ناكأمب رفبايلا قدو كايا مهضمب ل قو ىلاعت هلا ةريضح

 1 دنع هللا غر سنا نع كالا اوردبلق مانيالو ءانيعمانت مو هيام ىلص ناكر للم

 || يدارلا يف مودلاةصقب لكشباالو يحو ءايبالااي ارو همون يف هيقأي يذل يف رسولا يعيل هبلق مانيال
 | هللا ىلص هبلق نالو نيملاب قلعتيامالإ أو ثدك هب ةقلعتملا تايسملا كردي امنا بلقلا نال
 | مامالا اور نآرقلاهقلخ لسوهيلع هل ىلص ناك 4 يحولاب كاذ ذااًقرغتسسمناكملسو هيلع
 : داخل حوتفملاووه با بغارلا لاقد# غلاب للا دا هنعدلا يضرةشلاعن عدوأد وبا دا سودجا

 ةكردملا ىوقلاواياجسلاب معلا وت :رسرلا روصلاو تيب حوتفلا صخ تكل دحاو ينعم
 | كلل ذريغىلا و ديعوو هدعوو هيهاونو هرماوأن نم ٌنآرقلا هيلع ل دام يان آ أرقلاهلوقو هاّدريصبلاب

 املكّمافنأ ارق يف لصحام عيمج ملسو هيله ىلصهقلخ .ناك يا ضايع يغاقلا لاقو *«
 ||| ناكف هنعىلختو هبنجت هنعىهنو هيحوتسا املك هب ؛ لت دقفديلا اعدو هيلع ىثاو هتستسا
 [(| دنع فوقولاو هب لمتلا هانعم جابيدلا يف لاقو هأ سو هيلءدللا ىلص قا ناب ثآرقلا

 || لاقو «هتوألث ةرسحو هريدتو هصصقو هلاثماب رابتعالاو هبادآب بدأتلاو هدودح
 ا يوارلا مشنحاذ ةينابرلا قالخالا ىلا يف مخ ءاعاو ضماغزمرهيف هفرارعيف يدروزممملا

 ةشئاع ةديسلا ينعي يوارلا ربعف ىلاعت هلأ قالخاب الق تاكل وقبنأ ةيالاةرضحلا

 | لاهل ارتسو لالجلا تاي رد ءايبقتسا نآرقلا هقلخ ناك هلوقب تملا نعاهنعّمأ يمر
 | هللا لص دقلخ تالاكنا فرعكلذب و بدالا لاكو لةملاروفو_"ىماذهو لاقملا فطلب

 || هللاىلص هيلع ىوطناام غر شيلا رو دقمروغاهتايئوجر صل ضرعتلا تاو ىئانتلال ل سو هيلع



 مظعال صو نال هيلع 0 ا

 1 هرم يلع نبت نع دنعس نيب هاور شاعزلا دي دش ديل هلا ىلص ناو با ممتاوةياغ ||
 ورم نا ا نعيفإ اريطلاربخويف م عامجلاو شطبلا يف نيعب راقوق ملسو هيعدنا يلصي طعادقت ||

 يذلا انمعاهشاا ناورلسو هيلع ىلصدب يفتن سانلا محا اذاهثاوانك ءاربلا نع
 لؤا كاكألا يا ملسو هيلع يل يفل ام ناردغ نغخيشلا 0
 5 (سأب سانلا دشا ن ن.ملسو هيلع هللا ىلص ناك يلع_: رع خيثلا يبالو *« برضي نء ||

 شطبو ديعودل سيل هئاه#وغو هلا قالخاب هقلتل شطب ٠ نعةعوزامة محلا نكت ملف هلك كالذ

 ًارقي اًيراق عمم دقو يتاطسلا ديزي وبا لاقاذملو فطللاوةمحرلا ن م" يبث هيف سيادي دش آ

 ةييدو ةمحردشمب يف ”روكيال شا خطبا ذا قواخلا نافدشأ ييشطب دي ريل كَ برش نإ :

 شوطبملاب ةمرهشطب ينفا يد شناكناولاعت كبو يالا عاتالا لاس قولا قيم :

 هشطب نع ةعوزاهريغ ةمحرلا تناكأعأ قارشبلامظعا ملسوهيل هلى لص قلما نك :

 دما مامالاماور كوفشلا لبق ترتعلا لي ا هيلعهللا يل ناكوؤإلملسو هياءلا يلص ||
 وهو ريوثلا بابسا ىوقأ ندر م ثوكسلا ةزأ هر 5ك نالاليدنع هللا يتضز رس لي رباجا نغ

 كفل عججا وهو هطفل لق همالك لق ن ليف ةلوطغلا نمةمالسلاةيعادوةكحلا نتا
 ةلكياهنغ هلأ ىغر ةصفح نع لئامشلا يف يذمرتلا و راسم سو هيلعدللا ىلض هنشارف ناكر

 اهسيلي دوس بايثوا ءانكلا ةبشي فوص نم نشخ بوثوارعش نم سالب نوكسفرسكب جسما |
 عبرا هتيث ةوا تلقثليأ تاذ ناكألذ هيا مانيف نيت هين ثيدملا ةيقيو*نابه :رلاوداهزلا

 آلا كشارف وهانلق ليلا موعشرفام لاق حبتص الذ تاينث عبر ابل انين أطو أ ناكل تايفث |[
 ةلنلايقالص ءااطو يتم هئاف ىلوالا هتلاخ هؤدرلاقشلل أاظو أو هادلق ثايبث عب راءانياذ

 مامالا هاور فيل اهوشحم ذأ نم ليللاب اهياععاتي ينلاهتداسورلسو هيلعهث الص ناكو 2 ْ
 عج نينقفمدالا د6 اهنغالاى هر ةشئاع نع هجامئباو يذنرتلاو دواد وباودمحا

 «لوفلا قروفيللاو *ذاطلا قلظم وا دوسالا دارتحالا غوبدللا داطا وهو مذا واَةَمَدا

 اهغاتمرخافو اههعوايندلا نعدضار ءاولسو هيلع هللا 39 ةدهز لاكي ,تاذبا هيو ْ

 اع تمإا نعرك اسعنباو بيطخلا ةاؤر ةليلق ةباعو هيف فس هيلع ىلع نآكو 22
 ال مسارغلاب ةباعدلاو ينعمو انزو زك بعدي بعد يرشضتإلا لاق 96 امهعهللايضر ||
 4 نيبسو هنعهللا يضر يقرعلان:نيدلا يح يديسربكألا خيشلا لاق كلذ نم ملقا ||

 ري ب ا ا



 م

 حنت فسوأمعيدعس نم هريغا هاب همننث ىفصو هنافةويقلا ديدنش ناك هلا سو هيلع هلا ىلص"| ىلص' ا

 سودا ىلصهعبعرك فاهتوريظبال عوق حلا تمن نمةريلاو قابلا ةذيسب قاف رويغملاب ١
 هباهفضاو هئادباودنجاو :زأ نما نيش بح راهظ|وريغصلاة بعالسو جازملابهنف دجولا نمدل اهوأ |

 ١ يف يثيدنأر انارغمهلاةشئاعت ايكو هدعيطاوا يش نيبحلا ع نمدلا سفن له لفرشب انااا لاقو ١

 || نسطأو ةثئاع يجب ادهن نا .لؤنو كلل ذبدايا هب وبما نعشللذنأ لعل واهرث وي ءافبس |

 ةزيغلا بأبي نيم هلكا ذهوارملايذاويف نازثعب اه اراملامهمل! لزنوة عملا مويقبإ طخ ا هلرثو نإ حلاو.

 مس هيلع هلا ىلص ناكر س قالا بانج وكي نأ يخبتبا ذو هتمرخ كبتنت نأ بوبحما ىلع :
 هثاهيفانيالو 6 ددع هنأ يضر ةملمأ يبان ءيفاوبطلا هاو هراسفت م يجيطاو نمانلا كمهنا ن ا

 ]| هب نيخا نف هلاوحنأ لاغا ناك هنا نال ايست الا كرعفنإال وراك ملسو هيلطدشا صن

 كناليشالاف دماش اديس هد دار لكوأو رعد كلل لع رعب ل وهلارحا رثك ا نعربتا |[
 لرراكو هذجاوتو ديت ئذ كونا ناك هرما د ادشبا يق. نوكيادقو ناهزالاونظاوملا المخا :

 اك لب هبر نع لغاشهلهشب الواييدلا ىلا نكريال ناك كلذ عموام يالا فلممضيال ةوخآ
 هنلاق ىلاودقرجف ءبلقىلا يرسي نا نارحالا لضعب يف فاذي ثيحب يل امتللا بح يف هقارطتسا ||

 مظع نعأمالكب لغتشل ينك لوفي واناوحاةثئاءزذبيلع مكي بوضي ناك كال فإو هم لبيبف

 قلاب هسلا ناكو هللاب الا مسوديل هل[ لض همبلط ناكو هنعدبلاق ةذاطن وصقل هيفوهام

 ثيدجيال ملسوديل فلس ناك 39 يل ارغلا هلك ..5لسو هيلع هللا لص هندبب اةفراضراع
 هتلمسقتايأ مست هت كك تعا ىف ةةرعادردلا ىلا نرعدمجا مامالا ءاوزرسيتالا اثيدح

 كاذكز فانك فاق ترسر نت كسلا مسدلا حامض يف لاق تومجلب اليلق ||:
 | ف عنيالا سو هيلث نم اكو فاسبلالا نكي مالسلاوةالنصلا مهيبلع ءايبنالا كويض
 هلا لن لسرتملال ياش ءتنيال ةلوق 96“ ةنع للا ىقر دره" نيرباج نعيفاربطااهاور كعمل
 قاوسالا لصاؤنم ناك هناثراقإلا لا عجر نودت عاقل ضنا دقو !لبش كونغلا يف لسوةلإع

 كتل فاسق يو رالف وديا لسدتا يراخلا كور اذهل !"دبا دنع .نرالا كفسبال
 الوقوع نهر ىنا نعزك سعيا اور سسانلا كلا عم لسو هيلع هلا لنص اكو لج هفق
 ةثئاع شي لح ينو *يسارملا ةناكتلاو لها ودغب هاذا مهحومأ 12م يقل سانلا» لكلا قف
 شو هيلع هللا لص كوشي لم ةفئاءدجو ةدوس نوطلو ةريزخج ةذوس هجو تنفط صل ايوا

 يقارعلا ظفاحلا لاق !؟ديجدادساب غي وبا ةسيكاقملا ياقك يف راكب نوري نيباللا كفر
 :ةيلمل انيق معئوباءاور دحا لعد لوق ليقياالو رقاب لح رال لسو هيلع هللا ىلض ناك 9#

 ا ا صل
 مو
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 سو هيلع ىل ناك 9«ربتعم قي رطب هددعهتوبث ىلع فوقوم هيلع بترثيأم نال لدعلا عم
 36 اههتع هللا ىغر ورم نبا نعدنجا مامالاءاور ترالجر هبقع أ طي الوائكتملك ايال
 لصف هنااثكتم لكألا ةهارك ةككحوم دحو هيلعا دقعم هيق دحارملا ةلئام يا ًمكتم لك يال
 لاق+مدخاك سانلاميعبتي كولملا لمقي كرك [الو يا نالجر هبقعأطي الو نيربكتلا
 'ماعللا ىلعدعق اذا لسو هيلع هللا ىلص ناك سنا نعلماشلا يف كاهفلا نب يورو يقارعلا نب زا
 || نايل | نعديج دنس خيشلا وبا ىوز و+دبعلا لعفي اك ىبعلا ماقاؤ يرسبلا هتبكرىعرفوتسأ

 ريطتيال ملسو هيلع هللا لص ناكوإإل 'يتيال ناكو هيتبكر يلعوثي ناك م سو هيلغهللا لطم يبنلا |
 وسبل ياريطتبال هلوقالدنع هللا يضر ةدب رب نع يوغبلاو يذمرتلا يكحلا اور ل "اذني نكلو
 م موركلا لوصح يف ةرثكرم بابسالا ىريالو هردقوهئاضق نم برويالو ىلاغتهللاب ناظلا

 هب نيل اًمسحامالك م مس اذا يا ل ءافني ملسو هيطهللا لص ناك نكلومدقتعت برعلا تناك
 هب نه اذسح مالكم عمن نأ ففختو ةزمملا نوكسب ل افلا حابضملايف لاق#«دب ربةةلفلانبست
 ناك امناوييطرقلا لاق#نيمالكلا عامس يف ًفلادي زوبا لمجو+# ةريطلاووف ًسيبق ناكنأو
 هركي ناك اغاو ىلع للاب نظلا نسي سفنلادل حرشنت هنال ل أفلا ملسو هيلع لا يلص هبحني ١

 ملسو هيلا ىلص ناكو ل ىلاعتدللاب نظلا ءونم بلهتو كرشلا لها لايعأ نماهخال ةريطلا |
 ةريخ ميش لمجيال يا اًئيشرخدي الك هنعش| غر ىنا نعي ذمرالا هاو دل اًقيشرخسياال
 ناك هئاف ةلايعل هتف توقرخ دا هنا يفانيالا هو هيرب هنقثدي زمو هفك ضيفودسفن ةحامسل
 مونيلسملا لعمل ءافا ايفاقح ممل ناف## ريغا مقال مهلا يمل مسقدديي لالا عقوا|ذامساقانزاخ
 ةيقب و ودرخدأ ناو هنا ىلع مهعسو يف سلام ميفكب ملف مدنعمزارحابالا مهسوفن نئمطنال
 منمدإ+ال يذلاروذحلاو تن أ ط ادق مهتسوفنو تتامدق مهتاوهش راف مريغ لثم ءايينالا
 قارشال مهيف دوقفم باهولا نطيفل ضرغتلا مدعو باوجلا فام ىلع ل اكتالا وهز راخدالا

 3 هوزرحأ اعل خش فيس يف ةينادجسلا مدخلاب مهيماوح لافتشاو ةيئارونلا فراعملاب مهبولق ١
 هلاىلص ناكر انيسحارلاتف اهتئاخج مهيرأق تقلعتو قازرالا نأش نعمبتركك تعقترا |

 ا امهنعشا يفر سايعنبا نعيفاربطلا ةاور نوب رضيالو سانلا هنع عف ديال لسوهيلغ
 دراما نش نموه يذلا مظامتلاو ربكلا نءملسو هيلع لص هئءارب وهعضاوت :دشل كللذو

 كيلاالو درطالو ٍبرخال هتقان ىلع لسوهيلعث| لص ىطضملاتيأر ريغ يق دروأك مهغابتاو |
 نوكياهن ق دصني يبا هتقدصالو ذجا ىلا هروبط لكياال لسو هيلعهللا لص ناكو لك كيلا



 يف لهاستيو نوابعي دق هريغنال هسفنبهالوثي لب همدخ نم د>!ىلا ءأملا نماب ريظتيام ينأ

 خف ةناعئسالا كلذب دارملا ناربظي نكل حارشلا ضعب هررقاذكه روهطريغدل رض ريطلا ءاه
 راضحا فو ىلوالا ى الفت بسلا يف ةلامثسالا اما رذعال ثيح ةهوركماهتاف ءاضعالا لسغ
 اهعظوم ريغ ينابعشي وا ةقدصلا لقيدق هريغنال دحا ىلا ةتقدص لكبالو»*اهب سر ال ءاملا
 يف نوكيبال ملسو هيلع لا ىلص ناكو لعق الخ الا نساعتو عضاوتلا ىلا ب هرقا هئالو اهب قئالالا
 يق جيوب هاورا رك ذمرثك كت اكألا ني ركاذلا يف نوكيالوذالص مرثكا ناككلا نيلصملا
 اذ هللاب سانلا ءاوهو فيك ة6هنعهللا ىغر دوعسم نبا نع رك[سعنباو بيطخلاوهيلاما |

 امو كبنذ نم مدقلام كلرنغدقوا ذه فلكتل اهل لوقف همادقا تمر وت ينحئالصلا يف ماق
 لاق هنع هللا ىغردوعسم نبا نعمزيغو يذمرتلاجرخاو+ءاروكشادبعنرك !الفاناقرخأت

 تممهامو لوقف وس رهاب تمم ىتحائأق لزب لف مسو هيلدا ىلص هللا لوسر عمقلل تيلص
 || ههركي ءيشب ههجويفادحاهجاويال ملسو هيلعشا ىلم ناكوولعدعد ًاودعفا نا تمسلاق
 ال ينمي ال6 هنعدشا ىضرىنا نعيئاسنلاودوادوباو بدال ين يراخجلاو دم اءامالاءاور
 هلاغتما ىلأي هرما هركينمنالرفكلا ىلا يضفتاب ردتهجاوم نال ههركي يشب !دحا هفاشي
 ةحاصم ةهجاوملا كرت يفف معي مقواذا*البلاو باذملا لوزن ةفافم هيفورذكيهنعةبغروأ !دانع
 رباكا ضعب ذخاثيدملا اذه نمودايطاري :رغا د جردصلا عساو ملسو هيلع هللا ىلص ناكدتقو
 | بنش يف اكمل هلراتبو ميلي دبنكإ ناءلاخأ عصنإ نا دارا اذان أسنالل يغبنب هنأ فلسللا
 ةدشل دحا هجو يف هرصب تلثيال هئاميح نم ناك لسوديل هلأ ىلصدنا ءايحالا يفود«نامألا

 هب راقاو هلهارك 5 نع شكسي ودبل لقثيام هبخا صا ركذيال نأ لجرلل يغبنيف ءايحلا نمي رتعيام

 ضرفولو د سان هنع أ شني أطخ وهو كذب هبحاصل برقتي ريثكو هيف هريغحدقدعمسبالو

 *« ند هب داري وأهيف لاقيام ىلع فطلب هبنيمستىلوااهؤردو هدسافم يزاوتالف اضن هيف

 9 ”رماول لاق جرخ إف ةرفصرا هب لسو هيل هللا ىلص يالا يطل خد الجر نا ثيدحلا | ذهب بسو

 ماضرم دوعي وثروزيونيلسما ءافعض يم أيل سو هبلعهشا ىلص ناكوالط دمعاذه لغي نا اذه
 اسانياو اقطلت روزي وذإ6 هنعهللا ضر فيدحنب لهس نع يئاربطلاءاور مزئانجدهشي و
 مزئانج دهشيو هلاح نيكهل أي وهسأر دنع سلتو ضيرملا نموادي وماضرم دعي دوب

 هب يمأنلا سو هبط هلا ىلصهتمأل دك اميف عيضو وا تناكفير شل اغةالصلل اهرضحي يا
 و هيلعشا ىلم ناكولكريغكر يخاهمممل لمح ناوةريغك تاريخهم مهجن ةلزعلا موقرثآو
 م م



 | ةقثاع ع نع 0 واو ]سو يراخببلا ةاورمشوعدي ومبكلحيو مهل كرببف ناييصلاب قل 5

 يمفاقلا هركذ ةكربلاب ءاعدلامهيطعأر قي وةكربلاب مطوعدي يا مهيلع كريب ها هتعهللا يضر أ
 ديزمو ةكربلابهلدوبشماةيدللارف تر رغب بكنعي كلاب لوقي لبقو ضايع |

 ملسو هيلعمشأ لص ناو 8داشرلا قي رطملاةيادفاوداعمالاودادمالاب موعدي ولفلا

 ةجحلاقؤ6دنعتا ضر كلانا رع لعيوب ءاورهتيموهسأر دب حسم كيملاذخ ٌ

 ناكلسو هي هيلعهشا ىلص هلوقو جت 1 ثيدحلايف دروامو كلذ نا ناكي لداجلا مالسالا
 ]| ىلإ لس هريغ قالخا ىلع سايق سانلل نيزتلا يح نموهاطوطو امم ضرع نم هئيبأ نملخأي

 ةوعدلاب ادوهأم ملسو هيلع هللا ىلص ناكدقف تاهيهونيدا داب ةكئالال اهيبشتو لسوديلع |
 ءدصقأ | ذهو مهنيعا يف هتروص نيسحتو مهرولق يف هسفن ما يظعتيف عسب نأ هفئاظو نمناكو |

 الو ةيدحلأ لكي لو هيلعمتلا ىلص ناكو #9 قا ىلا لا ةوعدل ىدصتملاءلك ىلع بجو ا

 ةريره يلا نع دوا دوباو ةشئاع نع دعس نبأو ناطر ”يئاربطلاو دما مامالا» اورةفدصلالكأي

 ا اذهورحرتلاولذلا نعم نمقق دصلا يف ماظعال ومار مالا نمي ٍدملا فالك مهعهثا ىفر

 هلا لص ناكو. ل6 اهم هيلع لغنلاو ضرفلا ةقدص مرت ملسو هيلع ىلصةصئاصخ نمناك
 مشناءنع يل هرئلاودوادوباو يراخبلاودمح مامالا هاو ١ هاهياعبدثي و ة يدها لبقي سو هيلع ١

 لاثو ينذحرلا اراجلا ةمانج نإ ب جصلا ىلعد ,راورذملالا يا ةيدملا لبقي ناك معدل قمر

 أ بيثيو لصاوتلاو سباهتلاباجو مطاةتااو ضغابتلا نما رارف كلل ذو م ”رحاناالا كيلعمدرز لانا

 لبحي .نكلشلا ذ يف ملسو هيلع هللا لهب ىممأتلا نسيفامل دب يطعي ناب ريخلاب ىزاجي يااهياع
 :يف را دايس ءادها يديملاناديلا ىدهلان نيل ثيحر اهفذي وتةمشال ثيحلوبقلا بيق

 ذخإو يناثلا يف نئارقلاب .هظيفامردقب هباثا اذاالاو لوالايق اقاطملوبقلاز رملالاو باقم
 .ائاو باوقلا هل ذم بلطي نم ناك اذا قالطالا دنع ب اوثلا ب جوافرب ار هاا. ةيكلاملا ضعي

 بصقلاو:ةنلأ لوزت اهياعهتباثابوايندلا باوثادار منال ةقدصلا نودولسو هيلع ىنماولبق ١
 ةيدلالب ةيناكر وهيلء ملأ لم هنا ةالطالارهاظو سانا خا سو إنمي عنةرخآلا باوث ةقدصلاب
 سو هيلع هللا ىلص ناك كولملا نمهريغو سقوقملا ةبده لبق هناريسلا يفورفاكلاو نمل نم
 دنع هنا يف ررباجزع ملح اودوادوباهاور ,ملوعديو فدري و بفيعضلا ني زيفريسملا يف فلختي ا

 ,وهو شيلا ريما بدا ىعدب هبنواهوجنوةناءالاي مجلرعدي وةبادلا رمظ يلعزجاعلاوحن فدري
 نيربو مظومجو موليخ دقفتي ناو مءاوقا ءأوق هبظفي و موفعضا هيلعر ردقب ثيحيريسلايف قفرلا

 هءددمو هئاع وهلا فودلاحو هلاج ميمي و ميوطقنم دموي لمحو #1 زجاع نومي ووهلاوجا

| 
 ا



 ظ

 ظ

 تكذري سو هيلدا ىلع ناك 20 اخر نيفا نعمك الخأو اود راما بكريو كولملا |

 ةباننلا هففاطااذا نكل فا درال ازاوجهيفو يراخبلا يفك ينم ىلا ةةلدزم نم سابعلا ني لضفلاو»
 .ةوعد بيج و ءاظعلاو كولا اهل ياك ناوخن ىلع مفري الف لكلا دنع ضررالا ىعدماءلع عشب: و ||

 | "ذانكراو امنيلعتوهسقنل اين ةواغش|وتةحوزبزو فاك وضم هرب طرشي امن يبش هيلع سلا

 نيكلاسلا تقي + راب نيلمأدلا نم يا ينم سيل لرفع دنعما ىنر برو لان عكاسعنباءاور:

أبلاغ نولمجيالو تاقؤطلا يفةافس نوشمي ودجاسملا يف نطرالا ىلع رولمب:
 بايتلا: نوب ومهيب

 أر الو بارت. طابلاو هع مورعب ةطشاملا لفغكر هاذطلا قب نت يف مهزافدأ .رثك اف نيدلا نمي:

 / راصدقف هبطلا# وع ازفكتتساو م عؤمز نمهوجرغنأو :رذقلابهوبقلو ريكدلا يل ءاوداشو-

. . 

 ةوؤعر. بيجو 1 شالا ىلع ةءاذط عشيودئلخ فدزي موهيلع هلل لمازاكر 9« دادماو أ

 همماما نكراو هئاخا فدرأ ا نو مهلا نيخنو هنماعض أوتي امص |وا هني لهأ ن درم»اش م هقلؤم

 .ةقلدرلا ىلا ةفرعنهةماس'كدراوهئاسن ضعب ف درأو لاجرلافدراو ةباد لعةثالثاوناكن.

 داشرا قيرظ ىلعا فمن ر الا ب كريو قيبتعلا دازملا وا ةلولا يف: ديس نم هل.نوذًلبا ينعي كوالا
 ملسو هيلطدتل ىص ناكوإل هحفربالو نور ل ذجال بدم هلو مراجلا بركزنا ناتبؤدابعلا

 هلؤقأ 2 الاسزم ةيفع نبذ أنابع ني.ةزرعن نع كس با هاوزعن يشهي يبلا :ايرغرا+لا' "كري ||

 | بكري لس هيلع للص ناكو ولع نبالاو ليا ميلة لمدككا رثكأن كا عقلا با لاق

 ينم سيف نس نعبر نم لوقي وفوصلا سالي و صيغ ا مقري ونلعنلا تصخي ورانا

 ' دوعن با نع بعشلا يف قييبلاو عاملا ىور لو هيلع هللا يلص لب ءايبتالا ةسذنفعو ينسي

 1 مالسلا يلع يسعلاةوريملا اوكري ورتفلا اواو فوصلاا وسلب نا نوبت "اينالا تناك |

 ْ هيفوب ريغك الكلا مهىبازاا ىلع مودلاوهل ريعشلا زبخسودرثلابا ! نم نأ كك لوقا 7
 ؤ -نضرالا ىلع سل لو هيلع ىلص تاكو كلذ يفةءاندال هنا وهسفن ر !اةمدخ بدت

 نبا نعيفاربطلا اور ريعشلازبخ لعكولملا ةوعو: بيجي وةاشلا لقتعي وضرالا ىلع لكي و

 ىلع لكي ولئايريغ نمي ضرالا لعل دلوقل نسم دانماؤامههعشا يضر سابع
 محلا فرصصو رهلقلا رءأ يف لهاسألا بلظىملا رانش تراوخالو ةدئام ريغ نم يتا ضرالا

 | اوناكت معنا غر رابغ“ رباكأ امو هيلعمللا ىلص هب ىبم أنو بولقلا ريببطتو نطابلا ةرايعملا

ِ 

 :نولو# ئةفاظن ةئرغرلا نوع 5 . ةياط ىلا آلا ب ردلا تبعنا دقو از أل اقمهعجاضن يفارجاح |

 | ةمايقلاةيلعاوماقأ ةشورفمةداجسسر يغب انيافيلصوا ايف اه شررالا لدتا ىشمولو كلذ نوركدتسب“

 ”اهماوك نيب هلجر لعين عالسو ةيلخشا لسا, ها .ركيملاوا نكاد كده قورفلا | هرم
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 ةياقر يف داز ريعشلا زبخ ىلع كولملا ةوعد بجو مفرلا كرثو مضاوتلاىلا اداشرأ ايلجأ

 ْ نا ذمواروقح نكن او دجاج نمش ذدسجال ناك رااريغتملا نهدلا ياةخنسلا ةلاه ألاو
 .تاكوتإ عفرتلا عاوناوربكلا فونصرئاسن مدت ءأربدي زيوْلسو يل هللا ىلص هعضاوت لاك
 ىغر ةشاع. .نعدوادوباو نانهشلاهاورءاصح“* ال داعلا,دع ولا ةيدح ثدحي سو هيلع ىلص

 ةلوهسب الذ هنكمال هفورحواهتالكد عملا داراول ياءاصح ال داعلا» دعوا هلوقالا هنعمل
 هيفركفتيإ لهمتإ وهبتري وهلتري لبا درس مالكلاهسر ديف درسي ال نأ سردملا ىلعنا ذخا هنمو

 هللا ىلص ناكووإل يش هسفن يف نم ملكش اليلق تكس لصف واقل اسم نم غرفاذأو هعماسووه
 نع دمامامالا هاورمهتويب يف لاجرلا لم ام لمعي ودلع فصخي و هب وثطيخي م سو هيلع

 لهالا ةنب لاغتشالا نم لاجرلإلممنام لمع ملسو هيلا سناك 9 نعملا يضرتشاع ا

 هيفوةلاسرلاو تازجحماب مركموةوبنلاو يحولاب فرشم وهو ريكدلا كرتو عضاوتللاداشرأ سفنلاو
 يفي مسوديلعمقل لص ناكت#9 نيملاصلا بأد نم هئاودسفنب هرومأ لوشي لقعالا ماءالا نإ

 بجو دما ممعشا ىغر ةشاع :رعقةيلملايف يعنوباءاورهسفن مدخيو هتاهش باجيو هب وث

 هريغب ةراتو هسفنب مدخيةراعف مدخ ملسو هيلعدنلا لص هل ناكدنا تبث دقق نايحالا ىلعدإمح

 ل2 راكو 9 لج ناو هبصنم لذيال كل ذ ناو هسفن ناسنالا ةمدخ ب دن هيفوكرأ كلاب ةراتو
 سنا نعيئاسنلا» ءاو مهو حسيو مهئأيبص ىلع ملسي وراصنالا روزي ملسو هيله ىلص

 هانتعادل ناكينامهسماور ميسي ودنايبصلا ىلع ريلستلا نسما عن دم لعدر هيف دنع يضر
 هباحصا دبعتب ناكوأشي| مريخ عمشللذ لمفي ناك د قفالاو يع ميرأكأ ب كلذ لمفي

 لال دعسالاف يا ةرمريغ و هيلعدللا ىلص هنم كل ذ عوقوي رعشم  لهرمشزب ؛! لاف عروزي وأعيج

 سو هيلع هللا ىلص رم ثيدحب ضعبلا لال دثسا نم ىلوا نايبصلا عم السلا ةيعورشم لعد
 ىلع ىييددن نايبصلا يلع مالسلا يفو لاظب نبال اق#لاحةعقاواوناف مهل سف نايبص ىلع
 عرشيال منن بناجلانيلو عضاوتلا كولو ربكلا ا دررباكآلا حرطاضي  هيفوةعي رشلا باد
 مناسب نايبصلاب ري سويلعالا ىلبص ناكو 96 هار نايبس» ىفزلا يصل ىلعمالسلا
 نياعاسف ءاسنب رع ملسو هيلعللا ىلص ناكو *« هنعدللا قر سنان ع يراخيلاةاور

 ثاوذو باوشلا قد نبط لسيف لوقا نع هن يمر لا دبعنب ريرج نع دمحأ مانالا هاور'
 ةباش ىلع ينجا نمو ف مومنعلارينل كلذغوسي الون م حلاك سو هيل هلأ ىلض هلال ةئملا

 ٍبزشتف هانالا ةربلا فص ملدو هيعمل ىملس ناكوإم مردنالاو ةنتفلا تنمانا ادرؤءادتبا
 ينسب. | ينسي 6 نعد ىرذشلاء نع ةيلخ ا يف عنباوطسمالا يف يئاربطلا» .اةراباشنب ًاضوتيم



 مهمآ

 نأ الاءالملاةماعلاق هب واهرؤرسو ةرملا مرا ,طهيفو ةأوهسسل هنم برشا ةربلل هلبع «انالا

 : نماهنم عقيام عما :ئانتفا لحوابعيي ةحصايفو هبا هفلاذواهر رس لضفب ءوضولا هركةفيدحابأ أ[

 ١: هزاوجنيبيل هتهارك سانلا ضعب دن ءررقل اذا حابما مالا لمفزلعلل يخبنيمناوداسفاو شيول أ
 ]| يسيرس و هيلع لص ناكوولعرجا ىرحدبك ل كيف وهلا قلخ ىلا ناس الاوءاملا يقسبدنو أ

 :ل6ةنعدللا ىفردوعس بار عةيلملا يف يع اوبأد اوردربا عنا دعقي ونابعلي نيسبحلاو نسحلاو
 .وهو عوشخو صالخا لمت ةالصلا ليف لسو هيلع يل ةيردلابهنفأروهتقنش هتقنش لاك نما ذهو

 نيبلق ع نس جول لل لج الدهن ايس ىلاةدقوا يلع ةظفاعم س انلادشا ملسو هيلا ىلص ١

 هللا لص ناكوإعزاو دكانايب واعي رشن هلعفامتا سو هيلع لص هنا باو لافةلخشمةلاحاسبيعلو |

 بيطلا ةحئار تناكوقلالسرم يحاربا نعدعسنباهاور لبقا اذا بيطلا رب فرعي لسو هيلع
 اكو 4 هيف هفر عبيط فرعأقي يلع ثا ساذا ناكويط سه ناوسوديلء هلل لص هتف ْ

 ' :رع يئاربطلا هاوز كلذب هفلأتي موقلا رش ىلع هي دخو ههجوب لبقي ملسو هياء هنأ ىلص ١

 مهسناؤي يا كذب مهفل َُث سل يفو هي لأي هلوق 2 هل ء هلأ ىف صاعلا ثري ورمع

 ' هفلاؤبالومالسالا يف مهتبغر ديزتلو مهفيلأتل ةهجاوملا كالتب مهفطعتسيو لابقالا الذب
 فلأتلا ةرورضا اذهو ةرورضال ثيح كاذنال مهيلعلابالا يفد ءاوتسا نمذروأم
 يثاسنلاو يذمرتلاو ناخيشلا ءاورهامدقرطغت يتح لوللا نم موق ملسو هيلدا ىلص ناكر 31
 يتح ةياوريفو رطفنت ىتحىلصي يا ليللا نمموةيال# هنعمل يف :ر ةريثملا نعدجام_ثرباو
 نم مدقلام كلر تغدقوا ذه نصت لهل ليقف يذمرتلاداز ققشتت رطفنت ىنممو هامدق مروثأ

 اروكش نوكاالفا هنارقغب يالوم ينمركأ اذا يااروكش ادبعنوكا الف لاقرخ نامو كبنذ
 .رثكي ب لسوديل هلل لص ناكو ل6 نب رادلا رينج نصخو يلعمن أ دقو هركشاالفيكو هناسحال

 ةلمراا مشينا ركتسالو سألني رعب الما للم ورغللا لقي و ركذلا |!
 ديعسيلا نعمل او فول بأ نبا نع او يئاسألا»او ردتجاحاإ يضقي تح دبملاونيكسملاو
 ثءاش ثيحدب قلطنتفادبب ذخأتا ةمألا تناك نا يراخبلا ىور ال اهنع هللا يضر
 ةأرما ثهاج هنادنعهلا يضر ىلا نع يذمرلاو اسم ىو رو»اهتجاح يف هب ىن قاطدتت تبخو

 سلجا تثم ةئيدملا قرط يا يف ىسلجا لاقف ةجخأح كيلايل نا تلاقف لسو لعد ىص بلا

 هقل قكلاوذ لصيل مهنمدب رقو سادلل سو ةيلع هللا ىلص هزورب هيفو*كتجاىفف! تح كيلا

 . هيلع ثا ىلص ناكواف كلا ريغو هريغلجال قاشملا لمت طوربضو هلاعفاوهلاوقاب دشرتسي و
 ١٠ ١سلانعءايضلاءاوربئيوز اي بديزاي امللوقي و ةلمءاهثجو ل 3دشب ب سي ز بعالي سو



 ونوح

 1 250اللا قشب شح اوريكلا نم لسو هيلع هللا لم هبلق ةروطدق هناهتيلا را 9©ةنعشا يفر

تخناراوطالاايف هاقنت دنع تارمفيرشلا هرم
نسلالا عونلا هيلع ل بجامةيفام جارخاو ةفل

 1 ايقا

ةالصلا ةالصلا همالكر خآ سو هيلع يلص ناكل مولعلاو كما نم هئالتماودلسغو
 || اوقا

الم هنعمل ىمنر يلع نع جام نباودوادوبأءاو عاما تكافل
 :( ياقالصلاةالصلا هلوق

اوفاخوابعييضتاو.رذاوابيلعةبطاوملاب ا هوظفجسأ
 1 ايفهلئااوقلاو بانلعلا نم هيلءيترايام

 .(1 ةيصولاب ةالصلانب ةيصولا ملسوديلعتا لصد قو كلام مايقلاوةكلملا نسبها تكلم

وج نماذهو ازلاق ةالصلا بوجوكه ديسملع هقحةياعر بوجنويملا ةراشا كولملاب
 || ملكلاسما

 ١ نيكسلسام لوعثو ركملاواشحلا نع هنت شذا ىسنمورومأ لكل ةالصلاب ةيصرلا رمل
ا مرآ لسو هيلا ىلص ناكل هيف: فرصتيام لكل نام

 د يملانا لتاسقلاق نادب ملك

لرعقيمبلا هاو برعلا ضرإبنانيد نيقببالا دجاسم مهئاببنار وق اوذختا يراصتلاو
: 

سوي ناكيذلا نمييادب لكك امرخن آهلوفال6هبعدلا يضر حارجلا ني ةدييبعيلا
 : :هباهصاوملهأ هب ب

 أ |اوذختاهلوقو»«جيفرلا ير لالج هب لككامرخآيثآلا ثيدحلا هضرأعي الفد دعب نمرومالا ةالوو

 ؛نعاتما ىعن ا امديظعت مهئائاروبقل نودجتللاوزاك 11 يوابضيبلا لاق دجاسم مهئابينا روبق

 'نورثا لوصو وا هعورب اراهظتسا.هتربقم يف ىلصوا لاصرا وجب دسم ذ تا ماما مبلعن لثم

 : هيف ةالاصلل لضفا لما كلذو يطماب ليعامساربق نأ ىرثالا جرحالف هميظمتلالهيلادت داع

 *برهلا ةريزجم ةياو.ريفو :برعلا ضرابهلؤقو ها ةشوبنملاب صن ةربقملاب ةالصلا نع عدلاو:

اي يطسيالذا انه ضرالاب دارأل ةنيبم شو
نييال نواعثلاو: رهاظنلا يلع نانيد نض ر

 * :سا

يغب نأ دن م برعلا ةريبزج نم جوخمياولا ف ثيدحلا اذيبقكالالخادقوفلاقلاودانضعلا
 :انشيد ر

 : وعو لاجحلا عنملانصخيعفاشلا نكلا كلامو يعفاشلا لاف طبقفرفسلا يفابيلاددرألا ند منيالو

علا رضوا نم نببلا نوداطاععاو ةمانسلاو ةنيدملاوةكم
 ازكنام هرخآلسو ةيلعتشا لص نباكو 96 بر

لا لص ىف تنلب دقف عيفرلا يب لالج هب
 : ة6نعشا يف :ر سارع مكاوي لسو هيلء ه

 || دهب طنا مدرع اذو داياضقرتت كلذ نالدرتن ىلا ةالنصلا همالكرخأ ناكؤيسام هينانيالو
 ا دافتسي تح بلقلاب كلا و ديجودلارعختلاماقكم ارم ةككلاهذهمررايتخا هجويليبسلا لاق
 نيحسيمعلا يفثيدجلا اذه لص اون انسللاب ركذلاطوتشياإل هئاو قطعلا يفهرزغل ةضخبرلا هبم

 هيعمل ىلص ينلا ناكاههعدقلا يه هر ةثباغ نع
000 ىقج ين ضبقي مهلا جنيب وهو كرقي ل سو

0 

خخاو: قتاقا ع يلط ىثغ ربت يقاس أول ونابدب لؤنالةزيخج وت ةدليأ قممددمقم
 'ىلاةرمصب ص

 فراك يذلا ثيديل اهنا كفعواةراقخمال هنا تنسلمف ىلعالا قيفرلا ميلا لاق تسيلا فقس

 تت
 ت0



 : لوا دقوا ال نعيسلا 1 الي ةراراتخا ا يكرر فهو
 .(| لكنام لزا نا ذئاهو ر نكلي عيفراايبر لالج اواميلسو هيلع لن قاعصملا املكتتلك

 داما ركبش اجو دادي ر كل سمج رخ نحمس هاو ب

 ا مدنمتسل ) مضوءيلعمل لص هلوقدتع هوك ذ.اه-86 ضيا يوانملا مامال ارهارج نمو 9 ||
 امومه ين رقي :ولعم نعى اربطلاو سلا نعي ةميبلاؤ بدالايف يراخلاءاور ىنمودلاالو ||

 ||| نيم كسلو ىنم ددالودد نمدسل ملوهيلعلا لصءاوك .انقبا سنا نع ركاسعنبا ىوننو, ا

 ا هيلا لسد هضقانبألو قماهالا بعلو .ورللا "سس يا(ىنم لطابلا الو: لطابلا
 ءانقلارخقت ىلا بهذ نر هب ل دئساو حالا هحازن يفلوقيال ناك هنال جري ناكل سو

 ١

 | وهي لك شال. ذأ: ديدن سيلا دعا از هنمأزيئ اموت ًاريتولسو هيلوتقلا ل عيوبتلا نال يبطر لاك

 , لسوميلع شا يلم همهنربشمب ىفظضملا: دحسج ةشجلا بعل ليل ادب مرمي بعلو

 هلافتيذرأ دق اسوي هلل سالو دن كامي يرش ااا رهاب نمو د
 هيلو موي نيب نمت روثالل "يلع تنادقلؤدحا فاخياموبمل ايف تف أودجا ىذأؤي امو

 يذمرتلاودمحا مامالا ءاور لالب طبا هي. راوي * يب الادجكرذ هلكأب ماعط_بلاليلو يلافو

 دحا يذوا.امظفلب سنأ ع نعةيلحلا يف يمئوبأ» ورود هن ىر نع نابحباودجامنباو

 ( تيذوا امدحا يذوا امظفلب رباج نعركاسع نياوديمح نيدبعماو رو# هللايف تيذواام
 ناءاهدحا' *«نيينمم لمجيهْلا فش داحالا نمريفك يف اسود هلل لص لوق مقا نبا اف

 ١ لصخ هتهج نمو ىلا عت هس هنانانلاوبمرايتخاب هييضيايفاذهو هتعاطو هللا اضرم يف كلثذ

 : مالسلاوذالصلا هيلع نامل لاندقودا ملسو هيلع هللا ىلصهرايتخااريخب هبيصي هيف اذهو كلاذ

 لبقأذ ارم يف لهب ناك سنو هيله لص هلا يراخبلا يفاعشلاذ نفىصحنالامذالا نم
 ماقنقحا ةئادؤ خماحمب موضعي ذخاو انلاب اقيخ دقن قد يندب وث عضوف طعم يب نبةبقك

 || وهو ةبقعةزمدبلا ماقول لأ فر لوين أ ةاجرئ واثق أ لوقيو' 9 وهو ةنودركب وبا

 | سادلاياصتو هيتبك را طقس يحي لج هقدعيفوءادر لع ماقم ا هدعىلصي سو هيلع هلا ىلص |
 ا بلادهم يفو«هيعبضب خا يدش ركحب وبا لبقاد

 اوين أدار ودق يراد بفرك بأم اقفديل يشض تب ملسوميلعملا ىلضاللالز اؤسر

 0 اواق دل عجن !نميلاقق ب طخ عفا ىف راي نارازبلايفو#ةدعاب ازهنف هل اير |

 يس ا ا ا ا اا ا تر ر ايام اانوديط هلا لصاللا لوسر تي أ ردقا ركب و ياهسكلو همت هسقتا الا دا تردانإميلا اما
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 اند امهاوفا دحاو(طاةلاْلا تامج تنانولوقي و هبكبكي اذهو هبذاجيا كبف شرق هنذخا

 كلذ ريغو دجاصوهو سو ديل هلا ىلع هروظ ىلع روزمللالساوعضوو * ركب وباالادحا انم |
 ىلا نوثالث يلع تنادقلو لسو هيلع هللا ىلص هلوقو# هدارا نمريسلا نم هعجاريلفركذ لوطبامم ||

 ايندلا يف ظستلاو عسوتلا لوصح ناكما عمكلذراتخلسو هيلع ىلص ناكرمشثب | لاق هر
 هلادحر كيو انملا لاقو# ىبافاًبهذتكم ءاححطب هل لمينا هيلع ضرعهنا يذمرتلاربخيفاك ا

 هئيج نموا هئاضرم يف ياهللا يف تيذوا امدحا يذوا ام لسو هيلعدنلاىلصدل اوقجرش يف ىلاعت
 مظعا نم كاذو كيرشلا تابثا نعوم هتيهتوةدابعلاب مرارقا ىلا سادلا توعد ث يح هبيسبو :

 »*تاماقملا تايابنيف قرتلا ِس .وهيلعهللا ىلصدأ فعاضتيل هيف ةيئابرلا ةيانعلا لكودي فطللا
 قلما ىلا |: وكر مهنمدحال نوكيالثأ ىاعت هئايفصا ىلع ىذالا ىرجامن هلا: اظعنبأ لاق
 دققربدحلا اذه رب نبالاق# ىف هنع مهاغشإ ال ىتح» ىف لكن نع مهجتزيلو مهملع هم ريغ

 تبثوا لوم وهوديدشلا بيذعتلا نم ةباعصلا ىضعب هب يذوا امتافص يف اجاب لكشتسا
 سايعنبا نع قاما نبا ىورو»*دحا ىذئي امو هللا يف تيذوادقل املا سنا ثي دح ينم ىلع
 نماسلاج يوعسإ ناردقيام ىتحةنوشطمب وثدحا نوب رضيل اوناكن اللا وامههعدشلا يشد
 يورو*«دحا دحا معن لوقيف هللا نود نمكلملا يزملاو ثاللا هل اواوقي ىتحبرفلا ةدش

 ربعو ركب وباوهللا لوسر ةعبس همالساربظ نم لوأ دوعسن نبأ نع نابحت نبأو هجام نبأ
 هيعب هلل هعنق لسو هيلع هلا لص هنأ لوسراماف* دادقملاولالب وبيهصوةيمسدماو راع
 ديدحلا عاردامهوسبلافنوكرشملا هذخاف# :رئاساماو# هموقب هللا هعئقركب وبااماو#بلاطييفلا
 ىذأتي نأك سوديلع هلا ىلص هباصا هب يذوأ ام عيمج ناب بيجاو+ ها ىسشلا يفموقثوأو
 هذاوو ايركز ةصق يفاك لتقلا نمءايينالاهب يذؤا امانضيا لكشتساو# هبيدب هنوكل هب وه
 عباتءالبلا مهضعب_تاقؤ*حورلا قاهزاريغاده دارملا ناب بيجاو#؟مالسلا اههيلع يجي
 خاوناب يلتبأن أو ءاييئالا نم هريغو ابا ءايينالا رثك ملصو هيلع ىلص وهو عابتالاةرثكت

 ءالتبالاهل لكانيدلا هلم لك اك هنالرثكاملسو هيلعهلاىلص هب يذوا امنك البلا نم ||
 * رماريبك دتاذلعربظي مهريغل ماقم عارم ولعلا يف هماقم ناك ام نمل ةفاكلا ىلاهلاسرال (؟

 هيلع عمدتجاف ةم اعملسو هيلع هللا بص هتوعد ثراها يذوا 3 لسو هيلءهللا لص لوق ىنعف
 هل مثجا مالا يف ق رقت ؛الب لك نيدلادل لكأ مءالعبالا ماقمدل لكَ تما عيمج ءالييمامحالا
 نم يببل ىرجاج معمالك بنو هيلعهللا ىلص ىنلطصملا ناكصاولعا ل اقود* سو هيلع هلاررض هب شب أو

 واخملا لاقوها يبدلا كلذ هدجوام لكهسفن يق دي ودب فصعي هالبلاو يذالا نم «ايبنالا |



 ه6

 قاطيالو لمشحمال ىذا هموقددادقت تب ذوأ امدحا يذؤا امإسو هيلءهللا ىلص هلوق حرش يف

 ةنابكلاو ريل ىلاةوبسلو يلعن ل تح مدل امهم لاسفهيلجراومدا نا ىلا ةراحتحلاب هومر ىتح
 فئاطلا ةصق يف مسو هيلع هللا ىلع 4 عقوام ىفك وروطسمروهشموهام كلذ هريغىلا نونجلاو |||

 باب را اماواولاقةريغوا ناج نم ىذالا لمحت نيعفي هذا اذه نم ةيفوصلا ذخاو*هاذيالا نم

 ةايوقالاف هاذ اذا هريغو راجلا يف لاحلاب هريثأت يعنومالم هافعضلا نمنودو دع لاوحالا
 هلاحي سانلا يفرثؤي نمالا خيشان دنع سيل ةماعلا لوقل نوثفت بالو كللذ نوامفيال نولماكلا ||
 عراشلا_لاءةدابشب يوقلانام مع باغوهتوم دعب هج ريضركسوا هعاتم قرعس نم بطعيو ||

 يذالا لحي يذلاوه موقلا دنع لماكلاف شخ ناو هيلعلباقيالو يذالا لمحت نموه هلوقو
 فا مكلا دمحا انيحاصل عقوو يوارعشلا انخيمش لاق *رث ”اتيالو هنورقخيو هنوبرعغي د |

 هلشلقفا اولحرفا دود ىلغي ماعطو ءامنم هيفاموأ دوددلكمهتيي ب راصق مهيفدجوتفهوذ آهن اريج

 ىدامتي :داقالاتسالا مدا ميمذف رخاماوكتملادبالاب سا شل: لاقل ليت ءارقفلا
 شعب مهفعب ءاذيا يف سادلا
 هوقيتناف ىنوملذ ازنول) )و هيلع لص هلوق ددع» 3 ذام9 ضيا يتوانملا مامال ارهاوج نموؤ#

 نيِهللا دبع نع قيهبلاهاو ر ممالا نم ىلظح متناو نييبلا نم عظحانا غافل ينومتكر تو
 اذه يبسو هعرشأ خ ا يعرشنال ةماقتسالا نعم ادعل يا تلف هلوق( هنعللا ىغر ثراحلا

 يبنلا ىلع لخ د هنعهللا ىضر رمت نا يباععلا يدبي زلا ثراحلا نبهللادبعمي هارلاق اكثيدحلا
 | لهانملجر عم اهتبضا تنك هذه لاقفةاروتلا نم عضاوم هيف باتكب ملسو هيلع ىلص
 أ ثيدحلاو# نماديدشإريغت هيجوريغتفاهمغرعف "يلعامم اويل ملا باعكلا

 يتي ثيبام ) ) ملسو هيلع هللا لصدلر فنعم رك ذامقا6 اشيا يوادملا مامالا ىهاوج نمو 96 |
 ديزنبهلا دبع نغ يئاسنلاوناخيشلاو دما مامال اهاورةنجلا ضايرنمةضور يربنمو

 هلاالص هربف نال يربق ىنعي يثب نيباه (مهنع هللا ىفر ةريره باو يلع نءيذمرتلاو يفزاملا

 ابيفدبعتلا لاصياوةمحرلا ل زنت يف ةدجلا ضاي رنمةضورك يأ ةضورهلوقو#هثيب يف لسو هيلع

 وهف لسو هيلع لص هيلا نح يذلا عذجلاك اييلا لقتتوادوسالارجحلاك اهتم ةلوقتم وا اههلا
 ةيافيف ناتسإ ليقو راهزاوراج ودايم تاذ ضرا ةضورلا لصاو ةقيقحوأ زاجوأ غياب هييشلأ

 *اعارذ نيسمخو ةثالثوتنآلا هربقوهىذلاهثيبو سو هيلع هللا ىلص هربغ«نيباموةراضنلا

 يف كدحأ سوف باقل ربك يفوةدجلا نم ةعقبلا كللت نوكأ ةكم ىلع ةنب دملا لضف نم هب كسسقو
 لضفا اهبرقب امنا ءاعداو ةصاخةعقبلا ثللتل لضفلا ناب بقءتو+ماهيفاموأيندلا نمرين ةنحلا



 همك

 7 الم اوثاو_فنصالاه كي ةثيدعلو لاب مزاللاوتكم نملضفا ةفسملا نادمزلج

 ' رازللانانصالا|يطوبسلا ل اق#اهزيغو لسم ةياوريفتباثوما ذك وس لع يرنمو سو هيلع
 ' مريتدصق نا ءاممم ليقو رسم كادهرهليقو# هديغبأيندلا يف ناكايذلا ديلا لمد ورام

 »* هيمن ش ىذتقإاو- وحلا !هنحانم دروب اص لزعل ةدتعروضم او :ملشو هيلعولل للص

 نم ين نم ان ملسو هياط ل مص“ هلوقددعورك ذأ ام. 96 اضيا ىوأنمامامال رهاب نعو: هَ
 راهو يحبو .تيتوا يدل ناك ماو رشنلا ةيلع نماهلفت ام تاي" .الانميىطعدقوالا :ايبنالا
 نءإسو يراجاؤدجا مامالاءاو رةمايقلا يابت: مرثتكا نوكأ نا وجران كا
 اذادلا هعنص نم نيف تارجتلا نمىلاعت#تاناطعلالا ين سبل" يا ( هدعفلا ئضرةريرهييلا |
 تنينواويذللا ناك اوةزجما كلت تضقتا هنمز يش الغد اال ىلادهانملاراطضا دهوش.||
 هيلل هلا ءاسوا 6 رق ىا ايحوئسحتلالا لسو هيلع لمدن ازغسفالازمرلغعميا ثارجتما نم ||

 مطنلاة هج نمدتزجع تس ب تكلا نمهريغو ال[ و الاحاب عفتني روعنلارلعار يسع
 نعابيفنل سبل ن آزقلا يف ةرجتلا ملسوهيلعللا ىلص هرصخلاهتاقوا ءاضقناب تضقناف ةغالبلاو |[

 ا لاابتلاو ريتا عةلوفحلاةرمشنملا ةبقابلا يربكل ربكلا زيا ةنوكي + ووك ذاماهعمزييقتلب ريغ أ[
 نيذلا نوئمؤدلا امن كاذريظنوهيفةرومعتازلك تاز رجلا أكف همحفتو دناعلا وبقت :يناأ
 ريثك كلذ لعد نايالا فدل 107 لا اني يرافق لج ونش ارك ذاذإ: ||
 || مسيدحا سامإإسو هيلددشا لثم هلوقذمع»ر ؟ام اب يونا, امالارعارجب نمل ْ
 , ( همعدفا ىضرةرير 4 يلا نع دوأدوبأ هآور مالسلاهياعدرأ قت يحو ريف اعمللا درالا ص 0

 ١ قطن يدر فمي حو د" يلحهقا در بسمو تاقث هناو زبره نبأ لاقو منيب هذاعسا يووالا لاف ١
 1 *روبف يف هيب ايينالاننا صامد قرافنال حو روماودلا ىلع وديع هلا لص دلال ْ
 واخي نا ةلامتسال متايدسرارمتسا يفزهاظا ل مجالسلاةيلطدر تحلو يلح لما لون |

 نقاملا نبا لافاك ءارملاونايبلا هنلسف ةرايزلا تقوي درا ضخ نموهيلع لسي دعا ن مهلك وجولا 5
 || لضوموةوقلاو ل قلاب طنلادوجمو همزال نم حوزلان "زاجل ةقالعو امج ظعلا مسوزلاب هديا :

 ابيب قطنلا قع دؤخ مدت دهأ كميف قرغتسم توكل لاوحاب ونشم حرإلاايفراتوهيلعمللا: ||
 يلقي طناغب ريخيفءرافا؟ر كفا روض حو نلا كوؤي نا نسح لا ربج نيالاق !ذهزو شلال |
 || ينيقراذ نم) مسوي لءلوق دنع هركدأم دي ضيا يواذللا مامأللا رهازجج نمو ال6(

 -نغىقيينلا يورو اههعشا ىغر مع نبا نعقنيبلاو] يدعي ءاونر وعافشل تبجو ا
 / ثبجو وهم م (ةدايقلا نوم يغشو ديوشال تدك نتجنب قرانوم دعا يع دعا
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 3017370 ول

 يتبسلا لاق دع زواجتل نا هللاعتمثل يلا سينا ىتعافشمل تورو تنبثو تقحو | قعافشال
 اصوصخ الم ونجر هريفل] طخجال ةعافشب نوصخب نيزئإلا نا جب هصوصخ هل دارملا ركل مسحب ||

 دارملا فامهب .اهيودتوأفيرشت كل ذب مدارفا نوكيو هريخل لصحي اعةعافشبنودرفي دارملا وا ||
 لصاملااو«ااسم توه نأ ىرتشبلاةدئافو ةعافشلاءل متن م مومع يف مهلرخد بهيقةرأي راتكربب |!
 ةماعلا نمزكارئازلا صخت ةعاذشاماو رْثا .ذ لكل اقاطم مالسال لع توملااماةرأي زاوعئاننا أ

 ||| ةبسل رئازالو نوعفشإ رشبلا ,صاوخو ةكئالملاذااط في رشن هيلا ةفاضالاب يتعافش .هلوقو#

 أأ| ثيحشالاب مامالا يلعدرةرايزلاظفل توبث فيسو هسفنب هيف لسوهيلعهللا ىلص عفشيف ةصاخ
 ياقنبدملاب يفراز نمرخآلا ثيدحلا يفرط سومر هلا لص هلوقوم«ينلاويخافرز لاقي نا هى
 اديهش نا اميفشواديههشدإ تنك باوثومللا هجو هنراب رباب وان ياا بستج يئافودعبو يئايحيف
 عوممالا عيبج لع لسو هيلع لص هند مش ىلعت دئاز ةيصؤصخم ذهو ىمامل(ميفش عيطلل ١
 لبجحلا تالاكنمملسو هيلعدثلا ىلص في رشلاهربقةراي زو *العلا_لاق ماعلا هبعافش

 ,ىلاق» ايسميلا يفك ايم لموديل يلص»ربف ىلا ةرجملا هديعو ضرف ةيفوصلا دعمت زاب |!

 بجو ليدي رئاز بيخيال نأ قيقخ ةرجش لسو هيلعملا ىلسويفطصلاربقةرايز يذمرتلا يكحلا ||
 مامالا مالكو ريغصلا عماجلا ثي داخا نمد قت ترتخا ام يعتنا مراي زةمرحميقل ةعافش مط

 || لو هيلعمللا نص فيرشلاهربق ةراي ز لضف يف مالكتلا طب ىلع عالاطالا دارا نموا ملع يوانملا
 أ داي نم.هيف .ناف لسو هيلعتا | ىلص قلل اديس ةثافتسالا يف م ادهاوش يباتك عجاريلف

 || قكبدقشيامةمدتبملا نمشلل ذركلا نططدرلاومالسلاو ةالصلاهيلعهب ةثاغتنسالا | ظفوابلضف ||

 .قووافلا دما ميشلا .يئاذلا فلالا هدم يقايزلا مابالا:مهتمو

 : .هنع هلأ ىشر ١٠١ <: ةدس ىقوتملا يدحشتللا ىدنهرسلا

 | بيقتلاديسناإ يا روك لملاىلا نوعب زالاو عيارلا بوتكلا هناب رهكم يف هارقلهرهاوج نفل
 || هيقدصم,نا نايبومالسلاوةالضلا هل الو هيلع رشلا ديب دميف يراخلا دب رف خيبتلا ١

 || هل ىلعو هيلع ةينسلا هتنسةعباتمويف بيغزتلا يفومذآيني دارش مدي ذكمو مالاريخنم ١
 | هلل دج هتملاطج تفرشتو ةبييزالا زعإ يف فيرشلاكبوتكمورو: ةيحنلاو مال اوةالصلا ١

 || ةيحتو تايلستلاو تاواصلا هل. ىلو هيلع يدمححلارقفلا ثاريم نم تاصجلم ىلعةدجلاو هئابجس ||
 ,تارقفررحا نإ ىوسمهباوجبيف بتكا !:اذاهر دامو رقفلا كلذة تن نم ويب طابت إل اىارقنلا |



 همم

 ايئاتاولصلا نمدل أ ايطوهيلع ملاو برعلا ديخ مظعالا[ دج لئاشق يف ةروث أمةيب رعفرابعب

 هيلع يننلا هب حدما ينا ال ةيورخأ ةامتل ةلبسو بودكملا اذهلءجاو الكت ايجتلا نمو
 يلأقع هب حدما لب مالسلاو ةالصلا

 كيح# ينلاقم تحمل نكل يئلاقع ادهش تح دم نأ 8

 ةمايقلا موياعبن الا رثك اومئادلوديسملا لوسر اًدمعنا قيفوتلاو ةمسعلا هللاب هلوقاق
 نم لواو عفشم لوا مفاشلو او ربقلا دنع قشني نمل وأو هلا لعنيرت رش لاو نيلوالا م راو

 هيلع لاق يذلا وهو ةثود نق مد دق ةاقلا يحلو لماسو مهل حفلا ب عرق

 بييحاناو رن ريغ لوف لئايناو ةمايقلاموينوقباسلا نو نورخ آلا نينمالسلاوةالصلا

 ادا بلطلادبعنبا دبعنبدحتاو رغالونييبلاةاخاناور رغالو نيام اداه

 اذا يي سانا, اناواسفن ميشو مريخ مر يلج بلس الق

 اوسئياذا مرشيماناو اوشحاذأ مهعينشانأوأو لعل ً اذامهبيطخاناواودفواذا مدئاقاناوأوثعب

 يلطف وطيب ريلعمد نلوم ناو يدير فموي دملا فو يديي رش جيناك ذو

 ا حاصو مهبيطخو نيييبلا ماما تنك ةمايقلا موي ناك اذاو ن نونكم ضرر بأ مهتأك مداخ فلا
 مم 'اوايبتناكو ةيب وب رلاو رو او قل هناا قلخا لسوديلهئاسم الواو رفبريغ مهتعافش

 #ةريصأوب بونذلا ديقيف قب ٍ 27 هرمأب ءادتقم اذه تراكن ا نيطلاو ءاملانيب

 مالاربخمالسلاوةالصلا هيلعرشبلا ديس مركلا ينلا لوسيا لأ اذهلةموةدصمنركيورحالف
 ا نركبو ملا فو مبتلودقت سأل 'تجرْخأَمَأَد ريس تنك ىلاعت هلوق نوكي وذتبلأ

 نانو رك ذه ”با عال ىلاعتهلوق نوكيو مدين رشم السلاوةالصلادبط,وبذكم
 مريلاو#هيشرملا دي رشةعباثمو» هيلسلا هتلس عابتا ةلودب فرشي نم: داعب أيف ملاحة مال

 0 لمعلا ناكممالسلاو ةالصلا هيلعدني د ةقيقح قي دصنب نورقملا ريسإلا رمالا لبقي
 . يمو:دحاوةنسح ةطساوب تاجردلا نم اولان ام ولات فيكلا باميصا نا ىرئالا هيف ورغالو

 || اذهو نيدئاعملا :اليتسا تقو يلاوالا نيقبلا رون بيسب ىلاعت هللهادعا نع رارغلاوةرجممل
 ا نوكت نيفلاخلا ءاليثساو ءادعالا اذني ةريسي ةكرح مهعتردص اذا ركسلانا 3

 ا غيار نامئمطالاو مالا تقوةكرملا كلثفاعضا !مبنال ب ال ةيئرو رابتعالاو لوبقلا نم

 1 خلا كلذ بجي صقل غاب وب نم 7 اش يأ 5 بلا نافةعباخلا بيسة ل
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 نينلاخلا لاح كلذ ىلع سقو هفالخاوهب وحل ئامشن هتسباله ةر ورضلابأ
 بارو اصح ءادعا سأر ىلع - دمحم نيملاعلا عيبج سيئر

 جرت اهشءاه ىلع يوالزنملادارم دمع خيشلا ةروكّذملا .تأبوتكملا برعم ركذ دقو
 ةفرشملا كم ةعبطم يف ةعوبطم يشواه ءاش نم ابعجارولف هترابعب يشل اهدرس يتلا شي داحالا
 بوتكملا يف هلوق 96 نفيا قورانلا دما خيشلا ينابرلا مامالا رهاوج ئرمو 9#
 ىلع مالسو هللدجلا مح لا نحرلاهلامسب ىلهدإا نسحانالوم ىلةئاملا دعب ني رمشملاو يذاحلا
 قئاقحلا رئاس نا ي نع قئافحلاةةيقحولوا ارووظ ةي فمما ةقيقحلا نأ معا قطص !نيرثلادايع

 لاللاكمالسلاو: الصلا مهيط ماظملاةكئالمل قئاقحوا ماركلادايبنالا قئاقح- تناك ء اوس
 هيلع لاقو يرون هللا قاخالوأ مالسلاوةالصلادل |يلعو هلع لاق قئاقخلا عيمجل صا اهنأواه

 أ رئاس نيب ةقيقملا كالت نوكت ةرورضلابف يرون نم نونماولاو هللا رون ن متقاخ مالا كاوق الصلا

 1 ةالصلا ل [ىلعو ديل هطسوت الب بولطملا ىلا دحا لوصو نوكيوالعو لج قا نيب و قئئاقحلا
 !!| مزعلاولوأ هايبنالا ىنعي انه نمو نيماعلل ةمخر هلاسر او نيلسرملاو ءايبنالا يبنوبف لاحت مالسلاو
 مالسلاو ةالصلا مييلعو هيلع هنعدرواكهتمادادعيف لوخدلاو هثيعبت مييف ةلاصالا دوجو عم

 دوجو مم طرسفتيهلو ملسو هيلعدلا لص هتما نم هايبتالا نوكب طوب رم لاك يا ليف نان
 اههو هب داحتالاو قئاقملا ةقيقح ىلا لوصوناوهل كلا كلذ ن!46 تلف مهيذةوبنلا ةلود
 :٠ ضاوللا نصخلا بصل امبماف ىلاعتءلضف لاك ىلع نافوقوم لب ةث ارولاوةيعبتلاب ناطونم
 باجل هقسيف مقري الو ةلودلا ذه ىلا لصيال هتما نم نكي نمو ملسو هيأعهللا ىلص هتما
 ةيلعوبف مَ ريح مثْمُك ةيئيللا هذه نم لاقدناحجس هلل لملو داحتالا ببسنب سيرا هناف
 | وهشلا ذك ماظملاةككالم اوماركلا:ايينالا نمدرق لكم لففاوهأك مالسلاو ةالصلاهل (ىلعو
 لصالل ناف مالسلاوةالصلا مههلعو هيلع لكلا ثيحنم لكلا نم لضفا مال لاو ةالصلا هيلع

 || ادبللا نم ضويفلا لوصوناف لالظلا نم ولال اتمضتم لظلا كالذ ناك ن اود يلعالضف
 || ةطقنلل نا ءائاسر يف ريقنلا اذه ققحدقو لاق لصالا طسوتب وهامنا لظلا ىلا هناجر ضايفلا
 | ةيناقوفلاةطقنلا كلتب فراعلا مطقوامل لالظلاكنهوابتت يتلا طقنلا عيمج ىلعالضف ةيئاقوفلا.
 || مزايال6 ليقناف فام لالظلاكث ىتلا ةيناتحتلا طقنلا غير هعطق ن مدي زا لصالاين يتلا
 أ( كلذ مزايال 9 تاقاللل مالسلا مهيلع ءايبنالا يلع ةمالام له صاوخ ل ضف نايبلا اذه رم
 ]| ءايبالايف كلذ غموتلودلا كالنيف ءايبتالا عم ةمالا هذهنم صاومعا ةكرش مزاياماوالصا

 ,[] اليقرتلا ةياف قرتول مالا هذه نم صاوطنأ صخاو مهمة ضتفم ةديدعابازمو ةريثك تالا“



 هل

 تقيم دقو ىلاعتهللا لاق نادعب ي زملاوةاواسلل لاجمل ىزأو ءايبنالا فدا دارا هسأ الصب أ مصعب © هي
 ىنلا ةيدمحللا ةقيقملا نم يقرتلا زوي له ليق نافل لاق خيير لآ انامل اثم انئملك ||

 انقزخ نافز وجي الذ تلقإلال وا تادكملا ىئاقح نم ةوقةةيقحالو قئأقملا ةقيقح يش
 ماو ريغ قئاقملا ةقيقح نميقرتلان ا لعف لاحم اهبهقوحواهيلانيعتملا لوصوونيمنألاا ةبئرم

 | اكس الا نم جو رخو بوجولا ينمدقلا عضوا, قوفا.ميفارعضووابنم مدقلا عفرن فزت :اجريغلب

 ريغ ةقيتحلا كلن نيف ةرالا نإ ىيقفللا اذه نم مزاي6#لوق نافل اعرشوًالقع لا تللذو
 ازا ملسو هيلا لم هنأ 39 'تلق قاضيا مالسلاوةالصلا هيلو هيلع لس لا تال فاو
 الما بوجتلاب قل الوظق ناكمالا نم جرخميال اد نكم هردقةلالجودنأش راع موه
 1 كليرشو دن هل نوكي نا نع هللا ىلاست ةيدرلالاب قتلا مزاعسم لاف

 متحاو هيفا ح دمت شاب مسعاو م ايف ئراصنلا هتعدا امعد

 مهب قطان هنع برعيفدح هل سل هللا لوسر لضضف ناف

 36 تاريجلا لئالد راش .يمافلا يدرملا دمج ريشلاةمالملاءامالا مهنم 2

 ءايبنالا ئاخبلسو هيلع لصدعتااماو ثا دل حرش يف اوقع نع+لا يضر« ,رهاذج نأ ل
 ىلاهقدلرقلف هعمالاو لب هدحب ينال مياطظلاو تاي اكوبفدب اوقخ وأم وخأ هاج ميت يذلا يا

 ينال“ :هئانالا ىسوم نم نورا ةلزاب ينم تن يلعإ لسو هيلعشا ىلص هلوقلو# نيب ْمَئَخَو

 صاعلانيورمت كيبشادع تب لح نم هحي ببيت يف لم جرخاو) د« نازيشلا هج رنا ي دعب

 نإاليق قلطأري داقو يشك هثانا لاقمنا لسو هيلع ىلص ينلا نءامهنع ىلاقتشاىغر ا

 ودللايف يتكامةلهب نمودءاملا طه شرعناكو ةنسسفلا نيسمخم ضزالاو ثاومسلا قلي ْ
 ميفنادبحدألاهوجورزمو.*:ثيذاحالا نمثالذو سيغونييبتلا ةاخادمتن ا باعنكلا ماهو ||
 ينانيالو قويا ال اند ميظعتلا ةياننن كلذ يوهتلاسر تودروهلفلهب لمعلاو هعرشماود ١

 ا لانا ين نموخ - اهنا دارما نإ عم هنيوف لع ناكل زتاذا هنال دعب مالنسلا هيل ىسيع لورن كلذ ١

 | شاملا رلءاصم ىلا هداشزاو قتلا ىلا قليل اةوعو عرشلاةدئاف ناك ابر ئاصبلا لها لاق مهعشعب

 هةعيزشلاو فه تان كت دقو ةءطاقلا ججمار قلو موقعا .نعزجمت يثلارومالا مبمالءاوتاعماو
 ]| دنع ميمي /؟ هي زم هيلع روصتيرال يحي كالا غالا دجبولا ىلع برمالا ةذذم يم ءارغلا |

 ا مقام يكل يضر قمع "كي نمت 1و كلا 0 _

 || يتنيعلونزناماو **ةوببلاهيرتخ كللذاف هدعب ين :ثعب ىلا قاذلل ةجاح .مدعب قبت ملف ايم |[:



 ماكأ

 هلل تاولص نينا اخ هك دك راعوبف ملصو هبا لص هتهيرشل هتسب امو السلا هيلع
 ْ يهنع هلام ي :رمصقلا ليلا دبءخيشلل ناعالا بعش يقود نيعمجا مهيلعو هيلءدمالس و

 حقفلاب هتاخورسكلاب هرخأىشرك ةمئاخو عيطلا مثخخاو عيطاذا اتهمت تخ لوقث مسالا اذه

 ١ لوالا ف هاقس هناك ةيقس لوا هاقس هعرز ثق لوقثو هب مخي يدلا نوطلاك مام | ىلع عضوي ام

 نوددب صوصخشو ل سود لعمّالص ينطصالا ف اصوا نمدلك فهو ةيابنرخن آى هيفكيأيقس

 عابطو قلخ ىلعهعبطدللا ناف عيط نعم متخ تلقا ذاق غيم يلعاليضفت كلل ذيداضف ىلا رئاس
 نأ هريغ عيطردقيم يذلا عبطلا كلذ فيرشلا هرغوج لوبقل ادحا اهياع عبطام فاصوأو
 ردقلالوايف هيف تجردأ سو هيلع لصا دم ناف ةيقس لوا هاقسهعرز مح تلقاذاو ها بقي

 دبا ةبواعيو ربظي ام لئاهنلا تاصيصخم يريردقلابهيف قهاوتاوبتلا عيج قباسلا

 وهو جتفلاب ماخ تلفاذاومل مسفامدحا لكل لصح قيباسلاردقلايفو دوجوم لك ىلع ندب الا

 ةويثلاديف تلغج ءاعو اسوهيلء لا ىلص ادمانيبن ناف هب مخي يذلا نيطلاي !املخا ىلع عضويام

 لمد مو لمتجي ام ردقىلعابئازجا نم ىطعا هريغوةريغك هازجااهخالاهمازجا عيمجلاولك
 أذا مخي وباثكلا عطب لاكلا ىلع تاما ناكديف تاكل لسو هيلعمشا ىلصدمجالا عيججلا

 ا لعب ْم *يث هلو ةوبنلا هيفلكنإل هنال ءايبنالا زم هريغ تخيلو هيفام ىلع ىوطو ىنخا

 متاخانلةاذاو رخ اهجو لاق ث* مالسلاوةالصلا هياعهربظ يف اغا ناك تال ذإوا دب ءاقثرالاب

 « ىلا يف صقتلاررظل نكي مواو هلاكو ع يشل ماقدنا هيف ىنملاحو دورخخآلا هاف ءاتلا يفرسكلاب
 ميثتلا يف ةجردلاو ةبترلاب ىنمملا حور يطعاف لككلاميقلا وهمالسلا هيلءناكف مهلا لككأ
 يف مالسلاو ةالضلا هلع هددع ىعملا !ذهوماعلاوقو لماكلا لكو عيمجلا نيزوليكتلاو

 دما ضرعميفاهقاس نييبعلا تاخانأو نويبنلا يل تخو لاق ءايبنالا نو داهيطعا تلا هإئاضف

 تاعاج ثاعامج نوثعبي مهتاقوا يفءلبق ءايينالا ناك يف رخسآ هجو ريضفتللو#هل هللا نم |
 ٠ غيلبتلا نم ءاحربلا لكلا وا مترك عماضعي مهضعب نيمي و دحاو نامز يف نيقرفنم ماوقا ىلا

 مالسلاوةالصلامهيلعو هياعنيييبلا اخو اعيش ةديجل نم مهنموريسولاالا لذا نماوذ ةنيجلو
 . ةلضافلاهتأذب ضبتفدحا مهنم هدعيل ءايبخالا ثو هتوخاو هسج.ءانبا ند ايرغرخ لايف ثعب

 لف اذهفدحاهياءردقالو عملا اخديملام هلا نيديف لخداف فاس عرعشوهللا تاذيف
 ةلاعم ال نيلسرملا ماو رف نييبلا ءاخ ملسو هيلع هلا ىلص ناكاذاو#«صقنا لضف هينادي ال

 1 آ سكملا نود صخالا مزاتسي معالا نال

 رلسو هيلعهللا ىلص دعسأ حرش يفهلوق6#هنعدللا ىضراضيا يمافلا دمت خيشلارهاوج نمو
 و

 انف



 ركاقبع .مانآمل5 2 هلو قوخيرمم دبعرا هيلابغروأ» اداثثاءاعد نمدلا امع 20( عادلا

 ىلاولا 'اعد نمدنأ ل تحير وجتيالا د رعذأل لافادي هلَعَنون وي أو داك ةوعلي

 ِس ش لاو هلأ عاما داوبيج 1لاقوونذإب مثال ايعاد دقرلاعتافدقو هي اوبل

 لبد لإ عدو لوم كحيل وع ةزوسكل اولا اقورش ال اروع ايليبس

 ها . بحمل عت هللا ناد دعت ىضر بلاط يلا نب ىلع ىلاقو * كلي .ليسملا عدأ لاقو
 وحد لبق ءابحلآك روص يف قالا بصن تا امدبملا عادباو ةيربلا ءرذو ةقيلخلا ريدقت

 ص سف ملف روث نم اروثحاشاف هنو هريج د يحسوتو هتوكلمدارقثا يفوهو هامسلا عندو ضرالا

 ل لم دمع انين ةروصك لذ قفاوف ةيفاروصلا كلن طسو يف رردلا عم اعل طسف هئأيض

 لرب ينياده زوثكت و يرون عدوتسم ك دنعو بذقنلا راتنملا تلا لجوز هز عدلا ل اقل سو هيلع

 ْ قا ممرايلاو ةنجلاو باقعلاو باوثلا لعجاو هامسلا عفراو ءامل جيرماو داحسلمبلا هت” كالجا
 ديزلا راثاو ءاملا حرم نامزلا ظسإ 0 وعلا ب صن ثهلع نودكم يف اهمرغو هبيغيف ةقيلطاهللا

 ثنعالف ةعاطلا يللا اهباهتسا مث ءاملادجو ىلعضرال |حطسف هلا ىلعدشر رعافطفججرلا جاهو

 1| لسو يلع هلا لص دم ةوبن هديحوتبن رو ايعدتبا راونا نمةكمالملا هللا اقناع ةبايقسالاب |

 ام ماراو ةكئاللل ءاغف راب مد هلا قلخ ايلف ضرالا يف هثعبم ليقدامنلا يف ترهشف
 3 ارث مآ هللا لعجل ءايش الا ءامساد ايا همام لسا دنع هفرعث يحن مملعلا قياس لم هيهضخ
 فيثكو دعدوتس ىلع مداهين راونالاونييناحورلاوراربالا يلادجمأ ةليقرابابوةبدكو
 ةدوتسوأيبت نيظأ ن همدأ ظح ناكفدكت الا دنعامأماءاممن دعب هبلعدنمعت ئاام راطخميل

 رهاظملسو هيلع هلامدع لصف نايلا# تازيملاتترودلا ابيها لزيرلد ايدوف
 هيبثتلا سو هيلع لص ىعدشساواالعاوأرم« مهيدنواًطاب !ًرعاظ سانلا ادف»* ناونملا
 هرسملا ىدتعا مدقتملارونل |حاشم نم سبق هقفاون ف لسنلا لبقرذألارماهمدق يذلا دبعلا ىلع

 يف يرصقلا ليلجلادبءدمتوبا زب يشل لاق طضتلا قدما ةافغلا هسلبأ نموهرمضاو نابتساو
 اعد اوم يشركلةوبلا دات | .وديلءهللا لص يبلانا دنع ىضر ,كاعادقف هبعش

 نأ هزارخأ دسج هقلخ يفر ”ماعداك ىلاعتدا ىلاراونالا ديو حإ اورالا قا دنءةقيلطا

 د” عنتر هبا ىلاعت هاوقىلا ةيآلا نياق 1215 [ةىلاعندل وق ىبملا اذهنمو
 لاق اهببسوداسجالاوب مدان اكاهب وسعيد اورالا م ذو فدب كلا نم ادق ىنملا زال

 ١ م1نوملاعلاو ار نيساء و 2 وديع لع ناق فلا لك يذلا كرا لجورعهلوقرظنا |

 لا يف رودلا .لاقتناوتيو رخالاو ةيلوالا يقدب لكلا نم ًارعجا ةقيلطعارذنا دقف ةقيلخا عيج
 ا ل م ل مد



 لال يقامدح ان ها اا
 يئاثلاو+ مرخ اويملوا سأتلا عيبجدنا نايف ةمايقلا مويا هنأم هز نم هنا نظنادك ةفاكسانلا

 دئاز هنا انأ نايف معلابهنانظنانكك دسملاوحورلا نيبمد + أوأيبن تنك ٍملسو هيلعهلل لص هلوق

 داهتنالا ىلا ءادتبالا نمابقيقحايعاد نكي ملف يفاخرفلا نائعوب |خبمشلا لاقو*+<ىعتنا تالذ ىلع
 تناك هتقيقليصافتلاو « ءازجالاك موءابنالا عيمج لصا يمين ةيدمجالأةقيقملا «.هالا
 عيمل لكلا ةوعد هنوعدتثاكو « هاد ازحا ضعبأ أ مهلك نم ةفالخ نا ءمهتيز حث يح نم مهجتوعد

 هايبنالاو سان 3 [هل انس رأ امو ىلاعت هلوق كلذملا ةراشالاو هتيلك ىلإ هئازجا
 هللا يلص وه ناكو سانلا ١ ةفاك يف نولخا دن رخأنملاو نيمدقتما عيمججو مما عيبجو لسرلاو
 نع قل ىلا قلاغا نوعدي مالسلا هيلع لسرلاو ءايبنالا ميمحوةلاصالاب يعادملسو هيلع
 ةديبلا يفو يعن ةوعدلا دباونوماناغ ل اوئاكو سو هيلغ هللا يلص هئيعبت

 مهب هروأ كرم تلصتا امئاف اهي ماركل اركلا لسرلا فا يأ لكو
 ملظلا يف سانلاهراونا نربي اهبكاوك مث لشف سه هناف ٠

 فرشاوه وعدم سو هيلع لص دعما يف 3 ضبا يمافلا دج خيشلار هارج نمدألا

 اجرك وسلا اهياايو يبن ماايبالا نقلا قبطان يل هئافد اعد فرشاي ىلاعت وعدم
 اونمأ نيذلا !مياايباما دانخدقي رشتب هما لجو رع هلا فرشدقودعماب هبطاخيملو هلاقيرشلو

 هاراعد داما نأ لمتجيو*نيباطخلا نيب ام ناتشونيكأ اسم ملادباههتك يفرم الا تيدونو
 أ كللذل هوعدي مالسلا هيلع ليربجديلالسراه نان مالا جرا السما ةياع هللا لص

 اهيف سيل باج فلا نوعبس هب قرفتاجز رودلا يف هب جز نوح جارعملا يفم فاد دارملاواة* هب جاف
 | ثيدح نم هئافش يف جيس نب 1 هرك ذاك ى او كلم لكس حهنع عطقتاواب اج هبشل باعت

 دجا ايندا ةيربلاريخلب ندا ىلعاا يللا نمدادنلااةف لقا. بنعلاعت هللا يضر سابعنب|
 نعقداصلا رثعج ثي دح يف مف لجوزع هبرعاقلىلاهؤاعد دا اراارا»«بيبحلا نديل دمها ندا

 هيلا توملا كلم هيبعددعشلا ذو كافل ىلا قامشادق هلا نادل ليربج لوف يقهبلادنعديبأ
 قيوبلا لاق مب ترمأ ام توملا كلل ءأب ضماف لسو هيلع ىلصهل لاةقريبنلاب مسوديلعنا لص
 دايز كداعم ىلا كايند نمك درب ناب ك ءاقت دارا دق اسم كئاقل ىلا قانش ادقىلاعت هللا نأ
 هلهلذاب قلاخا نمو هنماط مهياطب للا نم ةعافشلا ىلا» راعددارملاوا+كتماركو و كبري

 كسأر غنيا ٠ دما ؛هلوقب ذئئيحلل ولا ا باطخوا هنأ أل“ دنع ف :[ يزل ادم ايف



 ةيع ىلع م شيدح ةدنم نبا لاقو ةفيدحم نعياربطلا ءاورشي دحيفو ثيدملا عفشاو ١

 دحاو ديص يف سانلا مم موي وعدم لوا لسو هياعدللا لص يب كلا نأ هلاجرةقثومداتسا

 رماها هلكت ل ذيف وعدم هناف ةنجلا يف راي زلا ىلا هاعد دارملاوا* هيلع ينقي و هللا دبل |

 حتت ا/6لففمالل سو هيلع هللا لص دعما حرش يفوض ىمافلا دهم حنيشلارهاوج نمو أ

 ىلاعتو دايس هئأب ءانخالو اضافءريصو هلضف يذلاوه هريغ نا هائعف لوعفم منسأ داضلا |

 لسرلاو ءايبنالا اًصوصخو كيملاعلا يلع هراتخاو هفرشو همركو لضفلاب هصخ يذلاوهف
 ع الللامأ ىلا هلا دبعوب | خيشلالان+ كلذيف فالخ الو مال.لاوةالصلا» .يلعةكئالملاو
 يَ منك الدو لج هاوق لولا هرجراف لسرلاو ءايبنالا ىلعاماو«حييجعلا لقنلا ىلع عاجاللت

 اين ةي ريم يشاماةمالاةب ريخو الاريخةمالاهذهنا يلعتي ؟ اللات تادسأئاكتجٍرْخأ همأ

 ديسألا مالسلاوةالصلا هيلعهلوق اضياو بي اطل وهو ءايبنالاريخ مالسلاوةالصلا هيلعنوكي ف

 كرت لوقنانال ثيدلا| ذهب هياءةدايس ل نكن ذا مذآمومعلا نمجرف يلاقرال ارخنالو مدآدلو

 اذهب تبن لوقن وأ يئاسفالا سنجلا| ذهم ديني نم دوصقملاذ | يمعتلا دوصقملاوأب داماك ذ

 بولطملا وهو عيبا ديس وهف مهتمة دايس ىوقابوه سيلو ىسدعو ىسومو ميهاربأ عدت دايس

 هريغل لكل وأ هل لكيم هستيفالماك نوكيا «انيمسن عزماكأ ١ اضياو

 لايعالا لقتاو هلابمل ءلارلعلا بتارم ل ضفاو لمعلاواملعلاوهريغلا ليك دبا لضفا يفاقلاو
 ىوقا ملسو هيلعشا ّ هنا كشالو لضفا ناك ةدافاوًاليصّق ىونانيذهب نكن ٍةهَل ةعاطلا

 مهيفرشتلاو هما ينريظام ليادب ةطيحملا ةلاس رلاو ةمماجلاة ءلكلاوذ وعذأ نيثيشلا نيذه يف

 كلذ ريغو جملاو ةالصلا هيلاريشتام ىلع هلك ماعلا ةدارعل ةعماجلا تا دايعلاوهللاب ملعنا نم

 لكو لييكتلاو لكلا يلعاب صبتخع ع وهيل لص دنا لصا+او*« ريغ يفالو هريغل نكتملام
 يلج ناهرب اذهو لضفا ملسوهيل هللا قص ورف لضفاو ف ليكتلاو لكلا لعاب صتشتوج نم |

 نممدقل ام هتلداف ثدحلل اءاو*ءانطسبام ةنامدقم قيقحتو امم ذوجولاو للا يفتيعدطسوذا
 نم كيتسملا نم ىلعا» رجرلا لكن مدي نما لوقي نابدي زيومدقلاب لوقيف يفوصلااءاو# معلا
 "تدتما روث نم سو هيلع هلا لصوهذاهوجرلا لك نمديفملا لسو هيلعهللا لصوهودوجرلا لك
 يش لك قل يرو نمو يرو هلأ قاغاملوا مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دتو راونالا

 وذ هنأ كشالو قالخاو مولع نيمسق ىلع ةيناحوزلاو ةيناحورو ةيعيبطن يمسق ىلع راونالاو

 يلع كن ةالعو لجلاق كالزذأو كلل ذك ميلا ثوغبملا لاو ذو قلما ىلا هنمثوعيملا ملغلا
 ةراشالا لايم ةَمحرأل راس مقدار راشادادمالا اله ناو مظعقلخ

 ع



 ىلا لسيالةبجلا يف هقلخ نيب وهاني ةطساولاوه نركب ثيحوا لك ع فا لها كل ذدماقب

 دنو ا ةيادبلارسب تاغ كا ودوم ارسل

 مالسلاوةالصلا هيلعدلوقب هلال ةقيقلا ناءابملعيمل ينل هتيصاخ ىلع مل سو هيلع هللالصدبن

 لأأس ةليشنلاءذه لجا نمو كلذ ف :رعافيلر ريغ ةقيقح ينملعي ل قحاب ىنفعب يذلاوركباب أي
 |٠ يعدلا نم تبث امو اذه تما نم مهلعجيناالعو لج ملا يسومد بها راكان«

 ١ نمئامللاب لس نما ىلعني ققحلا دنع هلمحف ثيد حالا يفءاي بالانيب ليغفتلا_دو

 ا 5 ىلاعت هللا نم صاصتخاو ءافطصا ضعترهامناو ليضفتلا ىفتةثالايا لا نالةسنالاو
 ا يف دجو يبس وأ مهم دلع لضفملا صقن يفتقت ةلعبال ذفانلا يلزالا ردقااو ةقباسلا ةئيشملا

 اب قاو الا يب نمامذأ لو فلا ىاريصقتلاوا صقنلا قرطني تج.لوضنملا يقدقتو لضافلا
 1 دقو تا د 0 5

2 

 ا قالطالاو "لايف لوضفللانييعت غرس لم هئايف ليصفتلاوةلخجا ىلع هتيلضفا ىلعمهفافتا

 ابو هع لراضفتال سو هيله لوقوحسب لام بدال وصالو دقت وها الم يفاسال

 | هديعراتخلا يا مارا هلا نيميل دلال امعار تخل اوها ذهو يتم ه نب سنوي نمريخأنادحا لقيالو

 | مهلا ) لئال دلابحاص لوق ددع هاوفال نع هل وراضي! يمافلا دمت خيشلارهاوج زمول
 أ نيدباملانيزثالمف وةثرضحا دوم 'يشلا تدهشنم ( دوهشملا ناكل بحاض .لعلص
 :( دوهشلار مشكلا بح اصب لسو هيلع هللاىلص هييجسأ يبيع هلاىضر نيسحلا ثا ىلع نبا

 |! شرعلا تحت رقتشا ثيح هجارعم يف هدهش يذلا ناكملا ىلا ةراشالا نوكت نا لمتحيو

 | هناكم دارملا نوكيتنا لمححي و مريخ قولخم هدهشام يذلا ناكلاوهومالقالا في رص ععتو
 | هشمو ماقملا كلل ذ نودهشيف نورخ لاو نولوالا هيف هدمحي يذلا ماقلإ يف ل سو هيلع هللا ىلص

 باسل هيف نوعومبجلا نور الاو نولوالاءرضجي ود دهشي ىأ دوهشم موي ب كإ ذو ىلاعت هلوق
 58 ثيحوا شرعلا نبه نع همايقيفوا يسركلا لعوأ شرعلا لعدسواج يق هئاكمدا ارماوا
 | هديب دما ءاول نوكي. و مساب نذؤي وةنجلا نم لاخلا لظعا ىدكي وكلم فلا نيعبسيف قاربلا
 هيطنغيف ليربج يب ودابجلا نيب نوكب ثيحوا مهييطخو مث دئاقو ذمدوي نييبنلاماما وهو

7 | 

 ا هل لصد ودور تجرد د مهضعب مرو مالسلا بط ىمومودو' 5 200 مي ضع

 دعياوملكتامناو ةمالانيبأهيف فالخال قلما عيمج لدول او هيلع ىلصهتياضفاف سو هيلع

1 
1 1 

 1 ا

 اضخم يس ل ا



 اس دس بم سم هس ل ب 4

 8 مسا هلا يلع دانلمح اذار شحلا بحاص هع لثما ذه نوكي نا لمدحي وة لهالريخالا
 يحاصد عسا يفرشغ ا دلما ذااماو# دوهشم مي كِل ذىلاعت هلوةلرسشحماوهدوهشملا ناكلاف
 دارملا نوكي نا ل مشي و+«ةرخآلا يفابلك هذهورشاح هعما ىنعم وبفردصم مما هنا ىلعرشحملا
 هللا ىلص هددعروضملاةريثك تناكدقودل ةكئالملا دوهش دوهشلاو يندم يف هتايح يف هناكم
 اسم ىلع شيال ةكمتالملا دوش دوهعشلاو هريق هن اكد ارملا نا, ل مشي و نأك ثيح ملسو هيلع

 ةشئاء ىلع لخ هن ازابححالا بكج نع يلا يف معنوي وم ندلا يلا نباوهقئاف يف كرابما نبا اور

 نوعبس لزنالا علطي رخ مام ب عك ل اقفاسو هيلءدلا لصا لوسر اوركذفاهنع هلا يضر
 لو هيلع لص هللا لوسر ىلع نولصي و مهتحشجاب نوبر ضير وقلب اوني تح ةكمالمل نمل
 غس جرخ ضرالا هنع تقشنا اذا ىتد- كلذ لثماوعتص ومية مط هوأوج ءرغأ أوسما اذا دع

 نودنيعم فورعم دووشموهو هربقأضيا دارملا نأ لمه و# هنورقوب ةكئالملا مالا نيعبس |
 نوكتنأ لمتحيو *اهنم ربقنييعت صيالف مالسلاو ةالصلا مييلع ايبنالارئاس نمدريغروبق
 لزناو ملع يلع لسو هيلع ىلصادحتراتخأ لج وزع نا يترسصبلا نسما لوفي ةراشالا ْ
 ماتوقا مدان افايئدلا لها هيلاراغنيل ًاعضومايثدلا يف هعضو م هقلخ ىلا هلو. .ره]عجو دب اثك هيلع

 ثيح هناك دارملا نوكين ا لمشحي و*همالكرخ ىلا ةنسحةوساهللا لوسر فكك ناكدقل لاق |
 معا هللاو دعب وا برق ىلع ظفللا ل :تجيام هلك اف هلكت لاذ لم شيف ةرخ الاوان للا يف ناك ٠
 كراونارجبدم اثديسىلء لص ميللا)رشيف ءاوقال [ضياىمانلا دم خيشلارعاوج نموا ١
 كدمحر نئازغبو ككل مزار ظو كةرمضح ماماو كتتكأم سورعوكتجح ناسلوك ؛ارسا ندعمو |

 لرايعانيعدوجوم لك يف بيسلاودوجولا نيعناسنا ك ديحوتب ذذلتملا كثي رش قي رطو ا
 ةالص كلع نوداهلهتمال كئاقبي قبتو كماودب موت ةالص كئايضرو نمم دقتملا كفا

 بس بوثلاب كاملا هبشو بوثلا ملع زارطلا*(نوملاعلا برايانعاببىضرتو هيضرتو كيضرت |
 سو هيلع ملل للص ينللريه تش اوزازطلاوه يذلا مزاللا تابثأ ليلدبهب همريزتو هنييسكلو دويصلا ا
 هلا لص يبلاو هيلا نويعلا قوش يتلا هندي زدطوه يدلا بوذلازارطف ةنيزلا"عماجب ذارلا |
 يفو هاتسو هروثو هنسحو هثحوبو هرسو هحور وهو هرسايملاعلادوجو هللا نيز هي ملسو هيلع ْ
 دم انديس ة حبلا ناساو ةككمملا سورعو ةاخا زارطو ةيانعلا نيع ىلع لص مبللة درفمةالص ا

 ةمحرلا نيعافو نب ىلع يديسة الص يفو+# نولفاغلاو ,ركذ نعل فغو نؤركأذلا» ري ةامد دعا [لعو ١

 ب مح ب

 قيسو محل رهاظ فقوملا لهال دوهش.اهلكر ومالا هذه يف هناكمناف هتطساوب الا «يشدحا ١

 نرخ ام ذالعارممكب ةنازخ عجال6كتمحر نأ ارهووإ#ةينازك آلا تاءازتخالا ةجوبوتيلابرلا



 فلي

 ا ذلف اعلا يف ةعرضوم ا لاةحرواوخ اسويها لسوهد ازرالالارسااو خايف

 لوقيثيحييدصلاي ركبلا دمت خيشلا هلا حرير هئئازن خ نمدل جرخأ هو ةيدب ىلعالا دحا حري
 لزنت وا دعصت ةمحر نم 2لسريوانمحرلا ل سرا«

 لهشإ وا :صخخياملكنم هكلم وا هللا توكلم يف
 لسرملا هراتخم هيت هدبع قطصملا هطوالا
 لقعي نم. لك اذه لعب اذ لصاو اهنف ةطساو

 منع أ هوو روسيا م ”مقث وآل قىلا تدلوقل اعبت نئارطا عمجو

 قاز ءالاو لاومالا نم اييف امو اهتراكوابعوتتلن يشب آلاف تعججو كَ ةَمْحَرنئاَرَ ||
 اهظنحوارعجج مضوفاه .اكمراعتسا ةمحرال نئاز او ةيظعنبالا ةدءمعا هاو ةيونعلاو ةيسحلا

 36 كدعي رش قب رطو96 كلذ ىل اوحنب اهم ةمحرلا يفاوبطوخ كلل ذ ىلا جاتحترشبلاارئاخذ تناك ||
 كقلخ ىلا كنع غلبلاو كدعمجرثملاو كلوسروكيبند فال قلذتو ذخت هنعواهيلا لصوملا |[

 هيلع لدي اه يا 6ك ديسوتبلم مواسم قو ةذللا ن 6 ذادلا و6 مهني ب كنبي ةطساولاو

 ناو هل اًييطغسو كلذب اًدذلم هللا ديحوتب جبل يداك لاو هنااا لوقزم

 أ ركذب ذزإك انالف نا اوي ها سال مالكا لح راجاذهو دبدوب اىناككلذا|
 ان ناو كثيدح بيطغساو كرك ذيذذلتاو كبحالينادبجينل مهنمدحا اولا لوقيونالف
 ل لاعفالاو تافصلاو تاذلاب هدارفاو دحوم اعتاب ناجالا نم نطابلاسمالإ ىلع ديحوتلا
 كاذب تفصوول هنال ةذلإ كار داوا ليدل كل ذل هنا دجو قاطم هفصودارملا روكي نأ عضي
 دازملا اغاو ملسو لعد ىلص هب فيكقدن ازام نماطحو هقحيفاليلق ناكل هتما ءايوقا عب
 انأو سويلم ءالص هبسانيام ىلعةرثكلاو زيدكتالاده لمعت نااماف كالذ ىلع دئاز صاخ مأ
 ىلا ةراشاةذللا نيعراص سو هيلعهلا يلص نا ينمملاو رح راص يا رحمتك ةروريصلل اهنا
 نمهريغلاع صخأ هجو ىعكل ذو يغب هرم ث مدعو هب هتطاح وهب هجازتماو ديحوتلاب , هغايصلأ

 هرادن هيلع يذلا6# دوجولا نيعناسن العا هلاودل اح قباطب وهب قيلي ينعم ىلع لب قلما

 غييس رظنلا نوكي هب يذلاوهواهداوس يف ىري يذلا :لاثماوهنيملا ناسناومراصب ا نكماهبو
 ةدئانو اهتنيزو نيعلا رس وهنيعلانانسلا نا كو نيعلا بابذدل لاقي وةسدعلاردقاهطسو ||

 الؤزون نيعلل نكي مل وه هالولوءدشارمىلا يدتهيؤهعفان«ىلادسجلا لصوتي هبواهدوجوو

 وه كاذك ربقي ملنأوتيم مسالا نال ىنعمالب ةروصو حورالب تبث دسجلا ناكلوزاصبأ

 تالا روئاهل ركب م الولواهدوجورشواهتايحو ناوك ألا حور ءلسو هيلعدللا ىلص



 0 دوجولا ماس دجاو ورمز متاسدرجلا ل
 | «ديلالا ماظل نيعناسنا لاق *«هانسورس لكرسو» هادهو : يش لك رونهتالص يف لافو
 ددوجرلارسوداحألا دحاووج درملا دوجو دا مالا ددم# هيسدقلا ةرضل-ا تانحورت ةغيطلو
 + طئاسوو ضرعورهوج نم* هتايلغسو هني ولع هناملكوملاعلا تايئزج يف يراسلا هزنملا كرس
 +«ناسملا هيل اه يف قرشملاهانعمو#* ناوك اللا يفهرس ناي رس يراولاق ثا ظئاسب و تابكرمو
 نيعذاسناو * ينكلاو نزلا دول ارسرهظم ه5 الص يف يسود.,علا نيدلا عن خيشلالاقف
 . مهفعيلاقو#ثيرا دلا ةايح نيعو#نينوكلا دسج جو + يلفسلاو يواعلادوجزلا

 هدورو دنع نوكلا ءاضأدقلو هدورب يطع تت مراكلا لك
 هدوجو ربع نوكلا نيع ناسلا هدوج دداوم نعرصقي رجلا

 || يا فوذهلا هيلا فاضملا_'رعضوع هيف لاو لوعنملا ينعي ردضم لصالايف دوجولاو

 لها يملكتم نم ًًقافتا ثداحلا يف دوجروملا نيع دوجرلاو هئيعددوجوب دارملاو نوكلادوجو
 ثيذح اذه ليلد 96 دوجوم لك يف ببسلاوةإ/ يرعشالا خيمثلا ًاروطمدقلا يفوةنسلا
 هيلع هلل ىلص هرون نم ةقواذع اهلك ءايشالا نأ الا ديعدنعامهبعهلا يضرهلا دبعنيرباج

 ياو رمنباو سابع نبا نع هدئاوف يف هجرخأ يذلا ينيطلانأورميباثيدح لام امو ملسو

 هلئالديف قومبلا دنع نعش ا ىف :رباطاعانبإ رمت ثيدح يفوح منعها ىف :ريردخلاديعس

 ثيدح يف ىورو كتقلخاةدمالوأ مالسلا هيلع مدل ىلاعتو كراب هللا لوقو + دحصصو عاحلاو
 || طبه لاقرك انسعنبا ديعنالس تي دح يفوض ”راالؤ نايم تقاخالو كتقلخأم هالوأ رخأ:
 اليلخ مهاربا تذفتا تنك ناكل لوقي كبر نا لاقف ملسو هيلعهللا ىلض يبلا ىلع ربج

 كتمارك ميفرعال !رلعاو|يندلا تقلخدقلو كدمتيل عم .رك اكل تقاخامو بيبح كتذخئادتف |
 مدعلا نرمايندلا جرختإ هالو يريصوبالا لاقو#ايادلا تقل امك الولو يددع كتلذتمو

 نايعا ىلع عم متو ةرصابلا نيعلاا منه دي دعمايشا لعق لطت نيعلا6#كقلخ نابعا نيع ل
 ميلا واخ نايعانا دارملاو موقلا ريبكو يشلارايخ اهمو*«نيعلا مهب نويعد نيغاو:

 مقاركو هلا اخ رايخ مهنا نواملاهلا دبع عيبجو.نوبرقاةكالم او نالسن زل او ءايبن الا
 رايخالاك لوا زيخوهملسو هيلع لص يبا كلذك مدوجنوريو ن ورضي اههيقأ منهنيعا 0 و

 يلامملا نم. ىنعم فاضملا نوكي نا لمدحي مدوجو رسو تورصيب اهم يتلا مهنيعوهو مترين



 دييملعا ٠ هللاو اعمام يف ةرصابلا نيعلا دارما نا برقالاوابخمرخ انمي هيلا فاشملاوةروك ذا |
 ١ افدنييلعيديس لاقو

 ْ درر ال اهرونوه نيعا مم مهعيمج رودصلاو مدأو ىسع

 +: ثانيعتلارسو نارمالانيع ص الطغاو جرفلا بزح يف نيعبسنب ىلا دبعدمصوب اعلا لاقو
 ءايلواةلك تقفنا دقق ةلجلابوىلامتهثاهمحر ىمافلا_باق#تايلا ًارمورارسسالا زاك

 . حاورالا كيس دقملا هلئارس هناوملاو هلا لك ىلعمل اسو هيلع هناي ص هئيصوصخ ىو ىلاعتما

 سدقيفار دهلا شي برشا ينعي رولا دبع يديس لقتولاة عا هلاواايحسلابعست واهستلو

 هللا لوسر تيأ ارا هنا ناطلس ندقلادبعيل نيش نع يناجلا سابعا يلا هش ن :نعورس هلأ
 ىلاقف نيلسرملاو ةكك الما ددم تنال لوسراب يديسايدأ تلقف مولا يف ملسو هيلع يل ص
 ًأدبماو#«تادوجولا لسا اناونيعبحا هلا قلخ- رئاسو نيلسرملاونييببلاوةكل الملا ددمان ايل

 ا كئايضروأ نممدقتملا 96 ها« نوصملارسلا ندعم اب و*نويعلا نيعاي كيلءمالسلاهل تلق

 ةفاضأ .:رمدنا لمعي و هيف برقالا اذه ةئلاملاوةي وقتلل هفدارعمملا «يشلا ةفاضا نموه

 ةفاضان مدنا لمشجي و *«هنهمظعاو ىوقا وهو رونلاريغ ءايضلا را ىلع هتفص ىلا فوصوملا

 ةكمالماوهرون نمةعم ةيسدقلا وبلا حو هاو راونالاك سل رون ىلاعتهنا يرعشالا لاقدقو
 **«يث لك قلخ يرون نمو يرون هلل قلم لول ملسو يطعم لص لاقوةراونالا كلت درش

 نال 3 ةطساوالب هلم رطاوا هللا نعرداص لواملسو هياعدللا ىلصوبف ءاتعم يفامدريغو

 || نا يلاسل ىلع ف :رجأفم وئلا يف اشر ادعي ارو لافدحا ىف دعتيالو#تاياغلا ةياغ'يملاو ىتنملاو

 ١ «يهنم ةح دقتملاهررشو هنعةرشتنملا هتعشا ءايضلاو ريدملا تاذوهرونأ ١ نأ ىلع هعر مىلالصالا

 ةيلهمسلاةخسنلايف مقاولاو ملا 6 هلو هثسشأ يا كرو ءايضع نم يا بلقلا ىلع مالكتلا نوكيأ

 ءاطاب حدقحما عسالا ضعب يفو رخات دضودا_ در لاي دفا ةدقل سلا :ماهريغو
 اذادنرلا ىروأ نمجرخلاو يروملا دانعمو الوا اييلاراشلاةدرغملا ةالصلا ف عقارا وهو ةلمسملا
 ةقرااحدقو اهيحدتقاودنزلا ٠ لردراتلا حلق ساسالا ينو فرتاملاهأ:عموا ران هنم تجرخب

 يهقتلارثبلا لذسان املا حدقوةحدتملا وحدة ملاب ايفرتغا اهحدتقاو

 | 5١٠ةنس ىقودلا افشلا حراش يجافخلا نينلا باهش ةمالعلا مامالامهنمؤ

 ىلا هدئسل ةلم لوالامسقلايفافشلا بحاص رك ذدنعساوق ا ىلاعتدلل|ةمجرهرهاوج نأ ا

 | اجرسأ ارم هبييرساةلياقايلابيقأ 0 و هيلع لص يبدلا نا 7 يذمرللا قيرط نما |

 هي ا ا م هر م سن
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 ضفراف هلا ىلع موك ادحا كيكر امك اذه لمفت دمحمب الي ربج#لاقف د لح بعمتماف |
 وديا يلص هيكر منا ناهالا ةرههأ بانك يف ىمدقملا ءاغنبنيدلا زعتيلالاق ( افرع

 ' ءامس نم ثلاشلا هبكرمت#* جارحملاايندلا* امسىلايفانلا كرم مت*قاربلا لولا سدقملا تيل ا
 | لب لب دج حانج ىعشتملا ةردسيلا عبا ارلا بكرم مث «ةكمالملا ةحفجا ةعباسلا ءامسلا ىلا اييدلا
 هترفنصملا نا لءاوي جافا اق#ن يقف اا نيب امدمرونلا نمرضخالا فرفرلا سم اهعادبكرم ١
 هريغيف هبواسا ريغو بادكلا اذه يف هبأ 1 فالخ لعا فنسم ثييدحلا اذه رك ذامنا ىلاعتهّللا

 هماتعال هلدهدقتو مارملاو مجارتلا جاتوماسقالا لوااذهناكامل هنال باوبالاو ماسفالا نم
 هريخل رسيتيإ امالعفوالوت يظعتلا نم هناييداراامىلعةلالدلا نم هيف تباث ثيدحيءردصدب
 كلما ةوعد وهو ماهوالاو لوقعلا هيف ريحت لومابفالاهنع رصقلاممالسلا هيلع ءايبنالا نم
 هكنالم اضع دنع راو راسالا ىلع عطا بقا سدباكد سد ءاظحل اليل هل ليلجلا
 اوناكب وكرم نيب رقما ضعبدل اواسراواوعد نماومظعاذإ كولملاةداع ىلع مجم جرسم قاربب
 البدل جنو ةطساو ريغبهلكو ما اوس هيلا لصيال ناكل هتزع مرح ىلاةزصوافةبونلا سرف هنومسم
 ملسو هيلا ص هيلع هقلخ م .ركأ هنا مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج لاق اذلو باج
 او ناسا ناز اشلا بعام وة دنع لوف ضيا ا يجافملا باهشلا رهاوج نمو 96 ظ

 هئاهسا نم ريثك تاق ناف*(ميحر فاير ىلاعتهئامسا نمنيمسا مسو هيلع لا ىلس يتلا ىطعأ.
 مسوديلعلا ىلصدست اصخ نما ذه نوكي ف يكف هريغو عيسو ع ركو 1 يك هريغ ىلع قلطي ىلاعت
 هللا لصد هلا لما باقلطا ينلا ىفاعما نم م هلايهاطعا ىلاعت هنا دارملا ىلازخلا لاق تلق##
 ىئاللإ كالا هجرلا ىلع نكي ناوامدجوب هقالخ اب (قلخ7* عج ايمتاذص ضعي يلح لسو هيلع
 سو دلع هلا ىلص» ,رك اخ هنادوصتلاو مارجسديعلا ىلع ىلوأل عاصي املك يق ا« ةزملا باجي
 ' ربما نباريسفت فو« ءادعا عمريت ىلعلادماركا | يتءاخابينم هيلع ملغ نيتفصي هفصوُنأر لايف

 هلامسإوم نيب هئيعش سوهيلعهئالص دصاصتخا|هجوامدك نلف نافل ريكلار جلاب سما
 الاب و 6 لوسر مهاَجَو ىلاعت ل اقفايرك مالسلاوةالصلاهيلعىنوم  حمدنو ىلاعت
 ليعامساو يلح مالسلاو ةالمصلا هيلعوعاربأ سو للملا تنأ َكَّنِإ فقتأللاةثيح
 اتاني رخاقوريلَ ركاب رو ,[يفلاقفابل حايل مالسلاوةالملاهيلع
 يللا اذهذج وي داكب الو: ءارقلايف لصتم قسنو داو ك الس يف اعماهدازب .|ةيصوصخلاهجو
 نأو هلسو هيلع لص هاناكم لعل ديل اج ىلاعتدللا همرك[ةمارك يهف هسقنل ىلاعت هلل | فصو
 تعفو ىلا ِ ٍ ةززكم تعقو ىلاعت هئامماب تفخيخ ةيئآرقلا تابالا نا ماوتعءانترلا:رئاس قوف هتبتذ



 فقل
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 ىإ ةيبوبرلاب قيليدجوىلعةفصلا كايف ةنلابمديفيفزيحر روفثك هلبقام ىنعم يفاما رك امو
 ةكحلا هيضتقلال امهئرعب لمفيدق زيزعلا نال ليكتو سارتحا ةدافال يكحح زيزعك هل ريغ
 نيج ال ادب ءافتحالا نم ناك ملسوديلعهلا ىلص هصئاصخ نم وه ام ىرجا ايف
 لعام رم دقأ ىلاعتهلوق افشلا ركذ دنعهلوق ةيأضب ىجافطا باهشلا رعاوج نمو 3
 ويلا لم ناي ا ةيالا' ميش :(نيآلوست مييف ثعب ذأ  نينيؤملا

 | سو هيلعيلامتدثا ىلصناكأ اذأ هلال من و 1 افلا تعم ءاوسمهسنج نم وهموقيف ثوعبم

 ا

 هناو هلا- نوفرعي مهسذج نم مهسفنأ نم زيدا نبا ريسفت يفو*«ةرورسش مهتم ناك مبفرشأ نم

 ا فرب قرح هياعيثام لعن بير خلا ونيلوالا ريس صف ةعئ دلعلا» ءاجدقو سردالو ارقام
 ْ هتزجت“ حوضوو هتمجم روبظ يف غالبا كلذ لك قلاخل ا دنع .'نم قراخ نما دنا لقاعلا ملعيف

 ماعنالا نملاو هانودحجيو نودحليف منام ىفتتقملا لعجي نا قيلب فيكت لسوهيلعهلا ىلع أ[

 ها نمالا دومت ريغ وهوا اراثكتسا معتلا دادعت ينعجنوكي وباطيال نم ىلع وااًقلطم
 ا ره ىلاعت هلوق افشلا رك ذدنع جافا ١ لاف دل يعاني يفديعلا رك لي هنجهنال ىلاوت
 0 يئالاو#مدقثأو 3و ٍ ع ءافثو نانا ةيآلاءذ هيفا مهلوس 5ك 5 تعب يذلا

 ىلا ةبسن ايما م“ اماود ريغ نمعامسلاب هظفحام ًارقناوطخلا أ ارقيالو يتكيال يذلاوه

 ا وأ اهرحتو ةبامك نسي نا ريغ نم هثابج ىلع نركيهناف همادتدلو موك هنرك نعقبانك مال

 ا ثيدحلا هيب درواك هل كحال اردانالا مهيفةمودعم ةباثكلا نييمااوناك منال ب را
 اييلدت سابعزبا هلاقك ب تكي نمو هته بتكن ىلع نويمالا اطار ةيمأ ةمأ ىلا تشم
 اهلا . لاقوميلشم يما ملسو هيلعمللا ىلص هئارننمهنوكب دارماو بتكبإل الو أرقي يذلا ىلا ليو
 نولطبملا باتذأل اًذإ[َكِديمَسي طع الو رباتك نيو نم ولت تنك امو لافت
 رميلوالا ملع ربظا كلذهمدنوكأ مضوهيلع هللا ىلص هل ةزجم" هناو هتنكحمملا ةراشاهيفق

 ةالصلا مهيلعءايبنالا ةراشب نم مدقتامةقفاوماضياهبفو مرابخاو مريس صقو نيرخآلاو ْ
 ةةلوقب: ىلا عدلا همر يريصوبلا راغا هيلاو ىل هناب مههتكيف هتعنو هب مالسلاو

 .جيلا يف نيدأتلاو ةيلعاجلا يف ةزيع ”يمالا يفملعلاب كافك
 ءابقف دعىعفارلا ثي اجا رف باكي يف ىلاعت هللا دحر رج نبا ظفاحلا لاق يديبتت

 مرق اهجتامناو رعشلاو طخلا .وهيلعمللا ىلص هيلا مرحاممناىلاعت هلا مبمحر ةيضفثلا

 ال ةيماةمأ اناكيدججوةروك لا هي .لابلدتساوا مسج ناك 0

 لي ل ا م همس
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 مه م ب و

 رتشاو نآرقلا فزت ايلف زاجتالا بيس وديع ىلص هتفرعم مدعناذ آلا يف كليم

 و ردقو# ةياتكلا لقايس فرع بايئرالا 8 وقرب لإ تربظو نولمسلا رثكو مالسسالا
 نكذ دما لاف «أرق و بثكى تح ملسو هيلع هلا ىلص هل هللا لوسر تامام هريغو ةبيش يلا نبا

 هام نبا ىورو# هيفاثيام ةي لايف سيلوشل نورك ذياوقا تمعسدن لاف يدسلا ذه

 ةفرعم عرف بوتكللا ة«ارقرلع ةردقلاو رشعةيناثب ضرقلاو هاما رشمب ةةدصلا مونكم
 ينولبأو موةباعكلاةفرعمم دقاريغ نمكللذ يلع هكيلاعتهلا رادفا لافحاب بيجاو#ةباثكلا
 ةيلظنلا نبل مسي دح يفو+اذك وهيل ليقف بوتكملا ن عمل أسيا ريدقلهبفإ واةزجعملا
 ةثليعو نباح تما عرتالل بثكي نا هنعمل اي ةردي واعم رمأ انلسو 4 عملا يلص هنأ

 هللا ىلص هلل وسرلخاف ىلتلا ةفرخت ةفيع# !يوأ ىلا بهذايفارت ًاةدييعلا !ة نصح نبأ

 هناىرتف هيوارةرسيمنب سنوي لاق ر 5 3 كل بنك دقلاقفاهيف رظف ةفيعلا سو هيلع
 ةيب دل اولص يف يراخجلا هجرخل ام هيلع ة حملا نمو*# هيلع لو ارناامدعب بتكأ وهيل هلل لص
 نب دديل ىغاقام اذهب هكف بتكي نا نسحي سلو باتكلاذخأ موهياع هلا ىلسدنا
 ىجبل ديلا او يدوب بلا حتنلوباو رذوبا بهذ يلاو يحد لاقد «ثيدمحلاهنادبع

 ةيبيدحلا يفدديي بتك ل سوه.لعاللا لص نالاق 0 ةبنشيلا نياديلاهقبسو ًباتك هيف فدصو

 مدتع رمالا ناكو ةقدنزلاب هومروهيلع اونعط اذه ىجابلا لاقاميجرعلا نب ركب وبا لاقو#
 قاقآلا ءايعل كلب بتككةفرعما مدعملا هبسنو جملا ىجابلا ماقاف ةرظادملا سل جتدقعنأتبشم
 ةباتكلاةف ةرعمنا هيلع اودراوتام لص و *«هقئفاومع مهب وجات ءاجلاه هريغو يلق :,ةيقيرفأ

 ققحنتو نينا ةفرعمدعب ىرخاةز روع يف لب ةرحسعملا ىف انتل ملسو هيلع ىلص هتيم ةفرعمدعب

 لو هيلع هللا لص هتفرعم ناف ثيدحلاوةقباسلا ةبآلا ل زاعت هيلعو سو هيلع هللا لص هنزجع
 يدر ماطخنيب و جلا ىلع هيف دأب انك وعم نبا دموي |فنصو#*ةزيجمملعت مدقلريغ نم

 قشنا. سو هيلعشأ لس يبا :!1 ريق نا مونلايف ى أر ىجابلا تأ ركزي ناك راوملادمجابانا
 يفت يةبرتلا تدقعُم ةلاقملا هلم يداقتعال هلعل ىلاقو كل ذل شهدناف رقتسيإلا جامو

 تاوعسا | داكن ىلاعت هلوقب ررظتساو كل لب اهربعف زوعمنب | ىلعايأو هلا ضق رقثساو نكسف
 نع وعم نب .ادب باجمل سوي 5 انمي خد شالا لَو نيني

 كي
 ىلاعت هلو ةاابلعن ال ناك نأ دعب ةباتكلا إي راصٍماسو هيلع ا ىلص هلام .مضعب ىع عداو+ هثيدرو

 | ةنحلا باب لعاب ىرساة لي ب أر لسو يلع هلا لص لوسرلاق لاق هنعشا يفر سنا نع

١ 
 ا



 مال؟
 ةيسيسسس

 يلبتكا# ةيبيدطلا لها سو يعل لس يبل اال يار لا ثيدح نمي :راخبلاةياو ور

 سما بتك كىعم نأ ىلع يلوالا ةباورلا لح هل لوسر دمتديف بتكف باعك مهنيبهعهللا يضر
 بعكا| يفوق ذكراهم لوس رأينا هاو ضر | ةصقلا هذه يف ةروهمشملا ةياورلا هيل ءل دب وبناكلا

 ملسوعيلعدلا ىلص هناشي دكر ما ينعي بنك ث بداخالا يناريغك درودقو هللادبعنبدمع
 ةبابكلاب ب رماها يلعت ةلرمح اهلك موحخو يرسك ىلابشكو ىناجلا ىلابثكو يهيف ىلا بتك |!

 هللاق هللا لوسو دم وعينا بتاكلا عنتما اذ ثيدحلا !ذه قرط ضعب يف لوقا دهشيو

 ًاهلدبشادبعنبا» رباب بحكُف هع يفر يل لوا ةءاسف دعشو اواخر لسوديلعثالص
 | ةباتكلاب هلع مدع عم بتكه ذأ دارينا لمتجيهر ماظ ىلعدل > ريدقت ىلع هناب ؛ مهضعب باجاو

 رفعج وبا ىماقلا بهذ |ذهملاونويمامومهتمالع اء كولالا ضعب بتكي اك فورملا نيبو |
 اًردانهلفماثدهاش ناو باوجلا اذهدعب قنيالو منا ىفان وسلا

 ا هللا لعدم نيرفعجلاقو )افلا لوق ,دنعدلوق 36 ضيا ىجافللا باهشلا رهاوج نمواإلع

 ماقاف مدخ- نم وصلا ولأ ديال مهنا لعب هب يك كلل ذميفرعف هتعاطن ءفقلخ زمغ سدقلو ى لات

 تناولت | (ةمحرلاو ةفأرل اهتعت نمهسلاو ةروصلا يف مهسنج نماقراخعأ الوسرهن 2 وم مي

 موديل عدلا ىلص هيب يعااشلا ةيايلعةلاد تايآ نا للا ذه يف رك تال ىلاعت هللا مح رع تصل

 هعدوأ ابسلوابسح هئاقوا“ لظعا ود الوس .رةيمالا ةمالاه ذه يف تعبنا نااولك ًاهانعم ناكو

 هلعجوةيوايسلا تكلا مظعا وه باتنكب هيلا ىسواو ةرعاطلاماحرالاوةيطلا بال صال يف
 مهئادعا لطفي هنيددي أو ةسععلا ةلملاهب ماقافنيرخأألاو نيلوالاا مولع يلعالتشم
 همنا و مههقفأ ًارشالذيفو مهغاسلب مهطاخي مهلتمارشب هلجذام تاطلوايادلا ميكلمو
 ةرخ - الاوايئدلا معنب مههلع ماو مه فأن ذا كلذ لثمملسوهيل للا ىلص هبل لو مهل
 هب هلا صخامم هاشم ميحَر فأر نينو ءازملاب ىلاعت ارق يف نين رواه نيعفصب هفصو اذأو

 هلوقف كولملا هلمقبأك اي كتومل اًنييكةماخ قرف ةماخ هيلع ماخ هللا ةياذمإ جال هسفت
 ناف# اهريغدل عمجي ْ اهرك ذقباسلا ة 3 , الا يفروك للاب ينعي ةمحرلاوةف أ ارلادتعت نم هسبلا

 هارالا ةي[يف ىلاعت هلوق يف اشيا نيتفص نيب هل عجواب !هريغ تاغصب هةصودقرا ذه فيك تلذ

 راك ؟!بهذاماذه تلقجمذبعل ريعشلا نا يلع هان يصر عيل رهام اهتايانيشيرأا

 انه رئاغر ب لل ناعفصلا ناتابفعل هنااعلق وثوىلاعتدي ريعفلا ناو هفالخ يلا نيرسفملا
 . ركذلاب فدصملا امهصخ اذإف ماقملا|فيباممل ةبسانمالو
 يتاح لسو هيلع هللا لص هلوق)افشلا كة ددعدلوة يارا ىجافللا باهشلا رهاوج نموؤ#
 2 ا ا



 ثراها هاو رو سرحت لنسإ هع هلأ ى شرد :ردوعسم نبأ هأو .اورشيدحلا ذهل ريخ يئاممو كل ريخ

 أ تال عنا بنملكيا قام لدي يثوءةياو رفو#اضيا حيت ددسي  دانسم يفةماسا يل نب
 تام اذا انماريثك نال هتوم انع سو هيلعدثا ىلص هعفت حاطقلا موتيالف ل !و هيلع هللا للص

 ةهيشةفص نوكب رهو هيف بغري يذلا عفتلا ريدغاو يننتسا مالا هزيغ نعوهنعدلمع مطقلا
 رماشلا لوقكا اردانالا هلصاب يتطنيالورشأ رد شكر يخا نم فخم ليضفت لمفاو |

 ُ تالا راَذَكْلأ نم * ادع ن نومه ثيم ب ذاوشلايف ؟فرقو ( ريخالانباو سانلا ريخلالب ز

 ُ هدو لسو يلع هلأ ا لح هئايح نم لك يا + انهامهنملكزوي ودي دشتلاب ريطاكة فص نوكيو

 هعفنل جو نمهتقو يف عفنا هتومو اهتقو ين هتوم نم عفن | هتايح نأ وأس باطغلا تحت لخ دن عفت

 ذاهتجالا باب مسفو نيدث الا موي هيلع م طابعا ضرع ددع هتعافش ول لسه لع

 هتبيصمب ةبيصم لكل يهستو هتولءنزملاب ةباثالاكو طايتحالا ىلع يشملاولاكتالا كرثو
 اما يشر قيلاعتلا ضعب يفةداي زشي دما يفودتما العنا نمَدع ةئشانلا ةحرلاودي رابتعالاو
 اًدسح اهنم تير امن ىلع رض ”رعتكلارعاناف قوماماو عئارشلا كل ما عرئاوناسلامتنيبافيق ايح

 ضرعت مالسلاو ةالصلا مهلع ةكتالملا ن نافاتفياوتراغتلا ًيسابتم تيا راموهللا تدمح
 أ يساكأهددع صحي ناودحاو تفو يف هلاغابتو هيلعىلص نمةالص سو هيلع لس هياع

 ابراغمو ًاقراشم دالبلا يشغي اهؤوشوءامسلادبكيفسمهشلاك:
 هللا ىلص هنايلر عنب نع“ القت ديفو ماقمابدل ساسمال اءاهضعب يف لقلوسورشلا ضعب ينك
 ال ناذآلانيدطف روصلايف غ أ ىتحيماينما يربقيف يدانا لازاال تماذال اف سو هيلع
 تنطاذا لسو هيلع. لص هيلع ةالصلاتبحتساا اذلف ءادنلا كلذ نم نكتب لا كدت
 ىلعرجالا ظعلو يذم تلا هلاقك ساطملايفاك |سوهياعمللا ىلص هقح نم ءيثل هادا نادآلا
 نم اهتاو ا يجوع لانا ىنرةييدخام اةمطاف تداسادلو لو هيلع ص هتبيستم

 هيلع ليقدقو ملسو هيل هلل لص هب هتبيصمن ءابتفيفص يفام سو هيلع هلا ىلص هنايح يف تام
 هلل اوسرنمةعضباهنوكب ,كالذبارما لضفتملاههكلو يظملا ءزرلا !فيماهبأوث يف ةهيشال ها
 ملسودهيا هدا لصلا لوسر نم ةعضبب لدعاالا دؤادنيبا ناس يف لاق اناورلسو هيلع هلا ِاط

 راودوحنو نارمش تنييرمالا نيملاعلا 05 :لضفا ةمطافثي دف اهياوخا لعاب فت انازادحا

 لعراك الا اواههعمّنا ىضرتجيدخاهع هل ىضر# .رةشناءتلضفةبيصملاهذبب ابليضفت كراك

 نس داوتجا لموديل لص نوه لمح يذلا بغا نمدابتجالادح لعدروامئهفالخ

 :رثك دارا لوقث ناشللو لوصالا تك يف نيب اك اضيأهنمزيف ناك م هنع هلا ىهر ةباعقلا
 يت بيتا
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 حس يبس

 مالسلاو ةالصلايملعةكتالملا ضرعو ليق *فيلنلاو بهاذملا :نمديلع عرفتي ام عم
 نم درو هنابدو درع وهو“ تدشب 3 دحاو تقويف يمجيال نمملسو هيلا ىلصهيلعت ةالصلا

 مادهدنال هتايحيق ىلهتمحر نا نسحالاو#هراكن ال جوالفالصتم يف أيساكة حفص قرط

 ِ مشو لاصئتسالا باذع رم نونمأ موف عروظا نيب لسو هيله ىلص ادامو ريخلا ليبسا

 ا همالقتل هنام يف ل ههمحروأ مين تن و 4 ا هلأ نك امقىلاعتلاقاكم هوغو فسملاو

 قدصمدق 3مل اوثمأ نيل رشي ىلاعتهلوقرسفدب وق ًايساك مهاطرف سوديلع هلا يل ص
 اعدل يضرةيدخ نرك يفر ءامامهتعشا ى در ةشئامو ملف ليففت نام مهيددنع

 ينفي سو ةيلعملا ى ىلص يبنلاو*ىفخي ال كل ضافلا يف سيلام لوضفملا يفنوكيدقهنال لضفا
 يلص هآرنمع ىلاعتّا همحر يوونلا لئس ىتحةلاسرلاوةوبنلا نمي ةيلعناك أمل ,قابدريق

 ا يفد تراكوعرشلا فلاي نهب باجافال ما هيلع بجي لهرمأب» هرمي ةمانم يف لسوديلعهلا
 ةراشا نوكي وا همسرفيملاه روهل ليقام طبضي ل مئانلا نال بجيجل ناو دب لمعلا ين خيتي هسفن ةصاخس

 احين اردقف يف ازنم ملسو هيل علا يلصدلوق ينادي الف نسح مالك هو لب وأتل جاتجيا
 5 .رثاش هلعجلامابقاهيبن ضيف ةماب ةمحر هللا دارا اذا لسوهيلع هلل ى ٍلص لاق !مود«ثيدحلا
 لاقث نع هما يضر يرمشالا يسوم يلا نعل هاوراد نسوأنتم جيم ثيدحلا اذهدياتلسو

 ةكله دارا اذاو ا هيدي نيب اًملسوط رفاه ءطمج اهلبقا يبن ضيقد دابعرهةما ةمحر ىلاعتهللا دارا اذا
 خسنلا يف اذكهودرما اوصعوهوبذك نيحابتكل بهنيعرقاف رظني وهوابكلهاناهيبن ايحاةما

 فلاخعةمالة حر ةفاضاب لسيف يذلاو جنمانلان دل رم هل أكوا رخ وما مضعب يف عقوو ط مرفأ يدق ا

 ا لاقيذا الا رخآق يرط نمءاور لف هيفام ىنخيال ملسهث يد حنا نيجرخملا لوقف فشلا يفاخ
 هيلءدللاىلض_لوسرلا مهيلا ثعب نيف عاشت ةعاججلا ةمالاو#هضعب ىلعرصتقاو ىنعملاب هاور هنأ

 ضبقلاول الادارملا مةوعدلا ةما هريغو مودبأجالا ةما بفدوعبنا نافهعابتا مهيلعبحوو لسو
 وااّدي زشللملا واما ضبق لاقي وعاخملاو لاما ضب لاقي هاوافيتساو 'يشلا ذا لصالا يف
 مهل ءايبنالا ثراىلاةراشا انه نع لودعلان أكو لوالا لامعتسالايف روهبشملاوهحور
 نك مهف مريغتوك سل مهتوف مهمادبا نضرالا لكانالو عروب يف ءابحامالسلاو ةالصلا
 | مهتلحر لزامل ميمادق سانلاهلسري نمهاصا نيقفب طرفلاو هيلاداعو همتأف رمال كلما هلسرأ
 ,|| ليزيلولال ما هبنيرفاسملا لوؤت نسحي له هناو بشعو ءام نمدبام رظنيلوا مبمزاوأ مهل :ىببيل
 | فءؤاطعامدقثامب اتسم هن اذوب فلسلاو * مدقت تعب طرف نمال ما ودع هب لهرظنب وفاخيام
 ا ىعس اذلو هتوممدقتل هئابرقاو هئابأن م يضمن هدرملا فلسو ضرقلا ىنيدروملسلاك لالا |
 ملا م و ع د سلا



 مالك
 جمس حس حس ا يت كة

 الس لمجلسو هيلدا يلم اهييئدقفبة مالا باصا امناكف حاصلا فلسلا لوالا ردصلا |[

 ربصلا ىلع هب نوزاجي يذلا رجالا اضرقوا

 موسم هنئاق هيلع الا اهلك نطاوملا يف دمحي ريصلاو

 مهاب بيسفت ال هث مال ب با ملسو هيلعهللا لص ينلاوطر 3 حاصلا لمعلا ن «مدقأل ليقاذلو

 نينمؤألا تابماملسو هيلع ىلص هتاجوز تناك ناوقامحلا اديم رهيذلا بالاك ةيدبالا

 هبر راو لقتنا تامو لترا اذاف رماك ينخيال امةمحرلا نم ملسو هياعدثا لص هتايحيف ف

 ( هغالبا ىلع مهتداهشو هلمهتبحتو مهترصنو مهغلب املوبقل هع ضار وهو ىلعالا قيفرلا عم
 أ تيممرجالا نممهباصأ امعممملة هر ,اسوهيلعللا يلض هتلحرر تناكن ا ركأهأل كا ذالولو
 هازجلا ريخأتيمو ايحدشاهأز از ملاعا هيلع ضرعاذا مه هرافغتساومدمحو |

 ا و هيلع لص هيلع ءانثلا تاياافشلا اركذ دنعدإفالضيأ يب حافلا باهشلار ماوج نمو |

 ىضفتقي ةروسلا رخ أ ىلا هلوق ( ةروسلا رخل ”هلَردص تل حر 1 لاعت هلوق)اهنمو

 رهاظلا بسحب ءانئلاواهيف مالكلا نافب ملسوديل هلا لص هن لعيملا#ت هللا نم انث اهلك اهنأ
 دعو ليف غنا ةىداب بسحي اذهو لك كل انعْثَرَو ىلاعت هلوق ىلا اهلئاوا يف وهامنا
 يشو لسوديلعهلاىلص هلوسر ىلع ابدا معلام نيل تلاتا .مافاهرساب كلا ذكي قيقمتلا

 وهو دحأ هيفهيناديالوما م هلتيإل يذلا لالا نميملاتدنا اطعا اهديلع ةادبلإ ةنمغتم'

 هيلع ىلص هشاج تبث ل اعت هنا ىلا ةراشا َرْسْبِر سمن ىلاعت هلوق ين انف غبن تم
 مهئاذياو هموقردباكم «يف ربظلل ضقملا دزولاو ردصلا قيضك د ئادشلا نم هدهقلا اا ملسو

 ىلعم دازو هرسجل روكشلأ ل اسوهيلعهّثا ىلصهرشيملاعت هنأ م غيلبتلاو ةرعدلا ىلع مواده وهودل

 اذا ةركتلا ناييثثو ةررهشملاةفرعملاو ةركذلاةداءا ةدعاق يلع نيرس رسع بلغبال هناف هرسع
 تَرَ دل ىلاعت هلوف يفو*ىلوالا تريع يعف تركت اذا ةفرحملاو ىلوالاريغيعف ثرركت
 ةنامالا دا نو هيأ عم لص هنا يلاةراشاةدابملايف بعتاف خيا نم تغرفاذا يا صنف

 منلا ديدعتل ةعختما بلك ةروسلاف ةدابعلاوهو وركشلاغل القفا ةمسنلاهل تغءةمالا عنو
 ىلا الديلا لاهتبالاومالوأام ىلع ركشلاب سأوديلع * انلاود-دم عمر سوديلعهلا لصديلع
 لاق م«لييقلااذهنماباكةروسلانانيبتاذيوو سو هياعهّما ىلص هب وهزم لك يف ىلاعت هريغ
 ترك اذا ليقوةوبنلاب مداني بج لاقل شن َكلمَنَرَو 3!ىلامت هلوقريسفت يفاغشلالوقدنع

 ركذلا ىلع لومت ركذل(ناذالايف دل لرمرد الا لري ”:تركذأ|
 فون اولا يف هيف ىلاعت هرك ذي نورقم سوديل هلا ىلص هرك ذناف اهدهاشمو ةداب دل كيعدللا

 م
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 هللا لص ورك خكفنيالف كاذك وهوالا مالمالا دهاشم نم اديهشم يرتالف بطحلاو تاواضلا |
 دعما تاقوالا نم تفوالو لب ىلايل نم ةليلالومايالا نم موييف ىلاعتدركذ نعل موديلع

 ةيلعدشاىلص هبرقىلعزادلا هردق ”يلعةءاشاو ملسو هيلع هللا ىلص ركب هب للا دارما نافاهب

 عئاوجلاودحاشلاولفاحلايف+ هرك لب اذه نوكي امئاودمسأ نددعسا برقك ل جو زعمب ن نم سؤ

 ةييفاثلا مامالا هلاقام ماقملا اذه قيقتنا لءاو*ناذالانمىوفا ةعاشايياوةدجاسملاو

 ىغر مامالا لاق لاعتدا هجر لاقت ةلاسرلا ىلعهقيلعت يف يلا هنيإ وةديدجلاهتلاضرلفا
 | فمن ادهشاو هثلالاهلاالنا دهشأ يعم تركذ الاكل ةْيآل رست فد ابن عددهن
 لمعي و ناذالاوىلاعت هللاب نامالا دنع سو هيلعدلا ىلص هرك ذيفعإ يناثلا لافهّنالوسر

 لاقحالا اذه ىبسلا لاق#«ةيصعمل نع قوقولاوةءاطلاب لمعلا دنع نآرقلاةوالت دنع هركذ 3
 معل انميلف عي وهوبلقلاب ركذلا ركذلاب دارمان | ىلعينبم وهوا دج ديج يفاشلا نم

 مضوديلعملا ىلص يدلل ركأ ذهب ىلاعت هلا مال الاقعمأ ةيصعما نع فاك وأ ةعاطلل لعافلا نال
 ناذالاو مالسالا ىلع رصاقهنافناسالاب ركذلا نم معا اذهورىلاعتدهللا نعانل غلبلاهنال هبلقب
 وا نيد يف اظحااهبانلف تنطبالو تروظ ةمعأ انب ست إن يف 8 مناشلا لاق#اهونوة بطل اودهشتلاو

 لاق*ىهتثااهبسْلسو هيلع لصذمتوالا امنمدحاو يفوا امهيفهوركماهبانع عفدو ايند
 ركذلا ىلع ركذلا ل هرهالظ عر صملاومودسلا ىقباناهنا اذه نم ملع لوقاهدعب يجافلعا
 ٠ ركذت ىلاعتدشاركذاذا نمؤملا لفاعلا ناف ةءاطلاوةدابعلا نطاوم نم نطوم لك لمشيف يبلقلا
 ليقاك لسوهيلعهللا لص هللا لوسر وهو هتعاطيملا» ادهو هتذرعم يعدل د نم

 لدي ال كريغ نم هاتأ ”٠ ؟ىرما يا هللا باب تناف
 ة« ةدعيملاعت هلا هعطق ةوبنلا باب ريغ م ىلاعت هللا ىلا لوصولا دارا نمىلوالا ةوبنل !!مالك نمو

 هئاطخ يفدروأهن ثلاذلا لصقل ]افلا لوئدنعدل اوقالعأضيأ ىجافلتا باهشلار هاوج نمو
 رينا نبا لاق( مهل تْنذ ماا ع ىلاهءاوغشلاةنف وهيل ءهقاولس هاياىلاعت
 وهو بطاخملا ةفطالماهب ملكتملا دصقي مالكلا يف ةماءوكنعدّنلأ افع رجتلاب ىهسملامريسفن يف
 ىلاعتهنال كيل دوعال انعمربخوا ءاغصالا ءاعدتسال ءاعسلا عدقتب فطلدلا يف برعلاةداع
 ١ نالوفعلاهب قاعي سنذ نذالا ناال زييقو صيصخت وف رخأتاموكلبذذ نم مدقثامشلل رفغ

 ١ ظوطحلل طاقسأو هسفن لعةقشلل هبم المح ناك ذأ عم ممل هشاسمو لسوةيلشا لصدام

 فما امثدزوةياغلا لاّتحالاو لاثتمالا يف تغابدق يأ ةيفةمالم ال فطأب هيلع بتعوبف

 قرعانهدب رن يزشخنإلاو ةئطفقلا نماذهنيأو رجافلاو ربلاب قفرلاو هتغاطو هللا ةرعشيف كب
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 ذآ يي م

 | لاق دسف فكل ذلصي نأ ممقعب دأ راو سو يلع هلا لص يبنلا لطب دالا هت اسال يمه

 بيلا بتع نع لوهذ هلكو سو هيلع هل ىفص هبا طاين علعقتا سكعولو بنذلا لبقوفمابأ ادب

 .زالسو هياء لصدل ليق اك اذهو حدفال جيلمو ىينعتال فيتو هودسنل يلودعيلص يف

 ٍْ ناو وعلاو+* كفن ”عخاب كمل ١ ىقشتل نار قلا كلم اَنْ آم هطةدابعلا يف دج
 1 هيلعمأ يلص هنا ىلع هيب انهوبف قباس ب فقل كدعا يضر ءامدتساك ًينذ دعس نأك

 لب ذخاوم ريغتناف لاهحالاو يلجلا الا: تيبانا هل لبق هن اكقدسفتب قري نأ رماملسو
 ديلقحا اذاف كل مزالبا ذهناكامدل لاقيفةزعلاب لمعبفةحاروةنإيفذل صخري نك باث
 1 نريذلانيقفانملا يامسهنا كلذو هعزلبالامهمازتلال هردنل مفرودقحل باهي كيلعؤديعالف

 || نيعيطملا اومحازو ةعاطلا أوعداكوبت ةوزغنعفلخقلا يف سويلم هلا لصششا لوسرمملنالا
 ةبيللا باو اوكته مهر ذي لولو ماوعد يف نبال نذأب ثدوعق وكيل اونذأتساف مهتبتديف
 كمت رذفردصالو هرفي مافية ملا تاقونالا ب, اوعلخو
 نافةيضرم ةلصم ةفئلاغع اذه يف سيلو هريخأىلا ثأل نيتي ىتحملاعت هلوقب ةراشالا هيلاو
 | ءاهوش ةدسفمدبقلب مهجورخ يف ةخ لصهاإل هنا ةحاركلا وخل قخا مه هتذاب نا نيب ىلامقدا

 نئياغشلا رابغ نوريشي و ئايلاب نوشمي ةيعفلا نيفعاب نيل فظضاوناكا وجر خول بال ءامدش ةبقاغو
 فيس ومظملا ةحلبصلا تناكف رذقلاو ربدلا لي نوعقب بابذ,مهاف ناب رظلاكل مشل نينئتشم

 || دق وهومهتجم مايقو عرما سابتلا ةياغلا ةياغو مركل لامحاو عملا ةرتس هيف ناك ناو مثدوعق

 | رمت ءقاطن قاضكو ردص عاسناوامركوأ الح يشف م نككو مهن وعدل تفشكلأو مهفرع
 ثدهتلالره نابل لسو هيلع هلا لص هل لاقف مهفانعأ برضب راشاو كلذ نع هنعىلاعت هللا يف 1

 ا قفشانةنسلألا دئاصحيف عقوي وةهلملارودصلا ش دخي دق هناذ هباص ا لقيا ”دمحنا سانلا

 تاذيفدستكلذءبعل و هاقل ةبتر نعدبشلاهحرحزت نأ "لولا ىعو*هاقبتساودهلا لع

 1 :ءادها ايعاريخ هللا هازج لوف ه دعب نج افلا باههشلا لاق*هريسفت يف ريدملا نبا مالكرهتنا# هللا
 نلت اذاتناو#« فرعنا را يلاعلاةوبدلا مرحبرعدب يقادرو بقل فنا نمةيلسلا لوقعلل
 "الإ مكو دازام اجو ىلاعت هلوقعمستْلأ هداف أب حرض هارت مظنلا نمودعب ام

 0 ”منكنوعأمسإ 0 2 2000
 ْ مقوام ال نأيب هراو#باصمالكأا ويف نيكي فيك مليت كارم طع سائر

 '«هلاش ىلاعت كلنا كلام كيلف اف« هئاطلس ابقؤم بتاك ة اسر يف اذه ناكل و «باوصلا نيع
 | بابررالابر نم لاؤسلا يف ةبيجلا ةفطالم اهله لماتبلو#9 افشل لوقددع يجمافط لاف ||



 مسالك

 " لق ماركألاب ًادعبافيكو دئاوفلا نم اهيفام ريثتسي و عيبجلا رع ينختسملا لكلا ىلعرمنلا
 ىلا ةزانثا سنذةناكنا هلوقيف 96 بنة ناك نا بئذلا ركد لبق وفعلاب سلآو بتعلا
 يراعيلا لافاكةنسام نم وهلب مهلنذالاب ملسو هيلعدثلاىلصدل ب ذال هنا

 زذتعا فيك ىل لقف ايولذ تناك اهب بلدا يتاللا يسامم اذا

 بعو ةمالم سو هيلث ىلص ديلع نكي ىلوالا نالطظباكتزاالو بنذنكيمل اذاو
 ديرساتا] ملسو هيلعمللاىلص هلوقافشلا رك د ددع لوقا ضي | يجافنعا باههشلارعاوج نموا
 [ناقلا الواتسجتت هلوقاال يا ءركذب نالعالاو فرشلاو ةمظعلاءاعدا رذلا ( رخخئالو مدآدلو
 يسعايلدلا يفرخال يا لوقرقنب!لاقو*ريثالا نبادلاقاك ىلامتدلا ركشومها معنياث حت لب
 ةرخ الاوايئدلا يفربك الارحنلا لسو هيلع قا ىلص هل ناكناداهيفكللذب ريكتاالو لمتاال يا
 لات« يذمرالاو لسداوراكةمايقلا مويمدادلوديسالا اهنمتاياورثيدحلا اذهيفو#
 م عزابم ريغ نممويلا كالذييف ملسوهيلع هلل ىلص هل قئاللعا ميج ءاهقلا ىلا ةراشأهيفيفادقلا
 اذادسنت هرماحدم زاوج ىلعالالد هيفو* تول اكلامل ا نأ ىلاعتهللا لاق اكو هوايندلا يف
 ةيبجيام هما غيابتل وهيل عا لص هيلع بججاوهنا لوقدقويلاعت هللا معنب ثدحتلادصق
 مسوهيلءهّللاىلص هتدايسيفاديال اذهو ترتسم َكِبَر ةمْسنبام او ىلاعتهللا لاقاذلو هقح
 ىلاعت هنا ىوس املكو ةكئالملا ىلع
 'يأ ل ) ىلاعت هلوق رافت يفاغشلا لوقدنعهلوق جاي ايجافملا بابشلا رهارج نملك
 هتفرش كيسذلا دلبلا اذهب كل فاح يا ةدئازال لين دبا انهي لح آَودلبلا اذه
 يا كناكمي هتفرش ىذلا هلوقو ىلاعتهلا اهسرح كم يشادللا (ًةيمايح كتكربو هيف كناكب
 مرح راص هيف سو هياجهللا ىلص هلواعب نال هفي رشف كبس ظعت لجالو كاجال تألذ هل لصح
 نم ملسو هيلع ىلص هميظعت يف لخدامسقلا ذهن اولاق دقو نيدللةبنمو يجوالطببمو
 دق هلا لوبسراي ياو تنايفاب هلوقب هنعرملاعتهلا مغر زم ديلا راشأ اكهتايبجو هتاذب مسقلا
 دكبلا اذه يقأ ال لاقف كيمدق بارثز مسقأ ناهدنعةليشفلا نم تشل
 ردعمل !ىحؤ اًق)ىلاعتهلوقافشلا ركذددعدلوق:6 ضيا يجافخلا باههشلا رهاوج نمو 3
 ريغب و رشبلاريغ ةطساؤب, ةبيخعرارسأب ملسو هيلعللا لص هيلأ ىجوا هنا ىلاعتدصق( حو اما

 ملسو هيلا ىلصدل نا اذهبداراؤأبقئاقحكاردا ىلعلوقملاردقتالوابليصفت كمال ةطساو ||
 ةراشا ديغلاب ربعاذلوهاوساهيلا لصيل ةلزام برقلاو ىفلزلا نمدلو ىلاعت هّلادع ةسيظعةنترمر

 نايبلا قاطن اهنع قاض امانلصفولىنلايفامملا نم كلذ ريغىلا هماقم ين ىبتجاب سيل هناهملا: ||



 هيلع هللإ لص هيلع ىلاعت هلل! ىف

 مل دز لاقف ديكاتلا يفرج ديل ايت كالذدكوهيلاءادهو هتابه نمدخضس اج ملسو
 ناننالا قاتلا ةلبجا عيطلا ( مركلا عبطلا ليقومالسالا ليقو نآرقلا لبق مَع ياخ
 ىلاعتدللا ىلص هيف مث ادقو با دال نم هسفن هب ناسن ال اذه أيام نقية يزوملا نبا لاقو*اهيلع
 قالخأ عومج؟ قاتلا دارملا ي نارا مامالا لاقو*«هريغيف عمدجي ل اممراكملا نم سو هيلع
 مادهب ءادتقالاب رما لسو هيلع هللا ىلص هناف ةميظع 1 ,ةرميثو مالسلاوةالصلا مهبطع ءايبنالا

 طي !فديلقلا ةبسانممدمل عئارشلا لوصا ديمو
 ملف لسا كلَ )ىلاهتهلوقاةشلا رك ذ ددعد لوقا! (مضيا جافلعا باهشلا رهاوج نمو

 هلا لصدمم لسرلا لضفا نا يلع نولسلا مجا ينازاتفتلا_باق (ةيآلا ضب ىلع مهضعَي
 جتنا مالسلاو و الصلا مهيلع يسيع لبقو ىبموع لبق هييهاربأ ليفو حوال قو مذ ليقاسوديإلع

 قفا يطورسلا لاقو#ةيربلا ري هنا ثي دس يف درو مالسلا هيلع يهاربا هنامم دنع جارلاو ا

 معاوبمامهتيقي بتارءاور ذيولو حونو يسلعو ىسوم ُميهاربأ انيبثدعب لضفالا نا لءلا لها

 هريسفت يف يفوطال عقو جاهتبالا باتكيف لاق يفارقل نعي انبحاص يلم نيدااردب يماقلا نا
 ميحا هنا دوت 'مهاتيرقادش |ىده نيرزلا كئاوأ ىلاعت هلوقوف ةيملالا تاراشالاب ىعسلا
 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبثالا عيج رملضفا مسوهيلعلا ىلص اتينا ىلعةيآلا ذهب
 هيلع ىلص هنادي الودواسف ا«لث تايثالا مهلعفإ ءادتقالاو بعيدجيءادتقالاب رمادنال
 ءالارع لعثام لثمةعاطلا نعم دحو مو هيلع هللا ىلص لعفدق رختن حو رمالا اذه ل فما ملسو

 يقوطلا ءركّد يذلا |ذهو يجافخلا لاق»«مهنملضفاناكة ماج ل عؤز ثم لمفاذ ا دحاولاو مبعبمج
 دازو لفملا يف ماواسدق ملسو هيلع هلا لص هنا لاق يع .زارلا رخفال ريبكلا ريسفتلا نمذوخأم
 واعو برقلا يف ليضفتلا اذهو تارمشمو صئاصخ بيج نم رثك وهاب مهنمملعاهناب هلع
 ةمايقلاموي لاهل مرجاو اللا عيرج نم راك (ملسو هيلع هللاىلص هتماوأاوث م رك | وهوذلزاملا
 ددعلاق م*عيمجلا نم ىلعا ريخالا قوف يذلا ناك ض عب قوفامقعب نك ١سم سانلل تناكرلو
 ةيلغ هللا ي بص ادهجرت اجود 'ميشعل َمََدَو ىلاعت هلوقب دارا ريسفتلا لها لاق) افشا!لوق

 داما مالسلاوةالصلا ميهلع*ايبنالارئاس ىلع لسو هيلعدللا ىلص يبل هللا عفر كا (ملسو
 ستي ال لسو هيلععللا لصءلالو مظعتلا هميبأفملسو هيلعدقا لص دم ضعبلاب |

 ىلصءدسج ءارسالا يف سيلو)افشلا وقدم ءدلوق ضبا يجانللا باهشلا رهاوج مذا
 رافك نم ردص الامم ءارسالا دع ياةررك للا ةلامقسالا (ةلاحتسا هتلظةيةلاحمل سو هيلعمللا

 د
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 ةليل ضعب ينأب اياوأباهذ ةفاسملا» ذه لثم عطقن أ اومتونذا نيلبسمل ءانعض ضعب نمو# شي رق
 ِك الفالانا ارلاق نيل يملا ام بابرأ ضعب نمو« :ريثك مايا يف عطقت ثيحبة ديعب مال لاحم
 يف سيقلب شرع لقن ىرت الا القنوال ةعأطخارهالكو ماقتل الاو قرم لبا الو اهيفةجرفأل
 هللا لص دب ءارسالا عقو ثيح,سدقملا تييلاوةكم نوبامةفاسم ن مدعبا ةفاسم نمنيع ةفرط
 جشفت باوبا اه اهلا نأب صوصنلا تقطن دقو روهيشم روث أم وهام كلذ ريغو ملسوهيلع
 امي ةعوفدم ةلاتسالا يزارثا مامالل اعبتيواضيبلا لاقو#«ةفسالفلا ماهواب ةربعالف قلختو

 افيلو ةئامضرالا ةرك يفرط نيبامفعض سهثلا صرق يفرط: يبامنأ ةسدنملا يف تبث

 ةكرملا هذه لثم قلي نأ ىلع زدقيف تادكملا لك ىلع رداق هللاو ضارعألا لوبق يف ةي وأستم
 ىهتنا تازيجملا مزاول نم نجعتلاو هلم ايفو! لسو هيلع هللا لص ينلا ندب يفةعيرسسلا
 اهيثوا ةيآلكيترعشالا لاقو) افشلا لوقدنعدلو ف6 ضيا يجافلتا باهتشلا رهاوج نموا
 مظغعالا مسالا ةروص ةيدمحملا ةقيقملا لق( لسو هبلعشأ ىلصانيبنالثم يثوادقف «ايبنالا نم ىبف
 ةهج_' سال هئقيقح ةيج نما ييفامدقستو ديفتست هنموإل أوعلا يف فرصتلاهلف هايسالل عماجلا

 مث تاذللاب و ةالوادل سف ىبنل تناككزجع“ ياو ةقيقحةهيلطا لسو هيلع ىلص وهف هني رشب
 . هلوقب ةدرإلا يف رأشا !دهملاو هريغلهنمث اج

 مهب هدول يره تلصتا امئاق اهب ماركلا لسنا ىفا يآلكو
 رشنلا حاورا قلخمةوبنلا ةعلخ هيلع عاخو حاورالا لبق سو هيلع هنلا لص هحور قل هللا نا
 اكموكردأ نادعابتاب قاشيملامهيطلخو لسوهيلعتلا ىلض هباونم وي نأب ءايينالا حاوزرا رماو
 .يوق مبحاورأ يف تراصويفابرلا يفاحورلا هرون منييلع قرشا هوباجا لف زبزعلا باتكلا هب قطن

 وه اذهوهرون مهيلع قرشا اك تاماركلا اوربظا اذا هتما ءايلوالا5تازبعملا راهظال دعتسم
 لسو هيلع لص صخو)افشلا لوفددعلاف مث هفرعاف لاعت هلا دمحر يريصولالا هدف يذلا
 . اهمالسلاوةالصلا هياعىموملا و سا ندلا يفاهزاوج ىلع لدلاو ةياورلا لبضفتب مهنبي نم

 مل ولف زوجيال امىلاعق هللا نمل أسال مزعلا ىلوا :ر د يسومو كيل !'ظف أيلر ارب رهلوقب

 هنم ًاريموهو ةيبوي را لاوجاي هدم الهج ناكل اوهل أس امك ذ ةيفضدقتعي
 .بوتكم مس هيلءَلا لص ئبف) افشل لوق دنع وقاضي ىجافلعا باهيشلا نهاوج نمو

 ريغ نم ةبحلا فصو ملسو هيلع للا ىلصانيبدل تب هنادلصاح يطل لاف( هللا بييحن ةادوغلاويف
 .وهيلعدا ىلص اهتيثادق مالسلاوةالصلا هيلعينهاربا اهيفدكراشينلاةلطاو هيف ةكراشم



 هم

 دعباز رع هيطءانشلاو ىلامت هللا دمح دعب لاق مايا ةسمخي نافو لبق اهيطخة طخ ريف غنا

 ًارنزف تنك والخ كسادحا انااا او ءادصاووخ ايي اكد
 ؛ةحرابلا تيتواواليلخ ميهارب .اذخت؟ اليا ين ذغتادف هلا نااليلخ ركبابا تذخئالالياخ
  هئالاج لكأو قاما قم لعاب سو هيلع ىلص هنمني رعتوهو أ مسلاو ضزالا نئازخ حيتافم
 ,ةبلصا ةيقيقح هتلخ نال قرف مالسلاوةالصلا هيلع يهاربا خو سو هيلع هللا ىلص هتلخ نيبو

 نم ءالياغتنك اها ةعافشلا ثيدح يف ميعاربأ للافاذلوةيناذلا هتلخ نم ةراعتش ميهارب 1ةلذهو

 :هيلعاللا ىلص وهف ىعتن | سوديلع هلا ىلص دمتوعو السلاوةالصلاهيلهريغليلطاف ءارودارو

 وبث بنارمةفص لكلو وب 0 *يوب ىلاعت لاقدقفالا ونيشيقيقملا ةلخماو ةبحلاب ص ملم

 يجو فلا دوملا ءافص ةلخا) افشلا_لوقدنعلاف *ايهالعاب صتخت سو هيلع ىلص

 (بلقلا ليم ةبحلل نا ةلطاو ةدوملاو ةبحلا نيب قرثلا نا مدقث هناولعا( رارسالا لاذق صاصتخالا
 :بيولقلا ال ماعئاو عافتتاوا ءاحلصلاو ءالءلا ةبحكلاكو ]16 ةروسك نسخ ناك وسدد ءنسحتوهأ
 تاو ةدوملا تدار ذاف هيلاددوتلاو ةبحت نمةاصاومةدوملاو*أهيلا نسحأ نم بح لطةلوبجم
 !(تاق) لضفا ةبمحلا نأ ليق لف لضفأ نوكدن ةبحلا نم صمهنا ةلخع ا رفق (تلف نافلة تناك

 نوكي ث بحي ةمترغ ىلا لصت دق ةبملا نااال  ابيفدإ الف بزقو ةظلاخم ديغ و منركتدقف معاة
 يالا ل ينو ملا باعد يال لسب حيعتل ةرط بمملار < 5 نع بيغبال بنيحلا
 ةشعلاقب الف ىلاعت هل هتفاضا عرشلا يف زوجيال قش .ثءلاو اق شع مت هذهواهاوساع اضف

 حل ةبترلا هذه عما , ناك ناود#ةيفوصلاو ءاكملا ضعب نم عقو نأؤ هروغو ةيدت ن باد هرك ذاك هللا

 أهلا يلصانيناهب مشن يتلايفةيحلا هذهز+ بييح هيييكألو بحب بعللا ذك سيف بي رقأو
 :هببرق نم «لصوو لجو زعهلالجوهلاج نم دهاشو ىلاعت هلاك ًاراليارسالا دعيملسو هيل
 ْ , ملف مودي لس هريغا نيم رق«تلذبهل تقو برق كلمالو لوهرا ل صي مةيئرملا 55

 ٍ | ضرالاو تاوعسلا نئازخ ها فم لو هيلع لنمدبلم ضرعو لج وزعماوبلأالو ريفل جتجي ٠
 , لجدعلطاوةلز دنع رد صيإ ما عم يخت امو مدقلأمدارفغوا ازرع اربصن هرصنو ىل اعتدنا هناعاو
 .هلاب (صوصخغ لا موةيلعا ىلص ن ناكاذلف هدبكةلخ اع اود<لجو نع هسلك نئاظحوتنإ رشا
 5 ةراشا«ارور رك وءاروءانو نم ليلخانأ مالسلاوةالملاديلعلبلطا ل قويا ليل
 .ةيلع هللا لص هضاصعخا نيب ةافانم الف .ءاهسلاو نشرالا يف ملسو هيلع ىلعاميبن برقةدايرلا لأ

 ْ دج نعش و هئادنم لجأ هنالكلذي يعش ناو مالنسلاوةٌةلضلا هيلع ييهاربافصوو .ملسو

 1 .كازع ايادبلا نا نناذميليلعا ند جا خويملا |ليبدلال يييحلاب والعدل لص



 هرب

 يعد شفتو هريغغلعب مام هميلدتوههاعناو هني رقل ىنعبلسو هيلعنلا ىلص يبل هتبحف لات
 هن 5 ىتح هتريصب:و هرصب بضتهلعجل هقيقوتو معتلا هذه ليلخب هل هفاعسأو هل هتلخو.هاوسام
 هف :رعاف نيح لك يق هعم

 :ةنلع هلا لض هليضفت يق لصف) ف نما لوقدنع داون ةاضيا يجاقلعا باهشلارهاوج نموا
 هنكلو سو هيلعهلا يلص دهم ةماركي جفت ماقم لكدومحما مالا (دومحماقملاوةعافشلاب سو
 *لاوقأ ةئس لع ىنطرقلا نع القت ناهربلاهلاق اكهيف فلثخا هدارفأ نم نوعمدرفب اتهصخ
 عم ملسو هيلع ىلص سلي ناوه ل يقو*«دجلا اولد اناطعأ ليقو#ةماملا ةعافشلا وهليقف
 وه ليقو#*هلوا نم مهنمو هيفام ين أي و هيفاوتعط ثيدح هيف لقنامااذهو يسركلا ىلغيماعت هلا
 عيار لوهيلهدإلص هحعافشوم ليقو#+اهنمزاتلا لها ضعب جارخبال سو هيلع هنأ لص هتعافش
 يسنعوأ يقوم موقيع .يفاربا موي السلاوةالصلاه بلعب ربج نم دقلا حيوردل موقيذأ ةعبوا
 ابمراكأيف هدعيدحا عغشيالو عفشبل لسو هيلعدللا لص دمج مزقي ممالسلاوةالصلاينيلع

 | ةثباث ةمافشلاو»:مالسلا هيلع لب زبج نم ديف برقا نوكي م اقموه ليقو+ ةيآالا تردسف هد عفش
 هال يتداقش ثيدحل رئابكلا باتصال ةننملا لها ددعابنالا حابجالابملسو هيلع هد
 تك يف .لصفمهيلعمالكلاو باقعلا هردلال باوثلا ةدايزل ةلزتمملادهعو يما نم رئابكلا
 نسعي اعتو كرابت هللا لاق )دوم هبحاص يأ يزاجم دانساوأ هرهاط ىلعا دومه نوكولوصالا
 ماقملاهب رسفامتلع دقو دلاقاب ىلع ةي الابافشلا يفد بشتسا(اًدوُمْحع مام كبَر كتم نأ
 ييركلاو شرتلا لعيلامت هللا عم لسو هيلع هللا لصد سولجوهو: كلانلا هولا اناود«دومحلا
 ةوجوب هيلاسف تريب و ميسم ىلع ينبم دساف لوقت هنا ىلاعت ثا جحر :يدحاولا لاق دقت
 ديِلتْلا ىفتقي وه انضياودعةب: رقي فيكفمدض نوال اوةناقالاوةراثالاودثعبلا نأ اهنم

 ظفث هيلع ل دجال هل موا دعقم لاقل كلذ كراكو اماقم لاق هنا ضي او»» ثودعمل مزاتسسملا يشاعتلاو
 محب لات هاوقكاباشنملا نم هلئهو تش قرط نم دمج ماسلا ءاور هناي اذهدرو*ثعبلا ||

 .لامتهللا همر كالذييفداجاو ه هركنم عاق ناقد يفطقر ادلا هحسجصص دقو ىو شعل لَ
 :هاكتسل قطصضملا دجأبنىلا دحا نع ةعاقثلا ثيدح . ' ةعساوةمحر

 هدسجنالوأشيا شرعلا قلع هداعفاب ثيدملا اج دقو
 هدسنيب اه هنف اراشدن الو  .ههجنو لعد ثييدللا .اوثكما

 هدي دنا اوركش الو دعادق هنا ارركتت : الو

 ةرهاظ دازملاسيلق دعمها هاوقو ىل امته كال ةبسن ماودنم مئامال ملسو هيلع ثا لص سراج



 ِ قاع اسل 6 .زج يأ ب اهياهنا راسم شا مني رالاو

 مالكلا يف ررقت اك ءيشديلع بجيال

 قشنت نموا انا سوديلع هللا لص هلوقدنعدل اوفا اضيا يجافلظل باهيشلا ر ماوج نموالل#
 ني لا امد بحال منش لواو عفاش لداوةنجلارخدب نمىواو ضاالاهنع
 | رخنألاو لوالاب هامسدنا يشاوطلا ضعب يفانه عقو دنا ملعا(ملسو هيلع لص لسرلا رخآو
 ةدوجو لفاع ىلع قخيال يذلا هناب رهاظلاو رماه رختآلاو لوالا رسقو "رطابلاو رهاظلاو
 ليفو# ةينيك أل يذلاواهب طاخيال يذلا وا ايندلا يقمدابع نع بوجسحملب نطابلاو رداقلا وا
 ةيلع لزنمالسلا هيلع لي ربج نأ وهو ثيدحديف ىورو يكملا ملعلا نطابلاو بيرقلا رهاظلا
 مالسلارئاظاي كي اللاتي كيلع ماسلا واب كيلء السلا لاقوملسر هبط لم
 الا قييتال قلاخلا ةفص شو ىلثم قولة فصلا هذه نوكت فيك ل ربجاب اقف نطابايكيلع
 .اهباكلل قش ةونولسرملاو ءايبنالا نوداوبكلصخ دقو اهيكيلعلس سا نايفرما ىلا عت هللا نأ لاقفدب

 نييينلامئاخ كنال اراك اع الَخ ءايبنالا لوا كناللوالاب كام 'وهتنص نمةفصو هغبا نم

 فرا لبق شرعلا قاس يلع رم الا رودلاب هما عمشلمسا بتك لجو زع هنال نطابلاب هل اعتو

 1 كيلعتيلصف كيلع ال لاوة اللاب يفرم او ةياهجالوتل ةياغالام ىلا ماعلا مدآدلابالخي
 هننالزماظلاب كامو اًريدماجارسوهنذاب هلل ىلا ايعادو اًريذنواٌر يشن كشعب يح ماعفلا

 : ذحا مهما ,رالاو تارعسلا لها لطكالضفو هلك نيدلا ىلعكنيد ربظاو كرصع يف كربظا

 رش -الاو لوالا كي رودمتش تناو دونت كبرف ملسو كيلعولاعن هل لص كياعلصدقرالا
 ملسو هيلعمللا يصل لوشر لاقت نطابئاو:رحاللاو رخالاو لوالا تناونطابلاو رخاظلاو
 ملاماذمومدعب يجافللا باهيشلاّ ل اقعتنا ينفصو يما يف نييدلا ميج لطيباشف عدلا دما

 هلفنيإ هضريوطو كرت ا«يشاوما نضعب نعل ةنامئاو ءالكلا ذهب خاص مماركأيذو ها ةريقل هرث
 نآرقلا زاجعا ايي ين)فدضملا لوق دنعدلو قليب | يجافنلا باهيشلا رهاوج نمو

 هللا لوق دعب ةحاصفاذعدعب واثلاقف كميصفا امها كاتافاحل لاقي راج معبدنا يبمصالا
 يفد الويل رميا يف ويف قونلَع تنحا د قديم آنآ سوم: .ءأىل نيو
 كري ربخو نيش كلي رخآ نيب ةدحاو يت عمجل 2 7 مولع اََو ا
 نيلوفلا نمهصلاو قيقا ل. ريفل فاضميغدتاذب درفنم زاجتالا نم عوفاذهفنيتراشبو

 ددازعنا ز هالفلا(ةرو رض موأعم هبىئادناو ملسوهيلعُلا ىلص يبلا ليفديمنآرقادتك و
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 وادرتن بواساو هتغالب عومج# وه لهنارقلا زاجعانأب لوقلا مههضسبهلاقاك انهنيلوقلاب |

 ||| اههتمالك نان رخآلا ىلاامدحا ةفاضا نودبهدارقتأو هتدح لءامهتمدحأو لكب قمت وه
 لوقلا نيلوقلاب دارملا ليقو# هقايس م ردابتملا وهاذهو رشبلا قوط نعجراخ ةداعال قراخ

 رابخالاو ةفرصلاككث الذ ريغب زبعم هناب لوقلاو اهتبترمىلادحا قلري ال يتلاهتغالبب هزاجعا ناب
 ذااشيامانعارظنلاب هنا انضيالوقي هبولساو هتغالب هزاهعاب لوقي نمنا يف كشالو تابيغملاب

 زاجعالا نا ىلعنيرققحلا رثكأل اق ذا ةناهرب يف يشك رزلاةمالعلاهلاق اك هنعرظنلا مطق نكميال

 نايبلا بتارمو ةفلتنم ملكلا سانجان ف ابليصفتب ةطاحالا ترذعت نكأ ةغالبلا ةهجنم
 هذيف# لسرلا قلطلا زئاجلاو* لبسسلا ب يرقلا حيصفلاو# لزملا نيص هرلا خيلبلا اهنق ةئوافعم

 نمنآرقلا ةغالب تزاحدقو+اهانداثلاقلاو ابطسوا|يئاثلاواهالعا لؤالاو ةدومحملا ابماسقا
 ةلوهسلا جاتنةبوذعلا نال نيداضتملاك اهوقب وذعلاو ةماخغلا عج طم هل مظنناف ةبعش لك
 اماو ةنيبةبآن وكيل نآرقلااهب صخةليضفامهغاتجا ناكف ةروعزلا ناجلاعي ةلازجلاو ةنانملاو
 كردت ال مهماهفاو اهيئاعم فورظوةيب رعلاةغللا عيمج ظيحيال بلع نال رشبلا لعتبرذعت

 ىنعم لماح ظفلب مالكلا موقيامناو هلفماوثأي ىتحاهتسحا او ريختيفابملظن هجووأييناعم عيمج
 أذهو هناجر د لهل قروهلك كل ذوفوتسا هت دجو نآرقلا تلمأتاذاف# مغانمل أب رو# عاق هيلع
 مصاو فيل اتلاو منلا عدباو ظافلالا نسحاب ءاج هنال ربعه راصاغنافريدقلا علا ريغلرسيتيال

 داشرالاو*موقنلاو ةظعلاو# عرمتلاو ليلجتلاو*ديجلا برلا ةعاطو#ديخوتلل ءاعذلا نم ىف اعملا
 ىلوا الحم ىرثال ثيحب هعضوم يف يشلك امضاواهي واسم نع رجزلاو قالخلالا نساحترملا
 جحضلل (عماجاهئامزا ةابقتسملا ثداوحلاب قيئمةيضاملا نورقلا رابخاتالقم هيفاعدوم لع نم
 نكمي ال قمن نسحا اقسم رومالا مله ءافيتش أنا كشالودلاعدا م موزلل ةدك ماهل جتحلاو

 لجو زعدريغل

 عضوم نا فالخالو) افشلا باص لوقدنعدلوف 9ياضيأ ىجافلعا باهمشلا رهاوج نمو

 شرعلاو تاوعملا نم لضفا وهب اهلك ( ضرالا عاقب نمل ضفاملسو هيلع هللا لصوربق
 ف يفارقلا لاقو#«هردق ولعو لسو هيلع ىلع هفرشلىلاعت هللا همر ىكبسلا هلقناك ةبمكلاو
 ْ عقول. وادل ةدابلاةرثكب نوكي دقو علا ليضفثك تان نوكي دقن بابسا ليضفتلل دعاوقلا

 هللا ىلصهربف ليضفتك _لولحلاب نوكي دقو فمهصلا لج لينشفتك ةزواجلاب نوكي دقو هيف
 لايعالا يلطباوذلا ةرثكب يهامناةيلضفالا ناب افشلا يفام راكنال هجوالف عاقبلا لعلسو هيلع
 || هتالطبو ًالضفم فصلا ليعمل رزين نوكيا ناهمزاي و عونم هناف ريقلا ف لمعالو



 هم

 ين رت رة ما

 مزيف كا ىلع عامسالا لاقف ىلاعت هنا دمر ىكبسلا هقفاوو+ها ةرورضلاب نيدلا نه مولعم
 لبق ا؟ ةئيدملا ىلع ةكم ليضفت نم ىتئتسم وهو عاقبلا ليقفا سو هيلع هلا ىلع

 اهاوحو قطصملا تاذ طاح دق ام ضرالاريخ ناب عيمبامزج
 اهاوأم اكز تكز نيح سفنلاك - تلع اهنكاس اوقدص دقا معلولا

 ةلكمالا لضفا ملسو ديلعهللا ىلصزقف لمعلا ريغ ومال نوكيليضغتلا مالا دبع نبا لاقو
 .هيلع هلا لص هنا ليقام ىلا ةجاحالوةكئالملاو ناوضولاوةمحرلا نم هيلع لزب اجدها لع
 هتاؤ فييسمإ لضفال ناكملا ناادطس ولو حيي ناكن او ةفعاضم هيفلاعادل هربقيف سو
 انيهذ جيف اذمل شرعت نمدجت ل ةيفتملا نم ىجسورسلا لوقو# هيف لاح نم لجال ل ضفلا واكف
 ةبرتلايف نفدي دعا لكنا نم ريتشاامداضفأ ىنكيو هيلعدفوقو م دعل لب هيففقوتل سنل

 يف__لاقىتح اهلاقريش يفك رفتو هيعيجفل ل شف اذه يفو تاق يجافملا لاقجابتم قلخ يلا ||
 وهو ضرالا ةرس نم ملسو هيلع هللا ىلص هقنيط لصا نا سابع نبأ نعىو رف :راملا فراوع

 لصا بف شرالا تيحد اهنمورسو هيلع هلا يلص هتيرذ باجاام لوافةكبةبدكلا عضوم
 ةقيقلسأ يف لسو هيلع هللا لص هنفد لوطدتنيطب يف نافوطلا جومن مودل عبتت انئاكلاو نيوكلا
 ىهوملعب ىجافعا .لاقجهالسو هياء ىلع هنم قل دل ةبيكلا لاما يفالا نفي
 ةالصلا هيلع نابلس نأ اراث الا نضغإ يف ءاعاممدي كيو ةقث لوفوهو لةدلاب ال اهلدح اهيا بيوغ

 نابجا نمةئاعب را مكر توديف ربقيس هنا ربخاو ملسو ديلعتقل لصاييبن نبق ل < ناز مالشلاو
 لعل اهل دراوُرَمك اودع اّم'مهءاَج الق مهيلانريشو هعفعب نورظنني ليئارسا ينب
 راس ترم ضفا تناك اذا ميظعلادسجلا تعم ينلا ةعقبلان وهو ثحيانبهو#نب ناكل
 ةداب لودي ز عمةعقبلا كت يك ةعبدملا نال عازنالب ةكم نم لضفا ةنيدملا نوكك نإ ملي افلا
 ملسو ديلا ىلص هنرجع دعب ةنيدملا لوقت لب اذه ىلع مهنيب ف الخلا روصتيفيكف ريخر يملا
 ىتح الملا ري رت نم دب الف نيكلاب ناكملا فرش .نال ذئنيةكم لضفتاهيفهتماقاواههلا
 هلأ اص هءاضعا تع ىنإا ةعقبلا لضف نا يضتقي اممساق نب يني مالك يفوح“ ليدل هيلعمأقي
 شرملاوةبكلا لعابليضقت ل اقيددق من»* هت ىلبقو لب هتوم بقوا وف هعفد بق تبان فو هنأ +
 اهناالا اهيف سيل ذ يحال ءبقال هبا ررشلا يف لسو هيلعهتل لص. هتف دعب تبئاغأ يسركلاد
 ملسو هيلع هللا مح .هتفدااهدادما لاقي االا 1هئازجا ةيقب عبي ري الف درب ةتكلا م ةزج

 هلزلم نم لضفا روك ملا ةعقبلا لهوجأضيا اهيف هنفد لبق ءازجالا نب لعبتي رمييضتقا ان .
 انم لبففا هذه قيدقو نلاىلا قيس كلف اهيفدازنسواةنجلا يفوالسلاوةالضلا هيلع



 :هلزنخ نم ةلوقنم هله نوكن نأ. زو لاقي دقو# لضفا هلزام نا ةدجلايف راصاذافاهيفماد
 ةنكمالا نرا لاقام مالسلاةلبع نب وغلا نا ملعاودج لم أتيلذ هك اولف هيلا لقي وأ ةدجلا يف
 هتاذأ هليضفت روصتي الفيررشلا ربقلانأ مهضعب نظام منيب ل ضافنال ناي وأ ثم ةئم .زالاو

 ريغ بابساهل ليضفتلا ناب درو هيف ةعقاولا لاعالا لضف بسحب وهامنا ناكل ليضفتلا ناف
 ةريثك ل ايعا !بيفتملس ولو ماسم ريغ ةكملاعا ىلع ةثيدملا يفلاعالا لضفو رماكك لذ
 يف ام ةندملايف كلاما اذن كلذب دب نت يعف كسانملاوةرم ملاو ,جحلاك اهريغب تسيل
 ىلففل فالخلاو هوحنو مالسالا رورظو ماسوهيطع هلل لص هللا لور ةرواجلاهريغ

 لثق ىلع مالكلا دنع افشلا حرش رخاوايف هلو فل أضيا ىجافمللا باهشلا رهاوج نمو قي
 اجاوفا ريثك قلخ لخدفو .رملا ظسو يف يصقالا د _يسملا يف نمش ايلذاشلا لاق جالخلا
 دم ددع جالحلا نيسحيف اوعفشإل اورضح دق لسرلاو "ايينالا عمج اولاق عملا اذهامتلفف
 ,ملسلاوةالصلا هيلطانببنا اف تف تلا ىلا ترظمت هنم تعقو بداق*اسأ يف مالسلاوةالصلا هيلع
 .حولد ىسعو ىسومو ميهاربا لثمنوسلاج ضرالا ىلع هاييثالا عيمجو مدار ارفثاي هياغسلاج
 ءالغت تلق كنا ها لاقف مالسلاوةالصلا هيلع ىدوم بطن مهمالك عما او رظنا تفقوف
 الاؤس ىموم هل أسفي ازغلا ىلا راشاواذه_لاقفادحاو مبهنميفراف ليئارسأ يف ب ءايبناك يق أ

 دحاولاًوسلاو باو قباطي نأ يشبتي لالا ناب ىموم هيلع ضرتعافةبوجاةرشسب هبأجاف
 كب يب كاناَمَو تاس نيحاضياكيلءدراو ضارتعالا ذه يلاز رغلا هل لاقف ةرشع باوجلاو

 ةلالج يفرك انيبفيلذاشأ ١لاقنريفح 5 تافصامل تددعف ياصعي باوجلا ناكو يوم

 صمت يقزذا ضرالا ىلعةيقبلاو .دارفناب تفل لع املاج هنوكوز زسو يملا, يلصدختردق ||
 لكلا ناف بجتت ال لاقت ىمقالا لي دانق لعشي دحسملا مقباذات 0 تييتلاف ة ةعرم ةقز هلجرب

 ملف ميقلا ثباطو تقثا ةالصلا اوماقاالف ”لعايشغم ترك سو هيلع ىلص هروننماوقلخ
 ةدربلا بحاص لآ ةانه نموا ذه يوي ىلا هدأ

 مظع نمش اههردقىلاب لاو فرش نمد شامهناذىلاب سنا

 نايبلا خو ررجذفت بحاتق يق نيعامسأ خيشلا ي قديس هللاب ىفداقلا مثول

 يرش 11 11/ةنس ةنسدقيل أ: تيل

 ياتمكْلاَلم 1(, ىلاعتهلوقدنعة دئاملا روب رودفتاف هلو 9 هنعدشأ بر هرعاوج نيف.“



 0 ا ا

 كما ريك 5 نيب ان وسم هاَجَدَق ِباَتَكْلاَع 1م نينوفختا دل

 رق 07 اناوض مَآ نم“ هلاك اىيلم نيم .هيكوذأ 7 أمك اَج

 هللا نا عا * يقتل طا رحل موقد دوب رولا لإ رتاملظلا ني 8 رخيو

 ١ ىمسىلاعت هئاوىلاعتهكا ع نهناسنالا ظحةقيقح نديرو هيعمل لس اا شعب ىلاعت

 مدعلا !ةلظظ يف نيتيفخمم اتناك امال ضر اقرتاومسلا زون هلأ ىلاعتهلوقب ١ روثاسفت

 ةلث نم هنردق روغب قحلا هررظ | *يش لوا نال رون لوشولا من اوداجيالاباهربظا ىلاعت هاف
 |( ةرولوم هيئاجملاعلا قلخ م ىروأ : هللا قلخام لوا لاقاكملسو هلع هلل لس دمت ون ناكمد دعلا

 عازاخالاىلا برقا ناكاملك وادونءامسهروئدوجو نم تادوجوملا تربظاإف ضعب نم هضعب

 39 كل زإفداسجالاملاعنم عارتخالا ىلا برقا او رالاملاءو رودلا مماب ىلوا كراك

 رون ناك أل عارتخالا ىلا تادوجوملا بي .رقاف تاياقسلا ىلا ةبسنلاب ايئاروئ تايولعلاوراونالا
 ىلاقوىتمنوتمؤل اوه نمانا لوقي ناك اذه رونلامساب كلوا ناكمالسلاوتالصلا هيلعيبلا

 نيبارون تدك لاق هنا مالسلاوةالصلا هيلع يبنلا نعيو روج ا نر 'مك هاجد ىلاعت
 ههيسشتكئالملاعب تو رونلاكنذ جبس ناكوم اهفلا رشعتعب زابمدأ |قلخ لبق يبر يدب
 لعالم بلا نعام. خلا نر سابعنبار ءو#*هبلص يقرونلا كلذ قلاع اهلا قلخالف»

 ةنينسلاوف ون باسف يناءجو ضرالا ىلا هبلص يف ينطبها مدآ ا هلل قلخال لادن سو

 ىتح ةرهاطلا ماحرالا ىلا ةيركلا بالصالانم يبلقنيىلاعت لزيإ م يهاربا بلص يف ينفذقو
 ّ لاق هنأ هنعمل يضر باطلا نب رمع نعود«طق حاقس طابت يوبانيبنميبجرخا
 يف رتغت نا دمع قببشلاأ ما برايلاقةئيطخابم.1فيتعا .املسو يلع هللايلصهلا لزسر
 "|| كور نم ايفدفتاوالدي ينتتلخ ل كناللاقدقلخ موا“ دامشتأ رع فيك مدأ ابها لاف

 | فضت مكنا تفرعف هلال وسرد هّشاالا هلال ابوتكم شرعلا ٌئاوق ىلطتأيرف يمأر تدفر

 | دقو يلا قلطا بحال هناموأ ايتقدض ىلاعتهلا_فاقن كيلا لخلا بحا مساالا كمسارملا
 هلئالد يف يقييبلا اور كتقا>ا.دمخالولو كل ثرفغ

 ١ دنع فارعالاةروس ريسفت ات يف نع هلل يضردلوق اغيل يتح ل عاريا رماوجس نمو

 00 وي دالايبكحأ أدق تتسوق يطول نس بص أ يل لع ىاعتهلوق
 يلا هد أ لوسالأ ويني أ نوني انابأي ف نيا ةاكص إلا نيو
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| 

 وهموم ل ساس 2 نيا ا سه ور قم ا سا ك3
 لالالا مهم | ا يع عي ثنا 008 مرو تابرطلا مهأ ليقر رك لأ |!
 سلف أ يذلا روث اعل اوه وثرصا ودون“ ع ا يع تاكو 1

 «نامالادعب مالسلاوةالصلا هيلع يبلا مظعتو* نارقلا عابتا نأ د 01م كيلو
 مومهلاف صوعملاو مومتلا ىلع الل الملا طع نمنر*نع ىلا ددع القلاو زوقلل بيس
 موققي .ةلا باعصأو ةقيرطلا باب رأ 0ع ةصاخلل صوصخلاو ةعيرشلا لها ىمةماعلل

 دوصقملا نام لءأ او صاصتخإالا و صالخ الاب ديحوتلا رارساوناميالار اونا لاك ىلا نولصاولا

 دوو سويط لمدد وجود ,اللا هذال مهيلع ايبث نالاةلسلس بيترت نم يملالا

 فرشاوةدب زلاوةهيتنا ةااوةصالخاوبذ ل !وةيلعملاىل لص في رشلاه دوجو ةمدقا اك هلبق ءايبنالا

 لا عماوج تيطعا تمن ءايبنالا ل تاضفمالسلاوةالصلا هلع لاقأكن يسرا و ءايبنالا
 ةفاك قلع | ىلا تلسراوارورطوا ليسم ضرالا يل تلءجو ما دلال تلحاو بعرلاب ترصنو
 يبنلا ىلع لونا يذلا ن ارقلاوهةفلاسلا ةيملالا ب تكلا نمدوصقملاكلذكو نويل يل رتخو
 رجع ادق ظئلب هنال هي دي نبا قدصمو أ رمظعاو ةّيطالا ب بتكلاةدبز ورمالسلاوةالصلا هلع

 با * الار ماكحالا نم ةفلا سلا ب تكلا يف ا عماجانعجو هلثم نم ةروسب اوتأي_ ثا ءاغلبلا
 ةمالاءذهرهتفلاسلا مسالا نم دوصقملا اذكو و« لئال دلاو نيهاربلاو جحا سضتم# لئاضفلاو
 ىلا اقاكسرل الا قربا ةهينتلاك طف ملسو هيلعشا ىلص دمت ةما ينعا ةموحرملا

 نيدللابمهئلرصنةياثملاةيلملاةلودلا لعمتعلا ىفروتا خماس 4 ةللكو
 ؟نيانلأ ب أَ نقيلاعت هلوق دنع لاق منيدلا مويىلاث اريختلا ةقثومأبمأ اونيكس يعاو

 ةفاكلاىلاًثوعبم سو ديلع هلا لصّا لوس هر ناكو ماع باطما ًاعيدج" كل ولأ لوسين إ
 مهنافلسيلار اس ف الخ ةمايقلا عوي ىلا هدب فيجو م نم ىلا وهرصع يف دوسو نم ىلا نيلقثلا نم

 هللا لوسر ىلا يدادملالاق# ةمابقلا مويدملا مان موعرصع لها اوفا لا اوثعب
 دحافلاخيإ ناجرملا ماك ايفو ميلاديد دئأايف يعابت اود ديحوت وهلا ةعاط ىلا وعدا ةفاككيلا
 برعلاو سنالاو نأمل ماسو هياء ىلصا "دل سر را ىلاعت هلا نايف نيلبسملا فت اوطقم

 '| اًنوعبمناكاضيادنال مسو لعمل ى لص دل ةكر اشم مالسلا هيلعن ماس ةنعب يف تاق ناف*ممجتلاو

 ةلاسرلاب نجلا ىلا ثغيرمل نايلس نأ تلق تاقاويحلا عيبج ىلع لبامهيلع اكسو نم او سنالا ىلا |||
 اموقحملاب مهيب ىفقومومدختسامالسلاهيلع هنالةنطأسلاو ةسايسلاو طبضلاو كلملاب لب
 ىلع ما عيا نوداقني وهتمدلخ يف نوموقبأوناك تب رافعلاونيطايشلا ترال هني دما ماعد

 رأي ريل ا 1 يئاولوسروونأ هلأ اي اوثم ولعت امتءلوفدنع لاق م مهايفطو مر رثك | ْ



 م سحب وو تيبس
 ةوودسن ابك قرطلاهرس سدق ديلا ةف ةفئاطلا ديس لاق# نودي كمل وع او وتاملك وع ودم
 قرط نال هت رطومزاودتنس عبتاو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر رثا ىنقأ نم محال قلل 1

 تعبتااذإف لاق مب و هيلع هئارطم دعذس نيمعبتلاو هرثا نفل لو هيلعةحوتفمابلكت اريخلا

 هلال تق ءايلوالاونايبنالا و «هنود ن وود يذلا سو هيلع هنا ادم نيلسرلا ديس يا

 ءارغالا دنع الوبقمسانلا نيباروهيشم الجر .هنوك درجشدعبتثالف هتما نما دحاو تعبتا !ذاف
 يئابرلا معلا باب لاقديفو عب لاجرلا زب قحلا "لوا فرعت نا كل يلع بجا ىلا لبنيطالسلاو
 ردقب وهل هاف رعت قمل فرعا لب لالضلا هين فراح للاجرلاب قا فرع نم هن ءللا يضر يلع

 ام نكبودنيب وكنيب ةوحلاةقالعدك امثو ب كتيسانم متقست ملسو يللا ىلص يبدل كنعان

 هيبقع هلداعدلاو نذملا باوج- وأ هربقةرايزوا هيلعثالصلا نم ءلسو هيلعهللا لصدب قلعت

 ا هللا لص هللا لوسررعش عضوولاول اقدم ملسو هيلع هللا ىلص هتعافشل قرم تدك كلذ تلفاذاف

 .باذذعلا نم ةريخذلا كلت تاكربب يماعلا كال ذابغل ص اء روق لصةطوسو ا ءاصعوا ملبو هيلع

 !ذه نموايب اورعشي ملنآو !هئاكربب ءالب اهناكس ببصبال ةداب وأ نانا راديف تناكناو
 ةمحر لاو ل مامالا لاق جارمن فكتلاو ةبكلاراتسا ةناطبو هب لوابلا نفكلاو مزمز هام لبي بقا
 ىأنو دلب لخداذاف هظعو ئاطلس عاطا نم لك نا مطاف جراخ مالا ثم تذرا اذاؤدلا
 هيلع للص يبتلا نومظءيةككاالملاف ابلعأو ةدلبلا كلت لغم هنافهلًطوسوا ةبعج نمامهساهيف
 بالعلا هنعاوفةخوهيحاصاومث# ربقوا ةدلب وأ راديفهرئاكذاوأ اراذافولسو

 ىلاعت ءاوقدنع لافقالا روس ريسقت يف لرفع هَل ىفر تح ليعامما جيلا رهاوج نمو 3غ
 قو هتمرلل ظفحومالسلاوةالصلا هيلع يبن يظعت' مين تن *مهعي ا شأ ناك ََ
 لوعرلا نال يق ناعمتجيال نادضلاو نادض باذعلاو ةمحرلاونيملاعلا ةمسر ل امتهّللا هلسرإ
 هيأءهفرش لع ليل دي ,الاوةيفاب هتلس تمادو شاعام ملخغالا نامالا وه مالسلاوةالصلا هيلع

 باذعلا لوزن مدعو دابعلا نامال بيس هلعج ثييحملاغت هلا دنع همارتحاومالسلاوزالصلا

 يللا ةرضح لاف يقتلاوسالصلا لهاب مهنارتقال موق باع عفري ىلاعت هللا ناىلا اها كلذيفو
 تاذللاربظم اف سو هيل عما فص في رشلا» دوجوي ماظتلالا عيمج رس سدقد دانك ًابريهشلا

 الملا هيلع ىسيعن ا عمايندلا نم في رشلاهدسج لاحترا مدعدجو يف ليق قحملاوملا مسلطو 1

 خالصال انهرلستوةيلءدلا ىلص رهاظلادمسج يقبأمنا هنامدسجب ءاهسلا ىلا جرعدق مالسلاو

 هماظتناوداسجالا ماع
 هلوق دنعر جملا ةروس ريسفت يف هلوفالددعلا ىضراضنا وح ليجايسا خيشلا رهاوج نموزلع



 ا علو هيعمل لموبلا اي ىلا نممسف نومي مسيل 2 2” هم ىلاعت

 سفن ىلاعت هل قلخ ام انهنعشاىهر ساب ء لبا نع *«دوهجلا هيو روبشلا 0

 هيلع هللا ىلصهريغدحا ةايحي مسقأ ىلاعت هللا تعمساموملسو هيلعدشلا لمدن مالنا ىلع مركأ

 ||| نييببلا تاخونيلس لادا يالا نمدجاهلانامةبترب هذهةيمجتلا تالي وأتلا ينود# سو

 ا لاق مسيلسو هيلعاهللا يلم هتايمسقا ىلاعت هئاوهودبالا ىلا لذ ألا نم «مال لاو ةالصلا هيلع

 ا هتادنع هتمظعس أدل فرعيلاك ار.عل هلوقيف مال لاوةالصلا هيلع يدلاب ىلاعتهللا مسقادقو

 لجو زع هيد هتناكمو ىلاعت

 هلرق دنعهارسالا ةدوس ريسفت يفءلوقهنعهللا يضرب ينحل يعامسإ يلا رهاوج نمل

 هس يمفأل ادحسسملا لإ ما مارا يحمل نال مد مدعي قرم 1 ير ناَحبس نامت
 || هجراممناهرسس دقربك 200 يسلاوهشإ اقايأ انيطي رالةلؤحام راب
 ||| ةوبنلا لبق يااهآراي ؤرذحو رب قابلاوو دس ةدحاوت رماهنمنوثالثو عب را خاسلاوةالصلا هيلع
 هياعاريسقو هل ةتطوتهيأا وي نأ لبق سو هيلع هلا ىلص هل لصح يعذألا» ءارسالا ناكو اهدعبو

 هدسسجو ةحورب رم جرع مال.كاوالصلا هيلع هلإ لع لدي يذلاوة 3 داصلااي برأ هتوبثءدب ناك اك"

 ]| سنج نموه يذلا قاريلانأ ضياو اهيجدسملاو حورلل ممادبعلا نافددبعب ىرس!هلوق اعم

 هدعبتسا | خالسنالاوا ءاننلا لاحول مانملا لاح حورلاب ناكوأ ا راضي اوداسجالا لمجامنأ باؤدلا
 || ةيلاءايباهجمأ لسو هيلع هلا لص يبا ةديط خا م السلا هيلع لي ربجن ا اورك ذدقو#*«نوركمملا
 | #في رشلا دحورك ىراعلاللاملا ندناكر هاطلا دسج ن أكف ةرودكو ةفاشك لكن ماهل سغو
 ةالصلا هيلع هنا اولاقسادلا لمع هيلعو نيدثاللا ة ميل بحر نم نيرشعو عبستليل ؛ ءارسالا ناكو

 | نيدثالا مرية كم نم جرخو نيالا ليل ب ىرساو نينثالا مويشسب ونينثالامويدلو مالسلاو

 | هيرنل ىلاعتهلرقددعلاق اق م#نينثالا موي سو هيلع هلا ىلص تاهو نيدثالاموي ةئب ملا لخ دو

 تاي [ةءارا لسوديلعما ىلصدب ءارسالايف ةكللا "راولاةراشاو ءارسالل ةياغاتتايآن م
 | فلريلسرلا ديسالان يرخأ الارنيلوالا نما ”دحااهت ءاراب فرشام ىتلا ىلاعتةتاذب ةصوصفم

 دعب هيلع قلخلا ارعأ اوهو مالسلا هيلعبإ لخك :راىلاعتو كرابثهناف لسوديلع الم نييبلا# اخو

 ِتاَ رسل توُكحلم مها 1 يرن كلذكذ ولاعه لاقاج بروك وديلعملا لص هيديح
 هدد تي ندع قانا ا ىربكلاهثيب وبر تايآ هبي ىراو ٍضأَ و

 امنأ ةلدللا كلت يفىلاعت هّلاءارا امنال ةيشيسبت ن ف نيب وبحلا نيل نم نركيل ى دكا
 ىلا فاضملا نالاليظعتلا لبس ىلع ىلاعتهسفنىلا تاي ألا ةفاضاو ىمظعلا هناي ضعي وه

 يي ا م



 0 دمحم
 || الصلاهيلعو 25 ايفان ةىركلا تايب الاامإ مكلاةلسايف اق*مظعململا |
 حاولالا دوهمشو مالقالا ريرصو ىلدالا فرفر او يلعلا جراعملاو تاو 4 .كاوموحنلا نم مالسلاو

 نيمو باقراأب واهيل لامعالاو مواعلاو حاورالا ءاهتناوراونالا نم ىهشنملاةردْسّا ىثغامو ||
 هنع تباغىنلاهنايآن م هي ريلالا ناكم ىلا ناكم نممديعلقتاف ل !اقناىلا اف آلا تايآ نم

 نامز ينديقي الو ناكم يف دجيال ينافي التاي آلا ةيئيرل الادب تيب رما امىلاقوملاعت هنأك ||
 هب يرسا فيكف نمئوملا يديع لق ينمسو يذلا !ناوةدحاوة بسلا ةنمزالاو ةمكمالا ةبسنو ْ
 جارعملاو ءارسالا ةصف هنعدق ا ىضر قاسددفو ءاوئساو بور عوالوزن ناكاجيأ هعمومدنعان وكيلا |

 هنعفللا ىغر لاق# قيقدلا طخ اوريبكلا ءطقل قانا ةرشعومدأ 5 [يف ةجدئاوف مماملوطب
 لاكشي ريسلا نمزلا كلذ رادقميف روك ذل ريسلا عرفو كلو و جارعااركتي اليم وم ناك نمو

 ابنت يناسلالادرجولا يفنا ريالا لاكشا الف يقحتاددع امأو رهاظلا بسحي لقعلا دنع
 ال يبمدب ودو دحاو نأ فلو هلا عيمج يف لب برغل يلا قرششملا نع ريسي بلقلا ينعاايطل

 يبنلا دوجسولةفاطللا كلت لصحت كرا زوجي الفأ نايبصلاو هلبلا تح زييق دال نمد ع
 ريسلان مزلا يق هنم وام مقوف ىلاعت قا ةردقب لسوهياعهشا ىلص

 ىلاعتدلوقدنع ءاينالا ةدوسريسفتيف هلوقؤلد ءالأ يري يقح ل وعامسا خم .لارهاوج نمولا

 ماظننال ًاشنمو نب رادلا ةداعسأ ببسدب تعب اهناف يلام ةمْحَرأل | كاَيلَسْر أ امَو
 لبق نم ةنغلا يف عقوافاف ربكت او لو هيلع هلا لص هنء ضرعا نمو نينا لايف مهلساصم
 هباونمأو هييسب ثرخلأ مهتب وقعنا ثيحبزم ماضيأ ارافكلل ةحر اج موضعي لاق مر مسرب أف سفن

 مالسلا هيلع يري لاق ملسو هامه ص هاربا يف هرود#خيسملاو ف عا لاصتقمالا باذلع
 ممل :لاق» يشقمحرلامذه نمئلباص| لفيلم ضل الس مو لوقي ىلاعت هناا نأ
 ١ .شرتلايذ دنع وف يذ هلوقب يح ملاعتالا' امنا كاب تنمافرمالا ةبقام ىشخلا تنكويفا

 أ ةلءاشةءاعتزءاكةماتةقاطمةمحرالا كانلسر ام ورابكلا عب لاقوخنيمأ مَن عام نيك
 ةيدوجرلاو ةينيعلاو ةيملعلاٌةداهشلاو ةبديغلا ةمحزلا لرب تاديقملا عيمجبةطبح ةعماج

 ماطر غريغو لوقعلا يوذنم ,ملاع عم نيملاعال تالذريغو ةقحاللاو ةقياسلاوةيدوهشلاو 1

 تاليوأتلا ينو« نيملاعلا لكن م لف ذا نوكي نأ مز نوما لل ةمحر ناكر ماسجال و حادرالا
 يفلاعتهلوق نيبو مالسلا هيلع ىسيع سيفانم متو ملاعتدل اوقنوإ عيرمةروس يف ةيمجتلا

 8 ىلامتهناوهوريظع قرير امنلةَمحرَأل ِ !ةااتلسار 103 ِلسو هيلع لصانيبن تح

 عبتاودب من ةجحرناكاذ ف ضيمبتل نمو نم فرب ةديقمةمح نأ !مهالسلاه يلع سعي |



 ك0 دج صصص
 قع قو دنيد خسلب هثمأ نم ةمحرلا تعطقنإ ع مالتلاوت اصلا هيلعانيبن ثعب ناهملا هب ءاجام ا

 امأ ادلب |نيملاعلا نع ةمح ىلا عطقتتالا كبل نيملاعلل ةمحرلا ىلاعت مذمالسلاوةالصلا هيطعانببن |

 .مهازبا ىح هتعافشرىلا نيجاتحم قلخلا نوكين ًافةرغتألايفاماومنيدعسنيال نأ فايندلايف | ١
 الصلاهيلعدمجرون نأ انربخا هلا نامييفلا اهيايلقبلا سنار عيف لاقل دج ميفافمالسلا هيلع | ا

 هلاسراف هرون ضعب نم ىرألا ىلا شرعلا نم قئالخلا:عيمج قلخ م هقلخاملوا مالسلاو |
 هنوكو قللعان روك هئوكف هنوردص عينج اذا دوجوم لكن ة ةعرد ومشلا اود وجرلا ىلا اسي هيلع هلا لص ا

 قئالخلا عيجن ا مهفاو+ ةيفاكة محروبف قث الفا عيبج لطمكا ةمحر بيسو قلل ادوجو يس ا

 مالسلاو ةالصلا هياعدمج مو دقل ةرظتنم قي .ةححورالب ةردقلا ءاضف يف ةجورطم ةقوأا ةعةروص ||

 ىلا ش رعلان منا لقاعاي و“ قئالملا عيجج حور هال ءدوجوباي+اعلا راصملاعلاىلاءدقاذاف ||
 !و ةفرعملا لا تعدي ىلاعت همدقر ارسا ىلع فوقولا ثييح نماصقانالامدعلا نم جريل ى :رثلا

 ةيلع دم هاج ةيئايربكلا سوماق ل-اوسو ةيهولالا راج طشرملا غرلبلا نعنيزجاعاوراصف |
 قتلا ليبم جضواو ةيلزالا مولع ىئاقججدحابشاحوروملاعلا داسجا ريسك مالسلاوةالصلا ا
 ب :رقلاوفسوملا ةرضملا نممدقاذ اف ةدحاو ةوطخ عيمهلدابآلا ولاؤآلا رفس لعجشم قلخل |

 وأ ماقمىلا لصو 1 وديع ىَرْسأه مز احبس ىراهت# تاوطخ نم ةوطخب عيب مهغلب |

 ةبوقعأل ةمدقمنأك يأ لك نأ هايلعلا ضع: لاق«كر ابلادمدقوىئالغا عيل قملا أرفغت ىف أ ا

 ةمحرال ةمدقمن اكمالسلاوةالصلا هيطانينوألوت تعب نيام لعمان 0 امَوىلاعت هلوقل |
 ةبوقمل نال ةمحرل | لعةمتاخب نوكيا ىلاعت هللا دارا يامل ةمنمألا دلت !امقىلاعت هلوقل | ْ
 ةمحز هثئاشو هرخآو ةمحر دوجرلا ادعباق مال رخآدامجا دلو ىبضغيتمحر تقيس لعن هلوقأ | |

 ةيدحالا ةرسضملا نوكومقيدمحالا ةقيقحلا زرب اقلط داجلب قطلا ةدارات قلع هناملءاو#
 َْسو هيلع هّللاىل ههنم تسجيلا مناسنالا عون هب فرشو نيملاعلا ةة-ر ولعجو ناكمالا ميه هزيف ١
 هللا نم انامالسلاو ةالصلا هياع لاف حابشالاو داسجالاملاءيفادبامادب غحاورالا نودع |
 تانئاكلا يدابمبيترث م ةليلجلا ةياغلا سو هيلدا لصووف يرون ضيف نم نونم ةرملاو ىلاعت ا
 هيلع لإ لص هحندم يف يزازيشلا ةيسرا ةايئايباركذ ل الفالا تقلخام الرا ىلاعت لافاك | ْ
 هايبنالا ثعب وقلحلا قلخافا هنامهس هللا نأ ةاضنواًفرش كيفكي ينعباهر آي لاقوماسو | ا

 كحورل ةعبات مداسجاو مهحاوراف ةداهشلاو كلما ملاعفيس كرورظل ةف هقماونوكمل لس لاذ |
 ىلاق اي ةمحر هنامبو ةمحرمالسلاوةألصلا هيلع هتايحنا ملعا *فيلطللا كم جوبي رشلا ا
 لاقت كتاميفانريخاف كتايحيفانريخاذماولانعك ريخ ينامو عاري ف ايج سودا ءّئا لم

 2 ا :
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 رش نمناك مولا تدل تدم ريخ نمناك اف سينا نينثالاةيشع لك ماا لت ضرعت

 هللا ترفغتسا

 دعب ازحالا ةروس ريسفت يفهلوذال دنع هللا ىضرأضإ/ يح لعامما خلا رهاوج نموزإل

 كربتةورغدارامالسلاوةالصلا هيلعهنا يور مهشنا 3 نم نينمأومل ابطا ل أيلاعتدلوق ْ

 مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ىعملاو ت تازنفانتا ماو ان« ابكر واشت سان لاقف جورطلاب سانلا ر ءاق

 اوسع قالطال هبديشياك , ايندلاونيدلادوءا نمرما لكيف مسفنا نمنينأللابىلوا

 لاك ه داو وميك المديؤام ىلا وعدنا رفمهسوفنام اومهزوفو مهئاجت هيفام ىلا الا مثوعدي

 كوكي نا به دوس 1 ةرامأل سلا نإ مالسلا هيلع قيدصل|فسوي نعةباكحسىلاعت
 اهفوقح نم مهلا آو اهرما نم م مهام ذقت! هرماو مهسفقتا نم مهيلا بحا مالسلاوةالصلا هيلع

 يفملسو هيلدا ىلص» ءادفاه .واعجي وهنو داهوأ لبي ناوا هيلع مهتقفش نم ىوفادياعمهتةفشو '

 بحا نوكأ تحك دحا ن مؤي ال ثيدحلا يفو*هيلا اعدام لك يف هوعبقي و بورملاو بوطخلا
 لوسرلاكالميف هسفن رب ؛ 1 نسيرسرسدق ل مراق«نيعجا سانا لا داو ةسقتزسدلا
 لاوبهتنسةوالح قذيؤل هلاوحا عيبج يف هيلع هتيالوريأو هيلع شايلص

 دنع شياب ازحالا5 روسريفت قار فايع دمع ىفغر ' يقح ليعامسإ |خيشلا, رهاوج نموؤإ#
 هنذإب هلأ ىلإ (يعاَدقاَريِفََو اًرشبمو اًدهاش كاتنسنأ ان يدل ايي ١ اي ىلاعت هلوق
 ءاشتسيهلااهنم#هوجول جارسلاب م الاوت اصلا يلماني هبش امتدت نا !اًريئماجارسسو

 ريدا جارسلاب يدعيماكةيادملاو شرما حتانم ىلا هراوناب ىدشمموةياوغلاو لوطا تااظيفهب

 هدول نم صقنيالو جارسس فلا هنمدقوي دحارلا جارسلا نا اهنمودم مالا تعبي مالطا يف
 هللا لصدخم روث نم ءايشالا عيج قله ىلاعتهلا نا ىلعدوهشلاو رهاظلا لها فنا دقو" يش
 فوك نادي را برايل ال لاهيا وم نأ وراك دد» ىئمروف نم صني اسايلع
 له لاقث لعفف كران نماجارس ناسفا لك لأ اران كتميخ باب ىلع لعجا هل لاقف كمئازخا
 ةقيرطلا دئاوفوةعيرشلا مواعاضبا اوينئأز تكلا ذكف لاق برايال لات:يشكرات نم صقن'

 هيلع فنيفاهراجي قو اسويها لص هتمأ» ءالعيف ترباظدق ةقيقطارارساو ةفرعملاراوناو

 ةيدربلاةديصقلا يفو هلاحب سهلا رونو سعّشلا نم دافتسمرمتلارون ناك :رئالا مالسلاوةالصلا

 دل يف ساأنلل اهراونا نروظي ايكايك مم لضف سو هتاف

 | ىو وهيل عمل ىلص يلا ناكرسأ *ىشرلامهسوفت مهتعدو يشمل هاعدول لسوهيلعهثل ىلع
 هيلا نوعدتام ةباجا .لرمديلا موعدي ام ىلا ةباجالاب

 : ل سرع عشا ىلص ىبتلا نال مهسسوفت

 ب و جم م جص تت



 6ك

 ءايبئالاو نيملاعلا يل تعلط ىلاعتءللا لف نم سم مالسلاو ةاللصلاديلءادمتانديس نا يأ

 نيفتخيو اهتييغدنعة داهشلا لاعيف كلام وعلا يثوأن«ةدافتسملا راونالا نربي اهيكاوك
 رمقلارون نه سبقنا املا ةراشا هيفونايدالا رئاسهتيد عساي رس هلا ناطلس رويظ دنع

 ةيركأ ل١ تاهجلا عيب نم *يغي مالسلاوةالصلاهيلع هنا اهتمود#سمشلا رون نم سيئقملاك
 خج جا اا هىفب اضياو بناج لك نم« يغب جارسلا نأ 5 ملاوعلا عيمجمملا
 3 هاري الر هرونب ءيفتسيال هناف هتفص ىلع هعبت نمو لوجو لثم م ب نعال تاهجا
 || دوج تاطلسلا نأ * ٍّس ع نواصي 4 معو 3 كِل | نورتي *يهاَرتَو ىلاعتلاق
 ام خيشاي لاق ٌمةعاس ساجو عرش سالف ياقرللا "سلا يف عنيشلا ىلع لخد ىونزفلا

 فيكو ناطلسلا لاقت ىدتهاءآر نم لجو وه خيش ثلا لاقف يناطسبلادي ريفا حيف لوقث
 يفعيشلالاقةلالغلا تن« صاخي مد مسوديلعهلا ءهلارلم ل وسر ى ًارلوجابانا اوكالذ
 هللالوسر ف ًار ناكر تحن بلاطيلا متي هللاديعن بدم ىاراماو هللا لوسرى ار امدناهباوج
 هناشيحنمال داهرطعم لوسر هنأ ثيح نم مالسلاوة الصلا هيلع ه ارول يا ةداعسلايف لخدل
 كلما نمو ىولعلالاءلا ىلا يلفسلا ملاعلا نم دب جرع مالسلاوةالصلا هيلعدنا اهتمو+*ميتي رشإ
 نيسوق باق ماقممىلا ىنمندا ةبذج لصوو توميحلاو توربجا ىلا توكلملا نمو توكلملاىلا
 هلل مهيللاق انه نمو يبو كلم ةطساوالب هللا رونب هيلف جارسر "ون نا ىلا ىفدا وا ىلا هب رقو

 لغالادحا هيلا لسي الفد دحولا ماقميف ناكهلال لسرم ينالو برقم كلإم هيف ىنعسي ال تفو

 ةالصلاهيلعانببتالا ةبترلاه ذه لاك غاب امو ىسنن سفن ناخد ةنمددعصيأم ردق» دوجو بطح

 هلا ثيح جار ارعملا ثيدحالهيف كببسحو يقمأ يثما لوقي ءايبلالا رئاسنيب نم هنافمالسلاو

 كاتم دجووةعباسلا ءامسلا غلب نا ىلا ءايبنالا نمار دل ءامم لك يف دجو مالسلاو5 الصلا هيلع

 لب ديجي وذردسلا ىصقا ىلا لب ربج عم هنعربمفوف مهاملاةردس ملا ادنتسم مالسلا هيلعميهاربأ

 هل هلعج يذلا بف ىفدا وأ نيسوق باقىملا هاداف هيلع بكر فرفرلا هيلا ىلدافةردسلا يف
 قي راب هلا ىلا جايا وعدي ث ماه نذأف رون هلا نم ءاجدقل او قل! ىلا هلسرافا روث

 ا دي هللا نوعيايياغاهنوعيابي نب لاول عاطادقن هتعاطا قحلوسرلا عطي نم هناك هتسبأتم

 ا أهب غفنتني شا 'اشنا مهنت هتافص عيجج كل ذكو هي ةيفبهلا دب يف ةيافد دي نان مهمديأ قوف

 | نمةيحلالا رون ران قبتال ثيحب ةيلكلاب ءاقي وةيلكلاب ءاتفدب رب ءاقبلاوهسفن نع ءامفلا يدق

 هيجل ول جرسلا ضعي نافل اكو روثةداب ل ارث لاق ثيحمرأ زالاب ىلاعت هفصوو

 || ىلعلدر رمقلاو سمشلا نيب ف صولا ل عيجرمففلا ريدماب و سعنلا جارسلابدارما مضعب لاقو
 0 ا سس سس سس سلا



 تتبج 0 ل
 لم اما اوأ ريما رواجا َرياهيفلعَجوأجو ءامسلا فلج يأ كَر رات ىلاعت هل ارق كلذ

 الرا رمقالو اسع نجس واس ارشد اممىاقيوجارسسلا رون نم تارم لاو سهشلارون نال كلذ ىلع

 فرم زمنا قالو مقلاو سهلا نالو بكر ك الورم ”الو سم ةمايقلا مويدجو بال هنالايكرك"
 ةنيدملا يلا 1كم نم مالسلاوةالصلا هيلع دقن يلاعتّشأ نا ىرتالا جا جارسلا فالخي عضوممملا

 لاف دحأيست روس ريسفتيف دعا ىف رداوق96اضيا ينح ليعامما عبشلارهاوج نمو
 ومعي ل سائلا رك ا نحلد اريرنتو اًريشب سال 3 الإ انس َق

 هايبلالا ىلع تلضف ثيدحلا فو لسو هيلع ملا ىلص هتشعب لوعثو هتلاسر وم ىلع ؛الاكلد

 ينهي بعرلاب ترصنو*«ةريثك هيئاعمو ةلياق هلخافلا نوكيا راميثوملكلا عماوج تيطعا تسب

 هنال ارمشةياعلا لعجو مهنيب و ينيب رهش ةريسمنب نم يثادعا بوأق يف فوم ءاقل ًابهللا يف عن

 تلجاو ارش نم رثك) هل نيب راما هئادعا نمدحأ نيب و لو هيلع ىلص» هدابنيب نكي

 هايبنالا نود نوئاغالاككمنوككتاناوب لأ اومدغازأ اون اكممالا ندؤبق نم نأ ىنعي مئانغلا يل

 ة.طالاو ةعتمالا نما هريغاو م اذاو ”ىنصلاو سما خاب مالسلاوةالصلا هيلءانيبن صخب
 ةموحرملا ةمالا» ذه صخو لوأغال ثيح هقر م ءامملا نم ءاضيب ران ء يجنن وعم لاومالاو

 مالا نممبلبق نادي لو ميفاذر ايف ةدايز ملا هللا نافئاب رقلا ملك اكمهني ةمحقلاب
 حاباوممل اقيفتاوناكشيح ةالصلا يتمال هللا حابا ىتعيادجسمو روبط ضرالا يل تلعجو
 الا يمل ررطتلا زجل مهسادك يفالا ةيضاملا م .دالثدأسلا حبرمو ءامادقن دع بارتلاب مهلا
 هيلع حوف ةلاسر ف الخي رخ ترا مدلل نمريغو همز يف ين ا ةفاك ولالا اسراو# ءاملاب

 قلطإو نويعلا ناسن يف لاق هنامزي تصخاهنتكل ضرالا لها ميج ماع تناكناواهناف مالسلا

 لوقلا اذهو يطويسسلا البلا لاق *«رجملاو تاب لاو تاناويعاو كلون اوسالا ليش |
 خيشلا يلبقدججر دقو صئاصملا باتتك يف هتججر ةكئاللل ملسوهيلء هلل لص هلاسرا يأ
 هعروةماسلا مايقىلامدآن دل نمةقباسلا الاو ءاينالا عي لسرم هلادازو بسلا نيدلا ل

 هسقىلا لسرمهناكللذ ىلعدي زو تادامجاو تاناويلسا عيمج ىلا لسرم نا دازو يزرابلا اضيأ
 ىلا الجلاويقارملا ظفاحلا مهتم ةكئاللل لسري م مسوفيلعما ىلص هن! ىلا عجب هذو
 .مالسلاو دالصلا هيلع اوقنوكملا عاجالا هيف نسنلا ناحرإلاو هرسل ف يزار ارا رثقلا ىحو

 لكبشي الو صوصخملا ماعلا نع ّى َنيِملاَعأل نوكحيإ ىلاعتدل وقو ةفاكق للعلا تلسرا
 اهثككالملا نمهفلخ لص: الصلا ماقاو ضراييف لج .لا ناكاؤا هنعهّما ضر ناس ثيدح هيلع

 هتثعب هت نجار دام كلذ نوكبال نانو ال دوج نودجت+ ودعزكر ب نوككر ب هافرط ريال.



 هاب

 مح دح
 ىلع تافراخل لضفا لسو داعم يلص هنوك ل دريقنلا لوقي رك ذامدعب هتعمشا ىش لاق* ميلا
 جيصفب داق ىتح هيءاواطسو ءامسلاو ضرالا لها هدلوج رشبا ذلو تادوجوملا عيب هثثعب موم

 لسو هيلع لص هب محو نيعمجا قلما ىلا لوسرونوملاءال ةمحر لسو هيلعهئاىلص وهفءادالا

 ةيمجفلا تالي وأتلا فو بازحالا5 روس يف نيب اك ًاهبانالواعرشمال ه دعب ينالف يا نويبنلا
 ماعلا مدملا تك نميحوربةراتو يرونبةرماهنع تربع يتلا ك دوجو ةيهام لاسرا نا ىفاريشب
 نيلسرملاو ايبنالاو نيرخآلاو نيلوالا نمةفاك سال اري ذنواري شب نوكتلالاانم نكيرل دوجنلا
 هلال لاقاكدب الا ىف !هريغو ناشلا ذهيف دوجلا ءدب نم كلل يبحايتحال دعب وقلت ناو
 تلصحأل حاورالافمثدوجو ءدب يف اماف يحارب يبا تح يتعافش ىلا نوجاشتت سافل لسوديلع

 ابقلمتل اريذنو اريشبامل نوكت نا ىلا تجاتحأ كحورا ةعبات لرك ةراشاب حاورالا ملاعيف

 قلعتنال ةيئالظ ةفيفك عبطلاب ةيلهس ما جالاوةيئارون ةفيطأ عبطلاب ةيواعاهمال ماسجالاب
 يغرتلاهلاصتالا دعاه لاك لوصجياهرشيي ريشب ىلا جامل امسهميب ةداضم اهبل لوتالوأهج
 ةلماكريغ ةصفان قبتواهلا5 نممرحت ماسجالاب قلعتنل نا اهناب اهرذتي ريذنملا جاتتواهلا
 ىلا لمفلاىلا ةوقلا نمةرحسشلا جرخت ”املاب برتو عرزت نافةوقلاب ةزوكر مذ رح اهيف ةبح لثك
 هفاصتاوهناتث او بلاقلاب حورلا قلعت دعبف رم اراكألاةباغجم مورلاف ةرث#ةرجمت لاك ملبتنا
 | ىلاعت حلا برقي هرشيي يلبي ال كلامو ةدجلا معنب هرشي هماقم بسحب ريشب ىلا جاتحي ةتفضب
 ةعبطقلاب مث قلا نعدمبلاب د دعوي مبجررانبالوأ هرذني ريو ملا وب هدعي وهلامملاهقوشيو

 نكلواضبا ةرجشلاهذهةر اوناكن او مونيلسرملاو هاينالا عيب نمةرجشلا هذه ةرث وهو . سو هيلع لصدحور رذب نم ةثدنم تا دوجوملا ةرجت تدجو رظظنلا تنعم| اذاو نارجهلاو
 ةريكك راثةرجشأ ا لعرملظي دحاو رذب نمدنا كلسو ديلعهللا لص ةنرعبتب ةيثرما هذهاؤدجو
 ىلع لدي يذلاو هتبريذنوهني رشب لصالاعرف ريذنو ريشب لك دهن دحاولا رذبلا كلذ ةيعتب
 اهلك ت ادوجوملا تارجش تلخذ نيم همن آل[ كايلسنآ اموىلاءتهلوق قيتتلا اذه
 نيدلاسانلا رثكأى ا ىلا ريش ودليل ساثلا رثك نكح لاعتهلوقب هباطملا تحت
 ةرْقلا لاوحا .ثر الانررقامةقيقخ نوملعبال ةيرثلا ةبنرولا اذاصواموةرجتلا دوج ءازجأ#
 ' اج ةفقاو نوكتل اهنضويقارلدم ةرقلالاةرهشلل ةمؤلغم تنل

 . 00 ا 0 9 0
 يضر سابعنبأ نغو سن ةرؤس ريت يف هلوف ضي | قح ليغاهتا خيشلا رعأوج نموا
 ١ هلاولاا ل ٠ 0 0 هل عتيل

 ىلص هللا لومسردب دارملا نا ىلع* يطةئل يف ناسنأ اب سب ىنفمنا مهتم ريثك لوقوهو ا هنن
 فورملا يفاعمشلاردانلا الين أل لجيل ىلامتدشان املا مو5 بهذ لاق ليسو ةيلختتلا



 تتسو 222- يي يب
 املأ نآرقلاةلج نماهناب من نوال رقم ىلاعت هنا نا اولاقو روسلا لئاوأيف ةعطقملا

 هميقاماهتم مقل اودمالكل |يظعتو هللار ال الاغتمارادبعتاه'رقنو ىلاعتهيلا ابلعركتو

 هلع ىلع هللا لوس رن تااسهتادراو ضعب يف نيدلا روننبازجشلا لاق# تابآلا رئاسنم
 لله تاققلاعت هلا نيب و ينيب ةبحلارارسا نم يف لاقف فورألا ن .تاهباشتما رارسا نع ءملسو
 يلاعت هللا |رآرس !نميفمالسلاهياعييهارب !يدجابقرعيالورسو هلع هللا لص لاق دحا ا

 لؤن م السلا هيلع لي ريج نا رابخ الا يفام هديؤي وبرقمكالمالو لسر + يبنأهم يلع ماطبال يلا

 هللا لملاقف اهلاقن تلع مالسلاوةالصلا هيلع يذلا لاق فاكل اق الف 0 ىلاعت هلوقإب

 نيك بج لاقف تلت اقف داص لاقف تلك اقف نيعلاقفت تاملاقناي لاق تلمع سو هيلع

 هيلعدنا كشال ريقفلا لوقي رك دامدعب هدعهللا غر قحليعامسا خيبشلا لاق#ملءا ملامتلبع
 لدي وربفلا نعالشن دارفالا لك ءدحا هيلا لصي لاكلا يف ماقم ىلا لصومالسلاوةالصلا
 فرعي ملاقينا زاجاذبلف تاماقملاو نطاوملا عيم جارعملاةليل ل سو هيلع ىلع هروبع هيلع
 هيلعملاةيسنلاب لكلا مولعناف مالسلاوةالصلا يلع ينلا هن :رعاتكملالملاو نيلقتلا نم دحا
 املا ةبسنلاب هيلعدي رمالا فورحلا قئاقح لعماللاو ةالصلاهيطعهلذ رجلا نم :رطقكا
 مهتادابعتسا بسجبايقئاقح ضعب واهمزارل ملء ميلف سو هيله ىلصهرب غاماورشرلا حيف
 ,و هيلع هلل ىلسدلالا بانك يي يقهتلاسر طهئايبفان هدحال هلا مسي مولات .جايلب قو

 0 هلوقب هتلاس ءر ىلع مسا ىلاعت هللا ث امالسلاو ةالصلا هيلعدصنا :هخ نم نويعلا ناسا يف لاق

 ! تيلَسْرمْلأ ن رمل كلن ميكا نآرقلاو سب ١

 لوف دموي ةروسروست فاو هلا ىضراشبأ وليعأما أ عيفلاب رهاوج نموأأل |

 نأ ايكو و هكر دلأ يلع ةروظيل ق قمل نيدو ىَدأ اب و3 نيا وهات

 مالسلاوثالملا هيلع دع ناجل لعا ناهذالا يقل يف لافر أ لوو ٌدمْحاَديَِق

 | يل سياسي هيبتا نمي ءروبلخ لجا نم ياهلجا نمابلكت ادوجوملاقلخ لا. ا
 ريهشلا عخيشلا_بلاقو*نجلاو سنالا ىساع ريغمثلا لومي فا لعالا ضرالاو امملا يب
 رئاس ع مل سو يلع هللا ىلص نبت حورالوا دجوف حاودالا عيمجد جو هلل جتا رس سدقمدانفأب
 كلذيفةلاسرلا ىلععان الودع لوقب هللا همرككهئالا لال اقف ديحرتلا نقلف حاورالا
 ثيدحلا ىنممو هنع للاى هير لاق#هأ نيطعلاو هامل نيب مذآوأ بن تنك السلا هيلءلاقانلوتقرلا
 ااءالو لمفلابايبن ناك ا مهايبنالا نم هريغو هتوبنب ال اع لعفلاب ناكل ودبل هلا سدا
 دعب ادب نم لكف ةوبنلا ظئارش لاكشساو يرصنملا هن دبي هدوجودعب ثعب نيحالا هنوبشب

 000 سس كيم دبي ”اسسمل صال هوس سب



 يي ل سيل تآآ

 ءاياوأكنيرخؤموا لسرلاو ءايبنالاكنيمدقم هوافلخو هب اون مهف مالسلا هيلع ينطصملا دوجو :

 مدقملاو يلاعلا سنجلا وهف يرون ضيف نمنونم ماو هلا رون نمانأ مالسلا هيلع لاق لكلا
 7 ملسو هيلع ىلصدنال اوسرفاثعب رخو اقلخ مهلو | تنك لاقاك رخّوماو يلاتلا هادءاهو
 همدقل نموايثدلا يف لعفلاب هنامز كر دا نم قتلخعا ميمح ىلا لوسرهنال لوسر هيواسيال يذلا
 نأب قاقيملا بلك ايينالا يطذخا دقو هئارل تحت لكلا وكب موي ةرخ آلا يف لعفلاب واهيفةوقلاب
 دج اريفكدم ينعمو دمحاو دم انا ثيدحلا يفو مهما ىلع ايبنالا هذخاو هوكردأ نا هباونمري
 هديل دما هلا دج هلال ريغ نما دم مظعا دمحأ ىنمو» ودمج ضرالاو ءامسلا لهاناف

 يفودما تاومسلا يفو مماقلا وبا شرمأايف ةعساو كلما تبال قراشللا حرش يفاكهريغاهب
 ملالا دمدعما نماهيفاوأخدي ملفةروشم يف وق عمتجا امهنعهللاى در يلعلاة«دمج ضرالا
 دمت يمراشاوجراخلا أ دبم هجرت نال [مدقمو تان هنوك ىلا دمحافلاراشاو*!ريفمه كرامي
 ضبا يملاراشاون ,وقباسلا نورخآلا نحف لافاك جيراخملا ماتخدجر نم نال ارخ ومو (ةاخ هنوكملا
 ةعبراب ةعبرا ىراييصلا نمل رك مهيغعب لاقنيعب رالا ددعلسوهيراع هن يلص هتشعب ىلا
 ”هيلع يسيعوةوابصلا يف ةدكحلاب مالسلا هيلع يبي و بلا يف يحولاب مالسلا هيلءفسوي ءايشأ
 ةليضفلا هلفمالسلاو ةالصلا هيلءانييناماو مبفلاب مالسلاهياعن ايلسودبملا يف طنلاب مالسلا
 لكو هلال وسر هنابةداهشلاوةدالولا دنع ةدجتلاب همك | هللا نا ثيح يريكلا ب لاو ىيظعلا
 فاالثخالل لباقريغهئاف هللا لوسر دمتم الا دلاال لوقالا نيلسملا نيب فالغخالا لبقي لوق
 روحلاوةكمالم ا ةملخوةوبلا مخور دصلاحرشب هم رك اذكود«دحا هب ملكتي ناو قت ءانمف
 كذب هافكو ةدالولا لبق حاورالاماعيف ةوبنلاب همركاو ملسو هيلعملا ىلص هتدالودنع
 رئاسو ثاولصلاب هيلا برقثلاو هتلس ءايداودع هرش يظعت نم نمأولل دب الف اليضفتواصاصشخا
 فلاةايللاومويلا يف ىلصت هّثاابمحرةيودعلا ةعبار تناكو# تاجردلا هللا دحض اهيل تاب رقلا
 ءايبنالل لوقي وملسو هيلعهلا يلصدّنا لوسر اهب رسبإ نكلواباوث اهيديرا ام لوقثو ةمكر
 «ركتم هبف نكي اذا للوملا لمح هميظعت نمو ليل اووويلا يفارلمعاذهيتما نم ًارما ىلااورظنا
 . غمتجا دقو مالسلاوةالصلا هيلع دلولركشلار اهظاانأ سعف هرس سدق يطويسلا مامال لاق
 يرصرمملا لوفدشنمدشنافءريصع *املع نم ريثك عج هل همر ىبسلان يدلا ىث مامالا دنع
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هحدميف هللاهجر

 بتك نمندحاطخ نمق روع 2 بهذلاب طلبا قظصملا حدا ليلق :٠
 بكرلا ىلع انك وا اًثوفص امايق هعامسدنع فارشالا ضهنن:نأو



 عي عم

 كلذ نكي ب ىلبلا كاذب ميلظع سلا لصخ ىلا نم عيجو يكبسلامامالاماقشلة دش
 عاتجاو داوملا لمعو اهب ىلع قفتم ةنسملا ةعدبلا نأ ينشيحلا رجم نبالافدقو# ءادتقالا يف

 دعب ثدحامئاوقةث الفلا نوزقلا نم دحا هلسفيجل يوافتخلا لاق# ةنسح ةمدب يا كال ذك هل سانلا
 أ ريلايل يفنوقدصتي ودلوملا نولمسي رايكلاندلا» راطقالا رئاسنم مالسالا لها لازال
 لاف#ب :يظع لضف لك ميرلع هتاكرب نم ربظب در كلاودلوم# ءازقب نونتعب وتاقدضلا عاوناب

 سا سلال اوةيغبلا ليش ةلجاع ىرشب وعلا كلذيف نامآهنا هصاوخ م يزوحلا نبأ

 ريشبلا دلوج ريوقتلا دامس دلوملا يفاباتك هما همخر ةّيح د نبادإ فئضو لب رابح اص وأمل نم
 : يطويسلا ظفاطلاذكو ةئسلا نم الصارجحنبا ظفاحلا هل جرختسادقور اني ز فلاب ةزامتاقرينلدلا
 ادع جملا ةزوس ريسفتيف هنعدلا ىضرء لونا( ضيا وقح ليعامسا خرا رعاوجتننو 3#
 مفك لقابةيئافلاةياؤرلا ام ىلقبلا لاق صعتُسلأ ةَرذس دنع ىرخنأ ٌةاْزثمآَرَدقآَوىلاعت هلوق
 ادنا كلب تاقل الها تنك ول تننا نيا ةينانلاهتي اور نم تنثك بولا الو ىلذالا ذرلا نم

 باغامو ةعاسلا كلت يفاضيا ةرضملا نم معجر نأ دعب فا يقفب راع رم السلا وةالبضلا هيلع
 || دع ىأر امو تزاكم اللايق ىلوالا يف ى از ام ناهنامجس رك اوفي ذولا كلت نعدبلت
 قلغتب ىلاغت: هزووظ سلو لالجلاون مدقلاروبظ كافه هزرويظ نال: |دمناو ناكيهتنكلاةردس

 'ناكماللا يف ٍبَرلاو ناكملا يف دبملا ناكو تاهجلاو ناكل نع مزانمذققلا ذا نامزلا الؤ ناكماب
 .يف دبملاو قاكماللا يف زسؤمدبنع لقا هنت لتلالا هفطل ظعو ههيزات لاكي ةياغانتهو ١
 ةحلاو ولقلاو5 ريت ماهوالاو ةزجاع لوقعلا نال التم لعلاو لحسم ادبه لقفلاوناكم
 ذا تشو هيلع هلا قلص هبيبح فرش لاك نابي ةي لاهله يقو ةيئاف رازنمالاو ةرئاظنؤساو زالاو
 يف نركب الولوالا يف ءارام نا مالسنلاو ةالصلا هيلع ناظ ىغتملا ةردستنع يرخاةلزتوآر
 اتاثداحلا نم ءيش هبححجال ىلا هنا ع ةيناثدزالف قملا هيزاكب هلع لاكن نزكلا
 دنع فشلا ةروس:ريدقتيفدل 0 نعد يضراشبا ىقح ليعامتا خيبشلا رهاوج نو 0
 يديوياملاة دسم مكيلاوقأ لو وسوف 1 يس سس وسع لاذ و ىلاعتدلؤق
 نادي ياسو هيلع هللالضدع قادمح 1م يلعب مها 3 ' لوسر ارش قءاوؤتل نم
 مهيد ةروهشلا يكل لوركا ةهرخ أ ثوم دقت نماعرج هلا وهلا تكي قيدصفلا قيد
 .ولاقرنهنا بلس و ديلعللا يل هلا لؤسز باحصسا نعوبنييلا اخ وهيذلاي هدلاو نويينلاهب
 ينتلح نيحاباوو يا تأرو ئيسيعافرتشبو مهاربا ةوعفانا لاقغلسنفن نعش لوسرايانربخا ١
 هيلع دمت ادنينباموق الكر شن :اذكوواشلاب دلب يوعرشب فوصل ابطا ذوناونم جوخ هنأ, ا
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 | لبق ين رخآ هنال عضوا اذه ينك كلام السلا هيلع سعد ىلع هاو مالمنلاوةالصلا
 تهتنا .ىتح دحاودعبا ”دحاو ءايبلالا عي تلمح ملسو هيلءهثا ىلصدب ةراشنلا نانيبفاديبت

 دلوعو سأل مفر نيب ناك مههضعب لاقو*رارسالا فشك فاك مالسلاوةالصلا هيلع ىسنعمملا

 اثالث مفر ناىلا يملا شاعوأبي رقث ةنسنوعب راو س متو ةئامسمخ مالسلاو ةالصلا هيلع ئبنلا
 هيلع ليربج هيلع لزنو ةنس نوعستو ناو ةثامسخ ةفي رشلاةوحملاو هعفر نيبو ةدسنيث الثو

 ةميزا مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ىلعلزنو ميفالتخا لع يراصنلاهتماو تازم رشعمالسلا
 يسبعل نوي راوما لاق ليفةلضافلا تاكل عيب ةعماجةموح رتةماهقماوت ”رمفلا نيرشعو
 نممهش اك ءايقث راربا دافع» ,اكحن سو هيلعملا لص دمتم مف لاقةمان راندعب لهل حوراي

 دمساو لمعلا نم ريشبلاب مهنمهّقأ يضرب وقزرلان م ريسلاب ىلاعتهللانمنوضري ءايبنادقنلا

 جلت باتكك غيتس نبطالا ةزسسذق ربكألا خيشلا ةريضحلاق»«ل تو ةيلع هللاىلطانين مسا
 دجخلا ةاوأ لماع هوك ث يح نمو اذمحودج روكت ثيح نمل شو هيلءشا لص يف لاهذالا
 دمحا هعسا دج لاك هنأ لعاريبتت ةعساب سو ديلع هللا ىلض يبنالةرانشا دمنا بغارلا لاقت ةادمحأ
 وشل ايفدمح ا ظفأ صخو ملسو يلدا لصالاوقاودلاعفاوهقالخ يف دومع وهو ةمسسج كونوي

 يان هقفاؤي و هاهلبق يذلا نمو هنمدحا سو هيلعدللا لص ةنا ىلعايبنت مالسلا اهي اءئسعدب
 لوعنملا نمةفلابم هناارهدحا ناهجوملو دجلا يفةفلابلل هيف فلالا نا نم رارسالا ف شك
 .بقانم راك ملسو هِلمَُتا ىلص وهو ةديملا لاصاغا نم مهمفام نودوم مبلكةايبنالا يا '

 الوةنمدج نوكيا لمفجي يشاوح يف يشن لادا يدمي لا ساما لئاشنل د أو
 هلاف دع اذكو .نهاظلا وهو ليشفتلا لمفا نو 2000

 لسو هيلع ىلص هناف نارك لاو ةفلابملا نعم ديف نكلو دوم ينعم:يف وهو ةفصلا نن لوقنم
 مامالا لاقو#ةعافشلاب ةرخألا يفدومتوةكملاو معلا نمهب عفتؤهيلا ىدهاجايندلا يف دوتم
 ةفصلا كلتو لعف مال ةفص نم لوقنم ملع مما دم مالعالاو في رعتلا باتك ين يليها
 هللا لص وهلاقكلذكو لجو زعدب رت نيدماحلا دمحادبحا ىنهف لييضفتلا اهبداري يتلا لهفا

 اهب ةبر دمجف ءابقدحا لع عفت دماحجب دودحلا ماقملا يس هيلع ميشنب :هنال ىنعملايف اسوديل

 .ةفلابملا عم هيف نكلو رت ينعم يف وهأضر | ةفض نن لوقف دج اماو دجلا هاو قعي كالذلو

 'خدملا كلا ذك و ةرهدمب ةرمدركا نم مركلا ناك ةرئادعإ ةرمدمج يذلا وعدتتحف راركفلاو |
 مالعأ م ملغ' كرف هان هب .ىم“ كا ليقدي هاهمىلاعت هللا هانعم قباطم دم متافلل ذوو

 ب مهب مهو ديلا يدهابايلدلا يف درمتوبف هيلا انسولسو ديلا قف هعسا ناك ذاهت 2



 ميس
 ا لصدنا عطفا يضنقياك دجلا ينعمر مهرركت دقف ةءاغشلاب ةرخ ” ليف دود وعو ةكدملاو ملعلا

 وهيذلا مسالا لمدمحأ مما مدقت كلذأوهفرشومأ ًابتفدب ردح ناك قحادمم نكي [سوهيلع

 كلت هب راق نيح ماسلا هيل يسوم هك ذوديجا دعا لاقق مالا هي ءىسع درك لف دمت

 هب را هدم نالدمحبب هرك ذي نأ لبقهركذ دمحابندمحا ةمأ نم ىناعجا مبالا لاقفدمحا ةما
 دماحلاب هبردمجي ةءافششلا يف كل ذكو لءفلاب ادمن اكش مب ودجو الف سائلا دمح لبق نأك

 اذه بترت ناك فك رظناف هنعافش لعدم. مفشي خب راس ادلا دمحانركييئهيلءاهقلإ ينلا
 يف ةيملالا ةكحلا كلت ةرخآلا يفوايئدلا يف دوجررلا يفو ركذلا يف رخلا مسالا لبق مسالا
 نودابب صخو دما ةروس هيلءتلونا فيكر ظناو نيعمالا لي 1مل سو هيلعللا يلم هصيصخت

 لوقينا انآروةيسدل عرش فيك رظنأو دوما ماةلاب صخو دما :اوأب صخو ءاينالا رثاس

 رق 1 وشمل يو ىلاعتهثا لاقنيملاءلا بر ثدملا رومالا ءاضقناولا قالا ماتتخا دنع

 نيملاعلا بر د ة ََ 1مهاّوعد يأ اشيالاقو َنيمَلاعلَاَب اوبر هللدمحلا اليو

 لكمالا دعب دجلام السااوةالصلا هيلع نسو رومالا اضقئادت م عورشم لأ نا يعادل ابنت

 ةالصلاهيلعهنوكل ر لنا مم. رودماح انبرانوبئان توبيأر ةسلاع اهقنادنع لاقوبرشلاو

 ايئدلاماقوةءاسلا برقب رينو حولا عاطقتاوةلاسرلا لاصفناب اْذؤمو ءايبنال ا تاخ ماللاو |'

 صخ اهواي هيع“ | يئاعمدختاهددع عورشم رومالاءاضقناب نورقف انمدقاكدجلان ا

 ىلع جضاو ملعو ميظع ناهرب هرك د يفو هقنصأ ًاقباطم اطم هانعم الك اشمدماملاو دج أنمدب

 هل ةمركحت هدوجو لبق تاماقألا هله هأ م مدق هاو هتماركب هل دل هلثأ صيصخو هثويت

 يحل يعامسا خيشلا بلاق*ىلييينلا مالك يهتتا مالسلاو ةالصلا هيلع هر مال اقيدمتو

 نم مظننا ا هموجتلا عفاوم بانك يف روطالا ةرس دق ربك الا نيشلاةرضح لاقدبع هلل ىفر
 ةيسانللاف ة 04. ئطاب واةرهاظ امهتيب ةبسانل الا*ي ىلا يشدنم فاضنأ الو يشب :ىثدوجولا

 ًايبنجا ناك اويليهسلا ديزوبا راش ا دقو سلا مالا نيب تح ايشالا لك يفةدوجوم |

 هيلعهللا ىلص يبنلارعما يفدل مالعالاوفرامملا باتك يف ماقملا ذهيلاةقي رطلاهذه لها نع
 هيعسايفاسمتيب ودقالخاومالسلا هيلعيبنلالاعفانيب ين لا ةيسانملا ىلع ماكتودحاودمحإسو ا

 نضعب لاقو*ىليهبسلا مالكم هانم دقام ىلا هنع هللا ىفر راشاجيشلا مالك حتنا دمحاودمم

 لسرلاودايبمالا رئاس دم نم فاو ادم نوكل دمحاب مالسلاو السلا هيلع ين”نيفرالا

 وه اهاامالسلاوةالصلإ هيلع هدو لاعفالاوتافصلا ديحوت ىهشتمب يف اا مدناعذا

 مس منعنا 2 لاق ىعتتا لاعفالاو تافصلا د كب ..سوتل بعوتنملا تاذلاليحوت بسب

 مص ملا
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 .ىلا مريغ الو برعلا نم دحا دب مسيل اضيا دمك ذكوهإبق وعدم هب يعدالو هريغدحا دمحاب ْ
 هعما ث عبي ابل نارابحالاو نابكلا نم يناهداليمو مالسلاو ةالصلا هيلعهدوجو ليبف عاش نأ

 ةهحا ثربدمت مو وهمدحا نوكي ناءاجر كالذب مث ءانبا برعلا نم ليلق موق ىعسفدم ||
 عشاجنب نايفس نب دهتو ي وكيلا ءاربلا نيدمتو يراصنالا ةلسم نيدمتو يموالا المخا نبا

 هب يمت نم لكشا يح ممل عباسال ةتس موف بسلا ةءازخ نب د شو ىنعجلا نادم نب دمتو

 نائعسلا تققحت ىتحهرما يف دحا ككشب ببس هياعرملظي واهل دحا !ريعدب وأ ةوبنلا يعدي نأ

 مالسلاو ةالصلا هيلءيبتلاءامساددع يف فلثخاو هاامهيف عزانيم ومالسلاو ةالصلا هيلعدل
 ىلاعت هلمان رهظم مالسلاو ةالصلا هيلعدنال كلذو مسأ فلاي اعت هلل نا اك مسا فلادل ليقف
 || ءامما مالسلاوةالصلا هيلعهلف عملا ةهج نم مالسلاوةالصلا هيلعدل ءامسا ىلاعتمءامما نااكف

 لها نال دج اريفك يا دج هئامما نف* نطوملا | ذهيف ةكملا هيضتقثام ىلع قرفلا ةهجنمرخا
 ىلاعت هللا دم هنال ريغ نما دم معا يادمحاا نمو ةرخالاوأ ندا يف هودمح ضرالاو ءامسلا
 ممافقيفو ءايبنالا بيقعىل ادنال هرسك و ءافلادي دشنب ييقملا اهنمو#هريغا مه دمحيإ دماحمب |
 رافغتسالاريغكهئالذب وتلا يناههموج ممراثآ ميتا يا ءايبنالا رثا لع فق يذاارهةلكعلا يفو
 لقب تناك ل جتلاٌةدبع ةيوتنأ ىرئالا لوس ثراص هتمايفةب وتلا نال واهلا ىلا عوجرلاو

 هبذخا ةيالدل بنذال نكمهنم بئانلا نوكييتح مريغ نم غلبا تناكهثماة بوت نال وأ سفنلا
 بيس ناك هنال ة محلا يناهنمو# ةرخآلا يفالا.لدلا يفذخاذي مريغوةرخ آلا يفالوايندلا يف
 || يئامركلل_'راهرإلا باتكفو+ كالفالا تقاخالل كالو ىلاعتهلوقأ دوجولا وهو ةمجرلا
 ما لوقلا اذهب مالسلاوةالصلا هيلعيبلا هللا بطاخ تانئاكلا تقلخامل دمناب كالول
 هلوقدتعقلاةروس ريسفت يفهلونالكدنع هلا ىخ 1 ضبا يقح لوعامشاخيشلا رهاوج نمو ل
 هئم'يريثناو دمتاي.لرودجلا كنعىفننا ليقدنأك نون كبر قمعتب تن !امىىلاعت

 اوناك اع مالسلاو ةالصلاهيلع ههيزاتدارملاو ةماعلا ةلاسرلاوةوبنلا يملا معنا
 نم تاياغلا ةياغيف مالسلاوةالصلا هيلع ناب مهمزجعم ةرباكموذوأ دعوا دسح هيلا هفوبسني
 نم ناك اع روثسعكب رةمعنب تناامةيملاتالي وانلايفو*يأرلا ةنازر ولقملا ةفاصح

 لب ىلالا نماهراتتسال الا انج نجلا يمسامو راسلا وه نجلا نالدبالا ىلا نوكيسامو لزالا
 هفك عضوف ماللاوةالصلا هيلعدلوق هلعةطاحا ىلع ل ديو نوكيسامم ريبخ ناك اهملاعتنا
 هرم س دف يريشقلا مامالا لاق# نوكيسامو ناك ام تلجف ييدُث نيباهدرب تدجوف ينتك ىلع
 ةالصلا هيلع هيبنل ىلاعتلاقهسفنل دبعلا ةرصن نم حا هدبعل حلا ةرصن ىبسحلا ءاممالا حرش يف
 - ا



 مح

 يلع _ففخ« يش ياب وهالساذاج رظنا ولو امي
 مهم وسلا عاوسإ تيذأت اذا ىنعي كر لمح حبس #بلاةثييخيذالا لاقثا لمحت
 هيلع هنا ممههعكالذشي وكي ريشلل ذنافانأ رك ذلاوهيزاتلاة ذلوانيلعكئانث حورب حيزتساف
 ”نونجت هنا ليقالف دنع درلاو هرصن ىلوت هبر ما لثتماو ةيجصتلا وه لبقال مال لاوذالصلا

 هللا باعت هيرديزاعب منغ لغتشا انهبيزاتلاةيفضترلا ركقلاكن هلوقب ثللذ يفن عمقا
 هينطاس اهلوق ىلا نييمرف الح لك عطت آلَ هلوقبة هذ لاصخ رشعب نودجلاب هيف حذاقلا
 | نم ناك يح ملسو هيلعهللا ىلصهسفت نع هدر ن مهنا ىلاعتاب ذوهيعدشا در ناك نوال
 || ميتع لذ ىلع تلك إو. لاعت هلوقدنع لاق مف ةمايقلا مويىلا ةدسلالا ىلع أيقاب نآرقلا ةلمج
 منهضعبىاق*«رشبلا ل تحيداكي الام مهتهجنم لدعحتكللذلو قلع نمدحا وأشار دبال
 رثاتتالف يندقلا دييأتلابادي ًاتمو يدقلا همالك قالخاوىاعتدللا ىقالخاب نلقم كنوكك
 رثابأل) كاربصأمت نع ا رملاعت لاق 6 ك.سفنبال ربصت لابذا هاذاب ىذأتتالومهئارتلاب
 يلو قسم مالسلاوةالصلا هيلعهنا يلص تلدف ءالعتسالل ىلع ةلكوفللا دم ربصادخاالو
 هلا يلصدل ةيعيبطلا رومالاةلزاب تراصتحةيض هرملا لاعقالا ىلع لوشسسموة ديا قالخالا
 تل ينيك لاننا ان رج أني ديم كلانس امل ىلامتاثاذطوولسو هيلع
 امئاو لاقت عبطلا هيلا عجري لبالي وطةرمأ موديال فلكتملا نال يفالخا نم يكربظي ايفاقلكتم
 "ةبيياع ود يذلا قلطا كلذناىلعدبنيل ريظعلاب نآرقلا فصواجةملظخلاب هفصوو قالا دف
 نوم صالخلو ميهاربأ ةلخو حوت ركش ديف عقجا قالخالا مراكل عماج هبط مالسلاوذالصلا
 نم اهريغو ىسغو ن املس غضاوتودوأ د راذتعاو بوياو بوقعي ربصو ليعامس|انعؤ قدصو
 ىدملا اذه سيلذا د17 تيب ىلامتلاقاك مالسلاوةالصلا مييلع*ايبنالا رئاش قالخا
 نال مئارشلا الو مالسلاوةالّضلا هيلع لوسرلاب قثال ريغ وهو ديال كلذ نال ىلاعتهللا ةفرغم
 لكب ءادتفالا هنمدارملاو عورفلا ضعب يفاحلةفئاعو ميعئازسشل ةفعسان لس و هيلع هللا ىلص ةتميزش

 ةقالخا رئاس ىلع بلافنسح قلخجب اصتخت م هنم لكن اك ذاع ركلا قلخعا نمدب خخ يف مينم
 مل ةيلاعةج .رددذبف مييذأق ةرفتم نأك ام عيمج عمنج رماد كف كالذب لسو هيلعملاا لص ساالف
 علافو هيلعدثلا ىلص هنوكبمهلا ةفضو مرجالف مالسلاوةالصلا عملت ايتنالا نمداحألرسنإتلا
 : 1 نيفراقلا نطعب لاق اك يظع لخط
 . دنخل وحجم اسهتاجو  ةليشثمانالا يفاينزكت ْ
 :ناتالاوبناقيالا اذ نافرملاو لل ابال ةيرقلا ترق يفت: مالا وةالضلاهيلطتقتشإلو

 مق يشب كلذ
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 هه ردعيل وبه" وأب حاو وا ضرف نه هللاض و هينامالا ةيلمعلا هترق فتقع لفي و

 لوقدلك اذه ممجيو هنم ىلعا لب ثألملا وهناكُف هوركم وادسفم وا مارح سو هيلع لص
 تدارا نآرقلا هقل> ناك تلاقذ مالسلا اودالصلا هيلعدقل نع تائساملاهنعدّقا يض .رةشئاع

 فاصرالا نساعتو قالخالا مراكمنمنارقلايف اياه“ ناكمالسلاوةالصلاهيلعهن |هب
 نارقلا ًارقث تسل أ ل ئاساتلاق ةياوريقو لاصاغا فاسفسو تاثيسلا نءهنع رجزياعايلخ#مو
 نم ملسو هيلع ىلص هقاغ كلا لف نيدم املا ةروس يفرشعلا يآلا رفا ىنمينونمؤمْلا حث أ دق
 يتلا ةاكرلاو ةيندبلا ىقالخالا داعيغيتلا ةالصلاو ةيبلقلا قالخالا لصا وه يذلا ناميالا
 هللا لم هقاخ ناكةيجنلا تاليوأتلا يفو*تابآلا يف امر اىىلا ةيلاملا قالخالا س ارق
 قئاقملاب فزاعلا لاقاك :نآرقلا وهناك لبنآرقلا ملسوبيلع |
 قاوالاحورال حورلا حورو 2 يفاثملا عبسلاو نآرفلا انأ ا

 نينوكلاب هدو ميظع قلخ ىلع سو هيلع هللا ىلص ناك هرسس سدق دينجلا لافو
 رهدلان ءلجاىرغصلاهتمهو  امرابكأ ىكتنمال ممه هل

 هللا لت دقوايظع ملسو هيل ءهق لص هقلخ نوكيا فيكم رس سدق يرونلا نسطعإ وبا لاقو
 ملسودبل هللا لص هقلخ ناكركدامدعب هنعدللا ىهر قس ليعامنا عيشلا لاق هقالخ اراوفأب هرسب
 خخيرشلاةرضل نامذالا خيال ينوعادج مهفافايلظع يظعلا قاخ ناك يظعلا رهظم هنالاهظع
 مراكميقتل ث وعملا لكلا عمارج مالسلاوةالصلا هيلعيقوا ريطالاهرس سدق ربكألا
 وهو_ميظع قاخ لمآ كّلِإو ىلاعتدلا لاق شللذلو مالسلاوةالصلا هيلءلاقاك الخلا
 قلي هيقل نمقلخ نيتسوةئامثالث هلل نا ملسود يلع هللا ىلص لاق يقتسملا طارصلا ىلعدنوك نبع
 اياكلاق* ىش هللا لوسراياهنم“يف لههدعمللا ىبضر ركب وبا لاق ةنجا لخدديحوتلا عماهت
 قالخا نسحا ناك ال ذثو ريك ألا خيبشلا مالكي عننا ءافتسلا ملل ىل اهبحباو ركبابايكليف
 ءايهتلاو وفعلا قللطا عم هتلماعم يف ,هقالخا نسحاو اضرلاو ملستلا قيما عمهتلماعمويف «رملا
 الو كاهالا دجويدقدتاا 5 ناماالو قالخالا مراكمدجو:دف هنال ديحوتلا عملاقامناو

 اذك كرتاواذكل فا ندؤلل لقيم قالخالا مراكم هتاذب ىطعب نامالا ناكل ذا قالخا ||
 هللا لوسر يري نادارا نم رابكلا ضعي لاق# ناكر اديب يفاهبححاص ىل عجرت راثآمراكلاو

 رظبلا نب وهيفرظالانيب قرفال هناف نآرقلاىلا رظنيلف هتما نم هكرديإل نعرلسو هيلدهللا ىلص

 هللادبعنب دماف لاقي ةيدسجةروص ءاشتنا نآرقلا ن أك ملسو هيام يلص هللا لوسرمملا
 هيلع صاغ مالسلاوةالصلا هيلعا دم كت هتفصو ف ىلاعتهللاءالكٌن آرقلاو بلظملا ديعنبا

 1 تت بسس ترس تت سس



 و ورم ب ع

 نك لوصر كري نأ دارا ن ممبمفعب لاقو* هلأ ا ادققلوسكلا عطيؤم ىف قطلاةنص
 ا ىلم هلا لو» .رةايحنافديف ا ةدسلاتنيماناكم يقايسال تنسب لمعيلف لسوديل هلا ىل

 || مومجلا هنال اميِمَج نادل حام هايس نمو هتاسةايح يف هتومدهب ملسو هيلع ا
 ملسوديلعهلا ي ص هنا لوسر ةفعبدعب قييم مهفعب لاقو#ملسو هيلع ىلص لكلا ثالا
 لجو هرششو دسحو صرح نماهلك ابفراصم نعانل نابا سويا هل الص هئالادبا قالخا

 ابع لازو قالخا مراكم اهاك تداءفراصملا كلت يلعاهارجا نف ةموم ذمة فص لكو فوخنو
 هلا لص لاقر#دعتالو ضر قاد دز فصلا نود مكر سو هيلع يملاق#«مدلا مما
 د لاقو# هلئارك ذ ذنماورأك ا كالو هيلعشا ا لاقر#نيتنثايفالادسحال سو هيلع
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 اهنا دقتعي .:رملالا قالخالا ضعب بانتجاب هلل رماه رابخالاو تايآلا نمشللذ ريغو
 | نيف قالخالا مراكم مقال تقعبماللاوةالصلا هيلع هلوق نعم لهجو قالخا فاسفس
 *تدجو هب يتلا ىلاعت هلا قالخاالاملاعلايف ىريال لماكلاف لج نم مهنموطنم سانا
 ًابابقيإف ضزالاه 0 !ء هللا يلص هيلع ضرعة يالا هذه ريسفن يف رارسالا ف شك فو

 ولا الل امتدما لاقاههلا تفتايإلف ة ةنجلاودكك الخ عيجسماراوجرمما ةليماقرو ١
 دشنا مث ميم قلخ ىَلمل نإ ىلاعتاقف الامم الواي تفتلاام ىَفَط

 بكوكن نم د ديب ملتعلط اذا 5 بكار وللاو سم كنا

 : ص الو ملع كي هوئادي ملو قلخ يفوقلخ يفنييبنلاقاف ةدربلا:ديصقفو
 لا يف يال اهراونا نرهظي ايبكارك م لضف مث هناف

 نسحأو كلل" نمت ف عاو كعطق نه لص هلوقر هيلا راشاا م مالسلاوةالصلا هيلع هفالخا نمو
 هب رات الاليق «يشن هثمأ ر ءاأم ٠ مالسلاوةالصلا ةيلعدتاف كيلا ءاسا نمر لا

 هوق ددع فلا ةروس ريسفت يفءاوق ل6 هنعدّلل ىضر يقح ليعامماخيشلا رهاوج نمو 0

 هللاىلص هلهاءاطعا امةلماش ةمركة دعقي الا هذه ىَمْرك كبَر كيططي َفْوَسَلوىلاعت
 نيدلا ءالعاو رمالا روبظو نيرخأل اونيلوالا مولعو سفنلا لا كر رءايثدلا يف اسوديلع

 كولملا نم مييغو نيدشالا هئافلخيفو مالسلاو ةالصلا + يطءرصعيف ةعئاولا تاحوتفلاب
 لسو هيلع هللا لم هلرخدا انواهيراغمو ضرالا قراشميثمالسالاو ةرعدلا وشفوةيمالسالا
 ةجلا يفي مالسلاوةالصلا هيلءهلوقاهتم ءيشنعأبنا دقو ىلاعتهللاالا املي ال يتلا تاماركلا نم
 دما ثيضرأ ذرأ يلي داني وح ينمال عفشاثي دخلا يفو كسملااهبارث ضيبا ءولزل نمرصة فلا



 مهل يطا ا 1 0-5 ا

 هيلع دما ىلا جالدلل ءاعنش ١ أوعقجا مهما وهو مهني ل ببسيف بخاو مالسأا هيلعدوه

 هللا | لوس راقي وينال هنايحوفلاق ناب بدالا ءاسادق اكدت كالذو مالسلاوةالصلا
 كَ بر كيلي فز سواق امتد نال لاق ثالذ ودل لبق هب صنم نود نمل سوه ىلع

 الا لاق هنككو نمؤمو رفاكلكيفهتعافش هلال بقي ناالا ىمري ال نادقح نم ناكف ضرب

 يف سو هيلعمشا يما لوسرو ءاج لوقلا|ذههنم ردصاملف يتما نم رئابكلا لهال يئعافش

 ادي واناسلو رغب وامه“ ل تنك دبع تنبحا اذا لجو زعير نعتيكح دق ىننأ عملا
 عوفشملاو عفاشلاوه اذافلئاقلايئاسل رهناكذلا بيع تكا أذاف لاق هللا لوسراب ىلب لاقف
 افاذه يلوق ع نمئاتاناهّثا لوسراي لاقفروصتمنبااي يلع باتعياف»دوجو يف مدعاناو هيلا

 نم نأكف ينعي رش فيسب كسفن لتفا لاق فيكف لاقاناب رق هل كفن برق لاق ينذةرافك
 نع بوجع |يندلا قراف نيع نم جالحلا ياوهومالسلاوةالصلا هيطدوهلاق مناك اهورعأ

 تناكو سو هيلع ىل لص هيلادل ةعافشلا لجال ةيعجلا هذه نآلاو ملسو هيلع ىلصدللا لوسو

 نيفراعلا ضعب لاق *ةنس ةئامثالث نم رثكأ ةروكذملا ةيعمللا نيب وايندلا هتقرافمنيب ةدملا
 هيلاو تنوكت ةقيقح لك ةدام لصأ اهربظمو ثربظ ةقيقح لك ةدام لصا ةيدمسما ةقيقملا
 لهاف هيلادنم قرفتامدوعبالاءاشر روكي الو ىذا َفْرَسآَوىلاعت لاق هلكرمالا عجرم

 هرسس دق ءاطعنبأ لاقو * هلالجدنع نوعمتجي لالجلا لهاودلاج دنع نوغستجي لامجا
 معا للا د ليقف لوقف ىلسلا نضع املي ىلا هيب لوقي انهن

 د .وأنلايفو *« نمد يف كيش ذرب الو ناوكألا نم *يبثكليف رثؤي ملذاةليلج ةمهىلعيعإ
 فايصاو ةيئاذلا تالاكلاعاونا نم ك دادعتسا وق املا كي لد رهظي يأ ةيمحنلا
 ةيئاهمالاوةيتافصلا تاماركلا

 دنع يشمل ةروس ريسفت يف هاو هنعد ىضراضيا تحل يعايسا سيلا رهاوج نمو غ1

 بيغلا ملام ىوح تح هانهسفو كردصشلل انحرشدق ِكَرْدَص كلل حَرْشَل 1 ىلاعتهلوق
 سابتقا نع ةيئامسجلا قئالعلاب ةسبالملا كد صا :دافالاو ةدافتسالا وكلم زب داهشلاو

 مليا حلا نوُؤوشيف قارغتسالا نع قلطالاصج ىل واعتلا كنقاعامو ةيناحورلا ثاكلملا راؤثا

 9 ص يو
 اًرسغاح قوفلاو علا نيب [فماج تنك لب قطا نع قلمتابالو قلن ءقملابال بست
 مانا جر ل ل عمل

 لاق كلذ ناكد فهنا لوسراي ىلاقفةعافشلا يف يلع تركت ئايذلا تناروصت» نبا ايده لاق ةعقاو



 رم“ هيلع هنا ىلص هباق ردص حاسفنا ىلا ىلاعت ريشي ةيمجنلا ثالي وأتلايقو*ئام |
 هز لاؤحاو ةلاسرلا ءايضيءرس ردص حارشناو نيلقالاةوعدةطساوبأب» وا *لموتومللا

 ةيندلامرلعلاب !..وهياع هللا ىلص هققحتو ةيالولا ةعشاب هرونر دص طاسنثاو قافنلا لهاورافكلا
 ارارم عقودقف يروصاا ردصلاحرشاماو ةيئامحرلا قئاقملاو باب رلا فراعملاو ةيخلالا لاو
 ىلا بلقلا لمع هب يذلادوسالامدلا وهوناطيشلا زمغم جارخال تس واس نبا وهودرم

 ىلاعت هلوق دهع لاق م*#جارعملاةليأ ةر ةردو يجولا ءادثب ادنعةرمو تاعاطلا نع ضرع ويماعملا

 هللا مهاب مناي سوديلع هنا لص دمس أنرق ث يح مفريا اهماكحاوقوبنلا ناونعب كلر ذ َكاَسفَرَو ١|
 هنع هللا ىغر تباث نب ناسح لوقي هيفو ةماق الون اذااو دبش كيف ات

 دهشيو حوأي روهشم هللا نم مماخ ةوبنلل هيلع رغأ
 دهشا نذؤملاس ملا يف لاق اذا همسا ىلا ينلا مسا هلالا مضو

 يسافلا غابدلا زيزعلا دبع يلا يدبس ريهشلا في رشثلا ريبكلا ثوفلا مهنمو

 تبار ا ينا اف باتك < نمل ذل يبمج ب بسهنعللاىضروهو ١ ةلسدعب ىفودملا

 *« تالاعكلا نم مسوكيل اعدم ىلص هل امزايب يف*نيزعلا دير ةاادمالك + زي زيربالايف |

 رغبس ف اهدحوأيعمسا نايلرطخ *تاهجلا ميم نم تثاقولؤملا عيمج اهبقافي أ

 ولع يفهريغ نم عمسأ مق انحنعهب 3ك فشك يذلا + *مامالا اذه مالكب صتخ

 هر هركذ ام عمج موزل تيأرف يركف مسناثمالسلاو ةالصلاهيلعيبنلا ردق
 هللانسحا دقو * .يرافرعلاو هلا لها مالكو ةيوبنلاةريسلا نم*ناشثلا اذه يف

 * ناسجالا يلو هللدبخلاو هوجولا لكأ ىلع كالذ ماقاب
 ةمدقم يف كرابما نبدمحا يشلا مامالا ةمالعلام ل لت هرك داما هنع هن! ىبغر هرهاوج نال
 لكو ري ذيرااد ودام الا هيعرغأتةدسانا نم هيقانم يف هفأ 1يذلازيربالا !هباتك“

 نيبد ينيب عج لسوهيلءقارل | مادي عنب دمشان ديس ءاجي برأي مبلل اوهوةرمفآلا ةعيسموي

 يار هبع هلايغر هنأ ةقرو وحن قلع خم م ةرخ الا لبقايندلا يف هللادبعنيدمع انديس

 يديسأي يوانرلا هلادب 6 ى ديس هش هل لاقؤطشب عب ملسو هيلع هللا يلص دوخرلا ديس

 دوجولا كيس ىلاعت هثمحر عيوللا كعجج ثيحمويلاو كيلعفاخا تنك تيك مويا لبق قيزملا دبع
 0 لا لاا لح يلا
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 | |. ناكضباةمدقملا يف لقتو# جوزع هلا كعدوتسأف يرطاخ اخ أطايب نم سو هيلعم ِسو هيلعدللا ىلم
 تفادي دشايحهبحاتنكو ودي رمي ناكلاق هنعمل ىغر ثوغلا هلا دبعنب دما ىديس

 : هلل ىلص دجانديسرونالر يداواي هل تلةفلسو هيلع ىلصدوجولا ديرما ل ظعا وي تاذ

 نه ره ئرجالو نويعلا نمنيعت رج ” اموهالوافنضرالا رارما نم ربع روظامملسو هيلع

 بوبحلارئاس لطئارم ثالث ترام رهشيف حوفب يدلوأي لسو هيلعهللا يلصةرونناورابنالا
 نايداوأي ترُثأ ام سو هيلعدللا ىلص هرونال رو لسو هلم ىلض هتك يب رامثال اهل عقيف
 لكُت تاذلا ناوهريغىرحًافدنم مظعاو لبا لثم هئاذ ىلع هناميا يري نمانتاها سادلا لقا

 ىلعامل اًةيعم نوكيفاهماعلسو هيل عد | لص ينلا رون جوفيف هيمرت نادي رف ناميالا ل نعانايحا |
 زيزعلا دبع ي ديس تاماركله دادعت ءانث| يف زيربالا يف لاقو#«هبيطعستو هيلوتسشف ناميالا لوح

 هنعدطا يضرهثاةرايزلل خيشلادصق نم نضعب و رادلا لها ثااذدهاش دقوا نمودنع هلا ىضر

 ةحور تجرخ نمةلزاع هاري هعم سلاجلا نأ تح همسج, درع ةفيفخ ةبيغ هل لص تناك
 ةرف درملانمامههنم برقيأدو هيتفش يفالا هريغالو سفن ةرح هنعهنل يض :ردتاذيف قبتالو

 اطباهنا الا قربلا ةئيه ىلع ”ماطسإ رونلا دجوف تيبلا هيلع لخد نم م لخدف موي تأ خكلذدل

 هنعهللا يضر خيشلا تقل دفلا كراك الف كللذاونياعفاو اخ دفرضح نم ملعأت جرقتىفصاو
 تاقفرتسلاالا هتداع تناك امرها سمالاب<يلعرمظ دقل لاقو عجرتساف ةصرعلا ىلا هعم تجرم ||

 سو هيلا لص ةرون وه هنحدلا ىضر لاق ةياكملا رست امو ذهب تمعسدقل يداي

 كلذب هربت هي لطابلا نم حيعلا ثيدحلا نعمل أسي ناكدنا هنعدللا ىمرهتامارك نم ركذو
 ايما هنعاللا يضر هنوك عمشي دحلا ةُماورك 5ك لطأ لا نالطب و حيرصلا ةريم' بيم ناكف

 هنأش بي رغو هرما ب يبع_'رمو كرابملا نبا لاق# ملا نماةيش بلطي مو بعكيألوأ ارقيال
 مسمويف ىو يرام ءلاهجرخا يذلا ثيدحلا زيعبابلا اذهيفهعم تضخاذاىفاهنعشا يضر

 هريغيمشب دحلاب هتفرعم يددعتيثوهل ربه تلاطألف ىف :راخجلا يف سيو اسم هج رخا يذلاو

 هنأ ًأسووفخيال سو هيلع هللا ىل آص .يبلامالك ةرم ملاقف كلذهب فرعي يذلابيسلان عهتل ّس

 جرخبال فيصلا يف مكاذاوراونلاهفمجرخ لكل اذا ءاتشلا يف صخشلا نا لاقف ىرخا رع
 ملكت نمو همالكع م روثلا جرخ ملسو ديلا ىلص يبا مالكب ملكت نمكلذكو راوفلاهق نم
 اذاو هدو ىوق زغلاذاجارسلان لاقفىرخاةرمدتل ًاسو*«روث ريفي مالكلا جرخ همالكر يغب

 دادزتو عراوناي ودل سو هيلع هلا ىلص همالك وعما ذأ نيف :راملا احا ذك ودتلاحب ىلع قي كرت

 مهلاح ىلع اوقبةريغمالكا ارعساذأو مهفراعم
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 ا 2 ريس

 ركذيذلا زيربالا نملوالا بابلا نم يوي غابدلا زيزعلا دبع يديسرهاوج نمدال
 . نم يذمرتلا ثيدحا مف لاقاهنعدل اسيتلاثي داحالا نع نعل يف .رخيشلاةب وجأ هيف

 أ هيدييفو اسر ةيلعملا .لمدهللا لوسراديلع جرخلاقارعن ءهللا يشر صاعلا نب ورم نبهللادبع
 مابا ءايماو نجلا لها ءاممأ هيفنيملاعلا بر نم باعك | ذه ىنجلا ذي يف يزال لاقت ناباعك

 رخأ يف لاقو رانلا لها يفهلشم هلامشيف يال لاق ادب مهنم صقتيالو بيف دازيالف مهلئابقو
 نبا لاق ريمسلايف ىيرفوةنجلايف قب رفدابعلا نم كب رغرف لاف اهذبنت هديب لاقف ثيدحلا

 عج ثيحىي يقسلاب ةردقلا قلعت هيفنأ نظو سانلا ضعب هلك شتساف نسخ هدانسأو رجت |

 نيباعكلامرجرفص عمرانلا لها ءامما اذكومالسلاهيلعدانج لمحت باتتك يف ةنجحا لها ذاممأ
 الار رفملا ريكتاو ريكا ريخمت ريغ نم ريبكلا ىلع ريغصلا داريا كلذ يفذ ءامسالاذ ةراكو
 قريضلا ىلع نساولا لاخدا نمىلقملا لاحما ىلع ليل د يوقا البف ال 'رهءاهسارصخي ناوي ديف

 ال يذلا موصعلا لاؤسلا ردص يف 5 كلذب ربخملا نوكو عمد هربك ىلعا ذهو هرخص ىلعا ذه اقب عم |
 و هميهنعأ ى مرةءاجلاوةنسلا لها» اك هلااعنإب هنعمل !ىضر باجاف* ىوملا نع ظني

 نوكب معن لوقعلاهايحتام ةلاسرلا تازجع* يفالو ةيالولا راوطا يف نوكي نا نكميالو ةديقملا

 ةروك لما ةبادكلاو هل تنعذاو فاقد ارملا ىبفملا ىلا تدشرا اذافلوقعلا ةنع رصقئامامبيف
 نيلوالا ديس ايسال ةريصبلا بحاص نا كللذو اق ةباتك أل رظنةباعك نيباتكلا نبذه ف
 هقريصب نافهراغنين اب ءيشىلاهدصق هجوتاذا سو هيلعدللا لصد .هئانالوموان ديس نيرخآلاو

 ةروص تلصح اذافدب .اميجيوهيلا اهرون غلبي ىتح هيلا رولظنملا نيب و هنييىتلا بجملا قرخت
 ةردقلا ريصتو رصبلا ىلا يدعتي ابكح ناف ةلماك ةريصب اهائضرفو ةريصبلا يفدبلا روظنملا
 اًطئاحدل لباقملا ناك نافهلب اقيايف هل ةعسترم ةروصلارصبلا ىريفاضيارصبلل ةلصاحاملةلصامأ
 ىلعو ساط رف يفاهاراساطر ةدل لباقلل ناكراومدي يفاه ار هديل لباقملا نكن او طئا-يفاعار

 .هجوت ملسو هيلع هللا ىلص هال طظئال؟ اذه ضرع يق رانلاوةنجلا يلتافم شب دح جرتل اذه

 ىأرف طئالا ضرعمل لباقملا | ناكو مرضي ىلا كلذ قرف فومكلا ةالص يفوهواسهلادت :ريصو
 ملمو هيلع هلا لص هناف نيباعكلا ثيدح جرختي ضياهيطو هيفاميتروص سو هيلع ىلع
 ع هنيييف يذلا باتكلادل لباقملا ناكو هرصب ينابتروص تلصغةدجلا ىلا هتريصبب هجوت
 اذه لاقن هنيييف ئذلامرجلا كلذ يناهئاكسو ةبجلاةروصىلا رظنيمالسلاوةالصلاهيلع
 تلصغرانلا ىلاهتريصبب جوت ث مهئاباو مهلئابقو ةدجلا لها ءايسا هيف نيملاعلا بز نم باتك"
 || لاققاييفام عيبجواهخزوص ىلا رظني لعجلهلامث يف يدل مرجلادل لباقملا ناكو رصبلا يفاهةروص



 يل تلم ثيدحيف ناكناف لئابقو بئابآو رانلا لها ه هما ديفنيملاملا بر نم باتك اذه |
 ينبمو هيف لاكش الاتضيا اذهفديف لاكشاال ناك ناو لاكشا اذه ىننلاكشارانلاوةبجلا

 رثخأ عم تضقادتل لقلب ةباتك ل ادم تناكولو ملا ةباعكىلعةباعبكلا لح يطع فاكشالا

 لسو هيلعهللا لص يمري فيك امسهب يمروأمب>رط يت !نيباتكلايا اهذبن م هيفناف ثيدحلا
 ملصو هيلع هلا لص يبلاوهقلخ رم هتريخو هل سرو هئايفصا هاهسا هيف ونيلاءلا برم ءاج باتكي
 اهتيباشمل ةباثك مرملا هيسةلصاخلاةروصلا ىمسامناوهتكئ المو هلس هراو هلل ايظعتت لحما دش

 وهيذلارونلا نالنيملاءلا برمملا ةباتكلا تفيضأ امئاو جراما يفام لعةلالدلا يفةباتكلل
 ددموهاماو هبسك ن مالودبعلا قوط نموه سبل ةباتكلاب اهنعربعيقلا ةزوصلا لوصح يف بيس

 ال رظنلا يف ةلصاخلا ةروصلاةباتكلاب دارملا نأ اذه نم جرف هنا ادنعنم رونويلاب ر
 عم نيعلا ناسلا ناف رظنلا يف تايئرملا رئاس لوص لككشم ريغ رظنلا يفاحلوصحو ريغ
 عون نم ثيدحلافةسدعلا نم رفصا وهو ءايسلل ةروصك ةميلظعلا روصلا هيف مسرت هرغص

 ملعا هاو قراولغاو تازججملا رئاس اذكهو تانكملا
 هدعللا يمردتل ًاسوداوقب زيربالا يف هركذام!يانضي غاب دلازيزعلا دبع ي ديس رهاوج نموا
 اريغك مالك كلذ يفرك كو فرحا ةعبس يلع زنا نآرقلا اذهنا ملسو هيلع ملا لص هلوق ىنبزع
 ثيدملا نعم يف هاا «العدلاق امفلاهت دنعمثا هر خيشلا نم ابععس ةميظع اًرارساو
 لاقث ملسو هيلع ىلصينلادارم نعالا كل ًاساال هنعشا يغ .راتخمشل تقف لاق روكذملا
 تلأسلاقاميف قدص دقو هنعهللا در يل لاقدفلا نم ناك الف يلاعت هللا ءاشن ا كبيجن ا دغ
 لاقل سو هيلعللاىلم هدارم_:رعينباجاف ثيدحلا !ذهيهدارمن عراسو هيلع هللا ىلص يبل
 ثيدحلا اذهل نا تلف دارملا ىنملا يل نيبي وهو ماياةث الث كلذنيف هعم ملكت دقو كرابما نبا

 بتكينا نكمي ام صام كد ٌمقاطيالو فيكبأل امرارسالا نمديف تعمسوريبك انش
 تعونتةفيرشلا هتاذ اهماعتعبطةوق لسو هيلعهقا ىلص يبنلا فيس ناهلافاميو كلل ذيف لاطأو
 ىلاولسو هيلعهللا ىلص نم اهادحا ناتهجو امة عيسلا راونالا هذ هو جوا ةعبسىلا اهراوتأ

 نكي الما ةضايف ىلوالا ةهجرلا يف يثو قلل اىلا |وديلع هللا لص هنم يرخالاو هنا قا
 ةيآلا هيلع ل زنا لسو هيلع هللا لص يبن ىلعنآرقلا لزني ناملامتهللا دارا ذاف رتفبالو ءيبئاهتم
 اف هناجس ىلا ةهجو يف نكسب الو رتفبال وهذا هعيججال الثم لوالا هجولا رون نم»يوثأبعمو
 ةيآ ميفانلا هجولا رون نم :ىشابعمو ىرخأ ةيآىلاعت لزنب ٌثدنم ءيعشالا ىلا ةهجسو يف ربلظ
 فرحالاب اهيلا ريشا ينلاةعبسلا راونالا هذهاموتلقفاذكهو ثلاثلا رون نم + ىشابعموةثلاث



 فرحو حورلا فرحو ةيمدآلا فرحوةلاسرلا فرحوةوينلا فرح يش هنا ءاللا يضر لاقفةعبسلا

 عالطالا اش نمارهاب ١ يصفت هلصفي وكالذ حرشي طخاو طسإلا فرحو ضبقلا فرحو ملعلا
 :ةعرلا ثلاقلا .رصبلا يناثلا ٠ قا لوقلوالا ٠ ءازجا ةعبسةوبنلل نأ ركذ 5م هعجاريلف هيلع
 هئممالا فولخأ سال ٠ « هيلع ةفرعملا نوكت نا يبني يذلا هجولا ىلع لجو زعم ةفرعم عبا ؛ارلا

 روف يثو هنعمل ىضر لاق ةمرلاثلاثلاءوق وفعلا عسا لطايلا ضغب سداسلا «لجوزع

 هللانمتلصاولا ةمحرلا نع *ىثان وهو قطا رئاسيلةنانحلاو ةفأرلا ييضتقي تا ذلا يف نكس

 الودتعدلا ىضر لاق سأنلارئاسأ وه هتمحر نركتدبلثاةخر ردق يلعو دبعلل لجو زع
 هعمجر تناك ك ل ذإف ملسو هيلع هللا يلص هل ثم وحر موه نم لخو رعدثلا تاق اخف سيدنا كش
 هيمو ميظع نم غلب دقلو دحا شل ذيفارقحلبالو» ىثاهمزاوبال لذ ملسوديلع هل ىلص

 ايندلا لهاو يلفسلاملاعلاو ي واعلاملاعلا السلاوةالصلا هيلع تبحر تمعنا لسوديلعللا لم
 رونلااهدحا :روماةعب راىلا“ ميحر ”نازنينيؤمل أية يكف لجوزعراشا دقوةرخأ الا لهاو

 هنم بيرق رودلا كلذ يانا ٠ لجوزع هللا نماضرلا امل مقوينا ل١1 تاقولخلا لا عيمج هب يتسن يذلا

 هئفبي .رقلارونلا كاذنا ثلانلا ٠ ناكملا برفال ةلزاو ةناكملا برق برقلاب ينعنولجوزع
 ةقيطم لسو هيلع ىلص ةئاذ نا عب بارا ٠ ٠ لسو هيلعهللا ىلص يببلات اذيق هعيمجو هرساب لجورعت

 هب قاف يزل لاكلاوها هو ةفش لو ةلك اذ يفرح يلج عراق واش

 ءازجا .نردونعلا عباسلا هلرقدعب هنع هللا ىغر لاق #*ئالطا عيجج سو هيلع لص نيب

 هللا يلع انين الا ءىشهقون سي يذلا لكألا هجولا يلماهتز ز ل ةوبنلالاصخنأ لعاوةوبتلا
 ةناذيف كلك الكمتاوذلا م تاذيف لكك مةيمدألا لاصخ ناكلذ بيسو رسوديلع
 تداز ةودلا لاصخ هيلع تلز ارو ةرهاظلا هقاذ يف ىلمالا هجولا لعتناكالل طسوديلمهللارإ اص

 اهحرش قاطيالف سو هيلعشا ىلصدب ريهلكر مماماو تاق *اهرارسا تعشعشتواهراوثا ||

 مسقنم ريغ هيفنسطلا رهو هنسامم يفكي رشنع هزام

 ةوبللا ءازجا رش نادعب هنعدشأ مر هلوقال«(ضياغابدلا زيزعلا دبع يتديس رهأوج نمو
 هلاقفاراوثادب قوذتاهيفراسر ون نعةرابعوهيالراونالا قوذابئازجا نم والاف حورلا ماو

 وهو ةمسقلا سام ىبسو ردقام يلع ئواءلاملاعلا يف ةدوجوملا راوئالاو تاعئاكلا يف لاعث

 قلعتب هبنافانقوذ ف الخ رونلابالا قلءثيال يناروث هنا اهدحا ٠ روما يف تاذلا قوذف لاخي
 ؛ ةؤالح قوذت حو رلاوانن اسلي لسعلا مرج لاصتا ببس ل سعلاةدالح قو ذب, س حدف مارجالاب ||
 اهقؤذ اذكحو ةوالملا كال ةقيقح هب تماق يذلا لعفلا رون نم لب لسعلا مرج ندال لسعلا.([



 اقوذملا رئاسأ
 جورلا نم العث صخيال هنا اهنلاث ٠ ةداعلا هب ترحام لهل اصنالا نم هيفدبال هنافانقوذ ف الغي

 ةداعلا يف صخي هنافانفوذ فالخب ةنطابلاوةرهاظلا أه :رهارج عيجيف راسوه لب هريغ نود

 رئاسوا هتاذ عيمجي قوذت صفةلججلاب واق *نسا املا رئاسي نوكي هنا ايعبار ناسللا مرج
 يلع قوذلا يفارقافتا دعب حاو هرالا نأ ع+ عا يل اعتهللا اواهمماوحرئاسوعامل لصجيوذاهرهاوج
 شرفلاو شرعلا اهقوذ قرخ,نم هيف ح-اورالا ىوفاو ف عضل اوةوقلاب هيف فات ةقباسلا ةفصلا

 تنكس دقو حاورالا ناطلساهنال لسو هيلعمما ىلص هحورلالا كلذ سالوملاوعلا نم اهريغو
 امهنيب يذلا باجمل عفتراو لوبقلاو ةيجلاواضرلا نكس مسوهيلع هللا ىلص ةرهاطلا هتاذ يف
 وهاذهو ةيارتلاةرهاطلا هناذأ اًتباث ماوعلل هقرخو هلا يلعةفي رششلا حورلا قوذ راصف
 ءافص نعةرابعيمو حورلا» ازجا نه ينعي 36 ةرابطلا ينادلا ل6 «هقوف لاكأل يذلا لكلا
 روث .اهنأ لجان ف يسحلا اما* يونعمو يبسحمىلا مسقني وهو هيلءتفاخ يذلا ءافصلاحورلا

 ينعانيدفرعملا جازت نعةرابعوبفيونمملا اماو#ةراهطلاةيابنو ءافصلا ةياغيلع هلكرونلاو

 كلذ يف قرفال هنا بقا اذه ةفراعاهرساب تاقواخلا ناثلل ذو ةرهاظلا ةفرعملاو ةنطابلا ةفرعملا

 ةينطابلا ةفرحلام ل هابيفهرهاوج عيمجو الا قولخت نم امو دماجو يح نيبالو قطانو تم اص نيب

 لجو زعدب رب هرهاوج عيمج ةفرعج رعشبفارعاظ اًنطاب ناك امدأ ريض لجو زعهّللا همر نم
 نمفدقو ةفرعملا تاجرد ىلعا :رم !ذهوهئاذ ءازجأ عيمجب هيرب ًاقراع هرهاظ يف ريصي و
 ىهخ ءافصلا اذهيف اهقافتا دعي عماهتاوذ عيدجباهرهاظيف اهيربذملاع يعف حاورالاب| ذه هناجس
 ريغص همجح نم حاورالا نم راف ربكلا يفو رغصلايف !رعاوذ توافت ردق ىلع هيف ةفلتخم

 لجو زعدب ربهفراعم نوكتفرثك ا رهارج نوككريبك همهج نم نا كشال و ريبك همن ماهنمو
 تاومنلا لت اهناف ملسو هيلعمللا ىلص هحور امج ابمظعاو اردق حاورالا ركأو رثكأ

 م ناجستاهرارسا عيمج لطتوثحاو ةفي رشلا تاذلا اهيلع توطنادقف كلذ عنو نيضرالاو

 يس رون وهو لاق حورلا هازجا نم ينعي 36 زييقلا ثلاذلا ع كللذ ىلع ةرهاإفلا ثاذلاردقا
 ملعتىلاهيف جاتحت الف كلذ عمو الماك زيي سعالا سفن يف هيلع يشم طءايشالا هب زيقت جورلا
 ريصي ثءاحلاو هاهتنمو ءأدتبمو هلاوحا زيقو هزيقهظفأ عامسوا *يشلاةياور درجت لب
 يف يوقوه ثم حاورالا نيف عالطالا دق ىلع زيبفلا اذهيف ةنلدخم حاورالا م قلخ اذاملو

 بمب ملاهاق سو هيلعملا لص هحور لاذ يف, حاورالا ىوفاو فيعضود نماهنمو عالطالا
 نال تنجو هرانوهترخسأو هاين دو هلفسو هولعو ىلامتهشرع ىلعةعلطم ىهذملاعلا نم < يبث اهنع
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 لكم رجيف ريصتن يا ىلاو تقاخ لو تقلخ ىتمو تقلخ نبا نم تاوعما مارجا يف زيبق هدنعف

 فالئخازييقونوريصي نيا ىلاواوقلخ ىتمواوقلخ ني أ نمو ءامملكةكئالم يفز هدنعو ءامم
 لكدكئالم يفو نيعبسلا بجتلا يفزيي ية مالسلاوةالصلاهيلعمدنعو مبتاجرد ىعتنمو مهبتارم

 لغم يواعلامل اعلا يف ةريدلا مارجالا يف زيي ةالسلاوٌةالصلا هيلعمدبعو ةقباسلا ةفصلا ىلع باجج
 دعا ذك قياسلا فصلا لدبي حارالاو خبال يلا هرمقلاو سم لاو موهلا
 نم رحببلاو ربلايف امد ضرا لك ت اقول خم يفو عبسلا نيضرالا يف زييت مالسلاوةالصاا هيلع

 نابجلا يف زري مالسلاو ةالصلاهيلءمدنعا ذكو ةقباسلا ةفصلا ىلع كلذ عيمح زيميف تاذ
 مدقلا ملل ةحازم اذهيف سيو ملاوعلا نم يقبام اذكوأ هن ادام جاك دوا بتاج دو
 راربما .ناقملاعلا اه يفصح ل مدقلا ملعلا يفام نال كلو هتام واعمل ةياهمال يذل يلزالا

 تبحا اذا حورلا م« يشيفإلاعلا اذه نمثسبل املةيابنال ىلا ةيهولالا فاصواو ةييويرلا
 ىقباسلا زييفلا كال زيق سو هيلعملا ىلص ةرهاطلا هاذ تناككلذإذ زييقلاا ذهبابجدماتاذلا

 96 ةريصبلا عبارلا 96 ثالذ طاهر دقاوابمركوأبفرش نم_تاحسبسف اهلك اوعلا هب قرختو
 لثم ساوملارثاسضيأ اوعيمج يف يرسي اك جورلا ءازجإ رئاسيف مهفلا اير سنع ةزابع يو
 ماق مثلاو امعيمجيب مئاقرصبلاو اهعيمجي مئاق لعلافتندللاو قوذلاومشلاو معسلاو صبا
 ماق دقوالا اهرهازج نمرهوج نمامدنا تح ابعيمجي تاق سمللاوارعيمجي ئاق قوذلاو أ, عيمجي

 تبحأ ذاف ساوملاةيقب ا ذكو تاهل رئاس 'سماهرصبف سمو قوذو مشورصب وعمسو ملعدب
 فلخو مامانمتاذلا رصبتف ة ف ةريصبلا»يايتدما امهنيب يذلا باجل لازوتاذلا حورلا

 حورلل ناكأف ةلججلابو كلذك مثلو كل ذك مهجن وا لك اهرهاوجب لامشوثيع وتحتو قوفو |١
 ةكلالملا تقشموي ةغب رشلاحورلا نيبو ةرهاطلا تاذلا نيب باحملا لاز دقو تاذللريضي
 نيب باوطصالاو ماهتلالا عفو تقول كال ذ يف ريغ فوهو ملسو هيلع ىلصفي رشلاوردص ا

 هيلع هلا يلع هحور هيلع ملطت ام عيمج يلع علطت هناذ:تراصو ملسو هيلع لص هئاذودحو ٠

 ملسو يلهث لص لاقدقو هماما نم رياك هفلخن نم ري لموديل لسداك اذبنلس

 يناها_'نكازا 5 يناخ نم مارايفاذ دوجتو ؟عوكر اونا مهنع هللا مر هباصصال
 ءافعثأ نع ةرابع وهو 96 ةلقغلا مدع سماخلا لي لعارملاعت هّللاو ثيدحلا رس وه اذهف
 الوومما,ةحأب الف اهرظن هيلا لصووابل هيلا غلب يذلاردقلا نع ململادادضاو لهما فاصوأ

 || ايدل ثامولعملا لوصح سلو هيلا كاضو يذلا ردقلا نم مواعم يا مولعم نع نايسلالوةلفغ |!
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 تانغ» يشىلا تهجوتاذا اهنا ابل يف سيلف ة دحاو ةعف داهرظنب كللذ لحي لب يردتلا ىلع

 يففاويف ةيرطف مولعلا نال دجوتىلا جاتحتال لب هعمهريغلصح هيلا تهجوت اذا لب هريغنع

 | مدعي دارم او ها ذبف اهتاذ تما داك كلذاهلماد ثةدحاو ةعف داهمولءاملتاصحااهترطفتلوا
 ١ ةليلق همولع نماهنمو ةريخ همولد نماهنقمولعلا ردق يف لتخحتاهناو حور لكل تب اثوهوةلففلا :

 يشف حاورالا بوسعب اهنالمالسلاوةالصلاهيلءهحور !رظن اهاوقاو دع حاورالا مظعاو
 باوطصالا عقوام مي ردتالو بين :رتريغ نمت دجاوةعفد قبس 5 وعلا فام عيب ىلع ةعلطم :
 عيمجإعةعلطم تاذلا تراص ىتحةلفذلامدعب اهتدمأاسو هيلع هت لص ةرهاطلا هنا ذنوب واهتيب- ||

 حورلا عالطان اف عالطالا لغم سيل عالطالا نكل كلل ذيفامل ةافغلا قوم مدع عمم اعلا يفام
 يش نم اماهناينسب بيترتلاو جيردنلا ليبس يلعتاذلا عالطاو بيئرث ريغ نم: دحاوةعفد .

 هعمل رثسأ»يشرملا تهجوتا ذافدجوتلابالا لصحيال هلع نكل هملعت دال ملاعلايف هيلاد جوتن
 الو ةجوت دعب هجوعب نكلو اغلا يفام ىلع ملعلا يف طلسشلا ابلف ملاعلا يفام ىلع ىف أتى فكهو
 يف هئافةلغفلامدعيف نافلتخيا ذك ددحاوةعف دكلاذ لوصح نم حو ورلاهقيطتامتانذلا قيطت

 * يشىلا تهجوناذا اهنا نعم اههجوتىلا ةبسلاب وهف تاذلا يقاهاوهريسفت قبس اموحن ىلع حورلا
 هنع لفغت دقاهناذ هيلا هجوتلالاذا اماونأينالو ةلذغالوربعسديلاابهجوت يفارق الوأ نوفيال ١

 رشبانا اهنا يراخجلا جيم يفك ملسو هيلع ىلص لاق اذهو تايسنلاووهسلا هيفامل عقي.و
 رادفا نع ةرابع شو الي نايرسلاةوق سداسلا د ينوركذذ تبيساذاف نوسأتاك" ىسنأ

 كزاردجلاو روغصلاوديمالجلاو لابجلا .قرخلاهيفذوفنلاو مارجالا 'ق ةرخ فام ىلامتدهللا

 نوطصاو اهتيحأو تاذلا يقدو حورلا تنكساذاو ثءاش ثيحهيف بهذتو كلذ يف صوغتو ||

 ىلع اي ركز ينعي يبن اياك شل ذنمو حورلاهلعفتام لعفت تأ ذلاريصقف ةوقلا هل هبابت دما اهعم
 هاذ ث دما دحورناف ةرجش يف لخ دو مهنم رفق هموقهدارا يذلا مالسلاوة الصلاه يطواننيف |

 ءايلوالل عقياماضبا كلذ نمواهيف تلخ دو ةرجشلا مرسثاذلا تقرت ةروكذملا ةوقلاب اهيفاهتبم
 مهل عقياماتضي كلذ نموباب حتف ريغ نم مايا مدوخدو عضوملا يف م دوجو نم مهنعدللا يضر ْ

 فراق قرشملاب ىرخاو برذملاب الجر مهنم دحاولا عضي ىحةوطحلا يشميف مهتعهللا ىضرن
 تتفتواغلاصوا مطقث ميرلا نأف ةظلن يف برغملاو قرشملا نيب يعذلا ءاوطا قرخ قييطتال تاذلا
 عقو وتحت ةروك لا ةفلامدما ورا ركلواهياقلا تاب وطرلاو مدلا تفشنتو اهداضعا
 يق برم غلب امرىلا غلب مالسلاوةالصلا هبلعهناف جارمملاو ةءارسالا ةصق كلل ذ مو مقوأمإ

 اهللاو هيف يفلا كاي رسلا ةوقب تاذلا تدما ثيح حورلا لمن مشلل ذلكو ةييرق ةدم |||



 لأ تقرخاذا اذكواهيلاةبسنلاب دربالو رحالو شظع الو عوجالف كلذ نم ؟ىشب سحتال حورلا
 اهناف ةراذق عضوه ترماذا اذكوأ مال م أالواهررض نم يشاملانبال هناقةراخلا ما رجالا
 | رففيو ةبيطلا ةحئارلا ىلا ليبي هنافريخالا | ذه يف ثالملا ف الخ هنمم انامل عقيالو تانذي_درمغتتلال
 هللاوابمف يم ىتلا تاذلا يف رارقلا تقاطما امجورلا يف رمالا !ذهدوحوالولو شيلا ةحئارلا نم

 (بيرقث حورلا ءازجا اهنا اهيفانافاذلف حور لك قح يفاهئمدبال ةعبتسلا ومالا يف*«ملغاىلاعت
 1 مسو هيلعهلا لص هحور تالذ يف حاورالا ىلعا نا ىبسو هنايب ىبساك اهيفةتوافتم حاورالاو
 ا ملسوديلعملا ىلص هتاذل تباث فاصوالا هله نمامل ناك امنا قبسو
 + ةقباسلا ةعبسلا حورلا ماسقا ركذ نا دعب هلوق6#أضيأ غاب دلازيزعلا دبع يد يسر هاوح نمو6
 عيبلا لالا هيف عمي ينذلاوهف ءافصلاو ةرابطلا يف ةياغا غلابلا لماكلا لعلا هب ىنعنو رملااماو
 || نأ قبسدقو تاذلا روئحورلاو حورلا رون لقعلاو لقعلا روثملعلا نا ملعاولاقاهرك ذ ىقآلا
 ةقباسلا راونالا نمسورال تبثاج فصتت حور نيب واهنيب باسملا ليزا يتلا ةرهاطلا تادللا
 لقلارونل تيثام عيمسجم فق اهناف ءافصلاو ةرابطلا يفتلماكحورلا تناك اذا ضيا كلفكك
 لواف)قبسام ىلع داي_زجورلا اهب فصنت ملعلا يفيتلا ةعبسلا راونالا».فيف ملعلا وه يذلا

 تانناويملا تاوضاو تاغالا ةفرعم ثلاشلا) (عيرضتلامدعيمادلا) (متامولغلل لما هئازغا ||

 | (نطاونالا نيلقتلا لاوحاب ةقلعتللا وللا ةفرعم ىسماخخا)( بقاوملا ة فرعم عبارلا)(تا دانلجاو

 عباسلا) (يلفسلاملاعلاو يتولعلا ملاعلا ينعارينوكلا لاوحاب ةقلعتملا مولعلا ةفرعن سداسلا)
 مدع وهويفانلا يف لاقوألاباحرشابلك اهحرشو( ماما ةهج يو: دحاو ةبجيف تاهملا راصخغإ
 هظنحي دوتلا |ذبف هقمتسمل نملالا* يشدتامولعم نم ظقسي ال نأ يضتقي رملايف رون وه عييضتلا

 | هنمهقسيو هعجرتسي هناف هيلا ل صو هنا ريدقت ىلعو ءادتب ديلا لصي الف هلهأ ريغىلا هلوصو نم

 : ناكمنافمالسلاوةالصلا هياد ناك اذكهو هقتسإلال نمدنغ ءاقبلا نم هيمي ودلص ىلا ةدري و

 رقاال هنا قفانملاورجافلا اماف قفانملاو نمأيملاو رجافلاو ربلا هنمابععل ومولعلا راوثاب مناكشي

 | هتاذ وهو رهازلا اهلفعو رهاطلا ايلصا ىلا اهدرتسي روك دملا رونلا نال هلاب ىط قيتالوهدنع
 . || تاريمحا لوبقل لحتو كحل لها هتاف هتعمل يضر نامالاوةنحلا لها انو ل سوميلع هل ىلع
 | مهترابطل مهفنرقتستاهيافناوقالا كلت اوعمساذافارمَأو اه قَسَأ اوك 3 ىلاعت تسلا قاك
 :|| قبال هجولا ىلع ملعلا هاريج اركد نا دهب هلوق ضيا غابدلا زيزعلا طبع ينددينسرفاوجت نمودإلل
 ا يفانلا) (لويقلاوةنحشاواضرلا نوكس تاذلا يف حورلا نوكساهئلزجا نم لدالاق)ةلاسرلا ماو
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 ةنيكسلا عبارلا(لاعفالاو لا اوقالا يف دحا لك مم قدصلا ثلاشلا)(ةداهمشو بيغ لماكلا علا
 لها ةايحايجيناعباسلا)(يحوهو تومينا نس داسلا)(ةلماكلاة دهاشملا سماخلا)( راقولاو
 لوقعلا ءارو نم هلالاهحرش ىلا ليبسال لاق هنافة دهام اوهو سما الا ابعيمج حر شو( ةنجلا
 نال كل ذو لوبقلاو ةبحلاوا ضرلا نوكس تالا يف حورلا نوكسوهو لو الا ءزجلا حرش يف لاقو#
 |( ةرثكو ةلف راونالا كلت ردق طول جوزعهّشاب مهناوانم ةدقسم اراوناةرهاطلا تاوذلا يف

 نا ريغراونالا نم حاورالاو ليمارونلا ىلا رودلا نال يوقي و تاذلا يف حورلا نوكس فعضي
 ليا هناف تاوذلا نم تاذ يفروتلا كلذ تأراذاف اهرون نم مصناو عطسا ىلعتهللا,ناهالا رون

 اهنوكس لفمالثم عار ذر دفاهمامارونردق ينلا تادلا يف امنوكس سلو هب ذعتنسلو هيله وبلا
 كلذو روجالاررنةداي زبدي زي نامال رون نأ ما ذكمونيعارذ ردقاه اا نون يتلا تاذلا يف
 تاوذلل لصيف تاوذلا ىلا سكستت روجالا كللت راوناو اراوثا روجالاواًدوجا لايعالل نال

 .روجال ا كللةريصت ناب يرهاظ ةرخآلا يف عفنو مهناماراونااهيمظعت ناب ىنملابايندلا يف عفناجم
 لمت ناهيالا رون يفاي.وتسا نيلجسرادضرفوفو هنع هلا يضر لاق#ن ولماعلا|بمعنتي ةدجلا يفامعن

 ارينمامطاس ثني لمع يذلا نايا رون نافل يللا اعمامان ئرخألا نود هراهنيف تانسح اهدحا
 نم ارجا ظعا لابعالا رئاسيف سيلو هنعدلا يضر لاق# لمس ل يذلا فالخب داي زيف اعمال
 نونلدخي مهنا ادب نايالا يف نوفحب ال مالسلاو ةالصلا بيلع نولسرملا ناك اذبلف ةلاسرلا

 يف لسوديلم هللا ساعت غلبي نمنيلسملا رئاسيق سيلو ةرثكوةلق مهعابتا ف الدخأ بسحب
 هللا لص. هناجا رونمظعف نيلسرملا روجا قوف مالسلاوةالضلا هيلطهرجا ناك عابتالاةرثك<
 يي نيل سرملا تاوذ يف حورلا لوكس.  مزاف فيكتالو تحن ال ةياهنيلا غلب تح ملسو هيلع
 "دقو ةلاسرلا ءازجا نم اج هانلعج يذل اوه صاخما نوكسلا اذبف ريغ تاوذ يناهنوكمك
 اذه ناكف نيلسرملا رئاستاوذ يف اهنوكس قوف مالسلاوةالصلا هيلع هناذ يناهنركس نا تلع

 ' مالسلاوةالصلا هيلعدتا ذيف لاككلا ةياغ يلع هرجلا ١

 اع باوجلا قايبم يف لوالا بابلا يف هلوف#جنضياغابدلا ريزملادبع يديسرهاوج نم
 ىلا مسقتت هايد ناف مانملا يف ملسو هيلعمللا ىلص دوجولاديس يأر نماماو همانم يف مئانلا هاي |

 ,يناهيلع لننو هيلغ هللا ىلص ناكيتلا ةلاخا يلع اريهناب كلذو هيف رييعت الانا ىدح 9< نيجف
 نم يئارلا ناكن مابي اسوديطمنلا ىلص هنودهاشي هعمل يضرةباجضلاناكيااندلاراذ ||
 هيلعلا لص ةفيرشلا ةرهاطلا هناذوس: ير يذلا نافنايفلاو دوهشلاو ناقرملاودفلا له ' ||

 0 ا ا | ىري ريفكلا وهو ةرانو ردانلا وهو كلذكدايؤر نركت ةزاتفرتنفلا لها نم نكي ناو لضو
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 / هيلعمملا ىلص يرياببا روصةرهاطلا ةفي رشلا هناذأ نال كلل ذو هتاذ نيعال ةفيرشلاهتاذةروص
 / الصفنم !رونملسو هيلع هل! يلص هتاذأ نال تالذو ةظقيلا يفو مانملا يفةريخك نكاما يفملسو
 هتاذ هيفرهظترونلا اذهمْفي رشلارونلا هيفوالا هنم عضوم نما هلك ملاعلا هب ًالتما دفاهنع
 ملاعلا تألم ةدحاوٌةارمةباغج روبلا لات افةآرما ىف هجولاةروص رهظناك مالسلاوةالصلا هيلع

 قزشملاب لجر مالسلاو ةالصلا هيلقداري ناكانع نفةهركلا تاذلا وه اهيفمسترماوهلك

 دحاو لنآ يف ةفلتخم نك اما يف نوصحال ماوقاو لامشلاب رخسآو بودجلاب رخخآو برغملاب رخنآو
 هيلع حوتخملاو مهنم دحاو لكم م تاذلا هيف مسرت يذلا مركلا رودلا نال كلذوهدنعدارب لكو
 دقوذي ركلات اذلا لح ملااهروعب قري هتريصييابعبت هددعينلا ةروصلا ىأر اذا يذلا وه
 ةالصلاهيلعهئيجيناب خال ذو ةعركلا ثاذلا ةيأهرب ل اعت هيلع ني ناب هيلعحوتنملا ريغل |ذهعقي

 ةلأسملا صافاهيف قدصلاو ةبحلا لاك مالسلاوةالصلا هيلع هسملءاذا اك هعضوملامالسلاو ||
 هللا ىلصدلو هتروصءارا ءاش نمو ركلا هئاذمارا ءاش ف ملسو هيلع ىلص يبنلا ىلا لوكوم
 روصو مالسلاوةالصلا مهيلعنياسرملاوءايبنالاددعروص يثو رخأ روص يف روهظ ملسو هيلع
 روكّذملا ددعلاو ةمايقلا موي ىلامالسلاوةالصلا هيلع هنامز ندإ_"رمدتما نم ءايلوالا ددع
 مالسلاو ةالصلاهيلعملف افلا نورشعو ةعبرا اوفلاةثام: مهنا ليقو مولعم ريغ دنا هيف رتعلا

 هيلعفتما ءايلوأ يفددعلا اذه لثموأَفلا نورشعو ةعب زاوفلا ةئاماهيف ربظي تلا روصلا نم
 دسم ميجا نال هلا نيعبراو ةيناقو فلا يتئام يف روبظلا سو هيلع هق| صدف مالسلاوةالضلا
 ةيسمالسلاوةالصااهيلعهتي زر نيد رمل اًريثك عقباه نمو مالسلاوةالصلا هيلع هرون نم
 انبه ريبعتلاو ريبعت هيف اممالسلاو ةالصلا هيلعماي اور نم#ل«يفانلا مسقل اوم مهخأ شا تاوذ

 ةالصلا هيلغمآر نم ناف اببف لي ونال ةقيقلا يلعامتاف ايطورلا لإ وأن يفال مالظلا تاجرديف
 لوقف كللذيف ةمقاولا مالظلا تاجردملارشنلو هنعهللا ضر لاق*«قحلا ىأردقف مالنسلاو

 هوركلاوهمسوهو ىلوالا ةجيرذلا يفهناذ مالظفاين لا ىطهضرجيودومالسلاوةالصلا هيلعهآر نم
 ىفحلا ىلع ةلال دلاوه مالسلاو ةالصلا هياعدتاذ هيلعييدلا نال مالظاب ولا هذهيف ناكاماو
 قةمالظفالام هاطعا دقو مالسلاو ةالصلاهيلع ْهآَِ ئرمو +ةيئافثا ايندلا ىلعال قابلا

 ىوقاهسمنيكُلاويفاغلا ءاطعأ نال ىوقا اههمالظفلا ناكاماومارخا وهسيمو ةيناثلا ةجرملا
 يقوةثلانلاةجردلا يفهمالظف رذق عضوم يف مالسلاو ةالصلاهيلع ةأر نمو هيلعلال دلأ نم

 دم يشو ةعبازلا ةجردلا يف همالظفاريمنم باش مالسلاو ةالصلا هيلمآر نمو*هورككا دمج
 ل يق هن د اظقدل هيا ال نئلو أ ربت .مدااسلاوة للصل  ةماضو ار نمو عرج يو ةسماخاةجسردلا يق هنالظفل ةيملال نكلوااًريبكمالسلاوةالصلا هيلعو ار نمو*مارحلا
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 ةجردلا يف همالظف دوساوهو مالسلاوةالصلا هيلع ار نووخةفيفظ!ةديقملا يفطيسبلا لوما |
 ةفيفللا 5 ديقعلا نعمنابب ليس هيبدتؤلك#«ةغيفللا ةديقعلا يف بكرملا لهجلا مو ةسداسلا |!

 مالظلاةسماخلا ةج .ردلامالظلا تاج رد ىلع مالكلا يف هنعهللاىفر_بلاقةليقنلا ةديقعلاو

 ةفيفخ نيم« ىلع ةديقعلا نأ كلذو ةفيفطاةديقءلايف طيسلا لهجلا نم تاذلا لع لخادلا
 باوثلا يادازج هيلع بجيال ىلاعتاهناو ةرخخألا يف ىري ىلاعت هنا داقتعا يش ةفيغحلاف+«ةليقثو أ
 رئاسئاو ةظساورىل ام/عف يف جاتجيال ىلاعت هناوهل دع زم باقعلاو هاضف نم باوذلا لب باقعلاو ||

 عي همطقو ف يسلاو دعبشو اعطلاو ابقرحو راتلاف ىلاعتدلاعفاةاج نما هيعأشنيامو طئاسولا |||
 يف ادحا ليال ىل امتدناو نآلاةذوجوم رادلا ناو الا ةدوجومةدجلا نأوممل اعتدلعف نم كلذ
 ردو لماكهناماو ًاقح نم املا وهف اهدقنعا نف ةفيفللا :ديقعلا يش هذبفةرخآلا يفالوايندلا
 ةنملا ناو هلاعفا يفةطساو ىلا جاتحي هناو هياء بجي هازجلا ناو ىريالىلاعت هنا دقتعا ناب اباهج

 بئذ باقع قوفاراقعةمايقلا موي بقاعمداقتعالا اذهب حاصف آلا نيت دوجومر يغراتلاو
 ران يف دولا« صخشلاارلهجاذا ىنلا يحف6ة|يةذلا ةديقملا ماوي دا ةنعال اريغ ىصاعملا

 رايتخالاب يلعاف ىلاعث هناو ٠ ةفلاخثلاو هاقبلاو مدقلاب دوجوو دوجوم ىلاعت هنا داقتعا لثم مدبجم ||
 اليلاعت هناو ٠ ءىش ابنمادل سيئ انلاعنال قلاخلاوهىلاعت هناو ٠ ليلعتالو ةعيبط نعهلعف ىسلو ||

 موجنلاو رمتلاو سمشثلا لم هامسلا يفالو ءارزولاو كولملا لثهضرالا يف ريبك# هكلم يف هكر شي
 ةليقنلاةديرقعلا يد لبف*ماعلاعت ناو ٠ ريصب ىلاعتهنأو ٠ عيمسملاعتدناو ٠ ةكئالملا نئاسو
 هيلع قحاهنمائيش لبجوادبعلا اباهجناف هنايأ لك ةفيفلتاةديقعلا عم دبعلا اهدقتعا اذا

 . ةمالسلاهئا لان ميجار ناني دواطا |!

 هنعمل يشردتل ًاسودلوقب ذي ربالايفو اما اضيا غاب لاذ ؛رعلا ابعييديسرهاوجن نموا ||[:
 ءادتبايف مالسلا هيلع ربج هنعرخ أنام لو هيلع هلا لص دوجرلا ديسسن نم ثيدحلايف اعاأأ

 ني ربج هل ودييف هئاقليلا ًاًقوشدسفت يدري تراديري ل بج قهاش ىلا دعصي نأك يحولا

 سفنلاءاقلا تلق مالسلاو ةالصلا يلع نكسيف نيملاعلا بر لوسرشلنا لوقيفمالسلا هيلع ||
 مهبل ءاسييئالاوةيصعم هيلع مزعلاو كلذ لعف ةداراو رئابكلا نموهواباتق بجوي قهاشلا نم ||

 ةفعبلا لبق يصاعملا عيمج نم نوموصعم سويلم ىلصدوجرلا ديسايسالو مالسلاو ةالصلا
 نيعس لفساىلا هرادةقاح نم هتيادب يفدسفنب ىرالجر فرعا هنعهللا يضر لا قفاه دعب و

 تايادبلا يف حورلا نال كلذو شارفلا ىلغمونلاهرضي الاى اثيش كلذ مرسي و دحاو موي يفض ||
 ضرالا ىلع عب رتثاك ءاوملا يف عيرنت يعف هاوسدح ىلعحورلل ناوكألاةبسنو تاذلا ىلعةبلغلا



 72 او فرصلاو راو رجا هشارف ىلع صخشلا ميج ةطشم هولا يف ا
 1 فلا نع الشفق سو هيلع هنا ىلص هنم معقول“ اقثالا كنذيفل الف اوسدح لعاهدنعرربفلا

 نيمسن هسفب يريد لجل ىلاعن ثلا «مدكرابلا نبا لاقهميف* ىثال بع .زملاف رف ئايحو
 لاؤسلا اذه نعينباجأ نيحاتم كلذ تعم هنع هللا ضر ادتيش وهو زح

 هتدنو هلوقب زيربالا بحاص هرك امال ايا غابدلا يزعلا دبع ديسرهاوج تمد
 دعاك ةرملا هذه ةيسالا لي راج "ين لع يفخامملسو هيلعمملا ىلص هلوق يف لوقي دنع غر

 اودر لاثو ناسحالاو مالسالاو نامالانعلاو سلا يف لي ربج ثيردح جرخا ثيح اسم

 نم دافعا اذهيف هنعدما ييخرلاقفةرلا هذه يلع يتخامناولي ربجشلاذ لاقق ءوبلطف لئاسلا
 الاهفرعي الو قاطبال «ىث عيفرلا» ردقل يظعتلاودل رك مركلاو ملسو هيلعللا ىلص انيبنت ليجتلا

 قارغتسا نايحالا ضعب يقام لصهدت لس و هيلع هللا لص هتاذ نا كلل ذو ىلاعت هلا همحر نم

 اهروئروم وا ئازجاوابقو رع عيبجو أ طوثواهقاع عيمجب تالا عطقدتف هنا قحلا ةدهاشميف

 اذافدبالا تطنتالو قحلا الا لعفتالف ةظوطت | نكل ريغ نءةمطقنم قرت هناحبس قل ارونف
 .:سوريغ !بقيطيال هنا نوملعي مو سو هيلع هل لص يدلل تلضح لاخلا «ذهتكالما ىأر
 نعورلأس واهو بتغاواور داير ذ يح مهب رعشإال مالسلاوةالصلا هيلعهناول جوز عملا تاقراخ
 هللا لوسراي تجيفارعاةروص يف هءاجس دقو الاهل لوقيف هيف هزنهينو هدعمو لاو ناميالا

 لو ثقف كربلا نبا لاق هملعيفهلوسرو هللابد نموأ فيكي ملهف كقدصألو كب نيدأل

 نوبرتملا تكمالمو نوم ككل دابعمودنع هنوذخأي و ملسو هيلع هلل لص هنمنانالا نولمت
 ال هئافل دس مودنعنامالا ذخا نم لكو علظع سو هع لص ين ءاجهنعهثل يمر لاقف

 ,لدهريغ يفٍلسو هيلع لص نول سيال وتلقفاهتص هر الما منتغافاانالو طارص كري
 ]| الينافمفرع هناباولعو ةككالم ميفرعوهسحمملا مالسلاهيلعدرا ذا هنعدشا نهر لاقت ةلاحلا
 || هناذ نمباوجلا مهل جرخي قح ةفيتملا م بارعالا كين اولعجينا هذعتلاملاومهنكم
 تراصو هلام ىلا ىلا امطشم ناكاذا امى الخيمد دموهرون حمرلسو هيلع هلل لص ركلا
 لفوتلققةبولطملا ةلاحلا ىلع جري باوجا ناف همالكو هقطنالا ملكتملا نم عجستال تاذلا

 قالا ايفعطقتي ىلا اواسو هيلع لص هسح لا اقدر يلا ةلاحلا نوف :رعيدكلالكا |
 ملعا ىلع هاو هر يصب هلا سقف نم ىلعالاو مولع كلذ ذجالةنعدشلا يضر لاق ةنايس

 هنعدتبا يبغرهتممتوهلوقب زيربالا يفمرككامهل6اضيا غاب دلازيوعلا دبع ييديسرهارس نمو ||

 ىلئيايحوإلا ةتيتوا يذلا ناك ًامورشبلا هيلع نم هطئهام يطعا دقوالا يبن نمام ثي دخ يفوق



 مل بهوي ماهنق ارم قلعتبامو مهئاوذ سنج نم تناك مالسلاوذالصلا مهيلع»ايبلالا تازبعت نا

 أنيبثةزيجو ريكلا لاح مهيلع روظت راى مرذص لاح يف ميئاوذ عموري اما مموريكلا دعب
 هللا ىلص هتوقل كلاذو هنم اكسو هتدهاشمو هرون نمو هناخيىت#لا نم تناك ل سو هيلع هللا ىلص
 ميج سو هيلع ىلم هتدهأشم تيطعاوأ هنا حار سواح ورو سننوالةعواّتاذءاسو هيلع
 هثيتوا يذلا ناكأمو لسوديل هل ىلص لافشلل ذإفاهوقيطيم مالسلاو ةالصلا ميهلع «ايبنالا

 تناكولو مالسلا مهيلعمهتازمي“ سنج نم تسل مسو هيلع هللا ىلص هقزجم“ نأ عب ىلتب ايحوالا
 هنزحمف رشبلا عيججا ميسي واهيلع نمي هنا ث حي ردقلا ةماضضو ةماخفلا نم تغلب مهتازجع*

 كامالثم هنعهللا يفر برس ُء هئمأل هناي قيحلا نم اهنال هلك كللذ قوف لسو هيلع هللا لمع ١

 اهبرلعيل ةتوقاي لفم ةسيفن ةجاح دحاو لكعملسرب ويف ري عضومملا هلسرا داوم ديازتالك
 هروما عيمج ىلوتيو هسفني هيب ريب وه لءجو هدنع هكرتف دلو هلديازث نا ىلا كلل ادلودنا فرعي و

 يفلصحس ام ساقيالو هيف هيبا رس ناي رسم لاك ةفرعملا لاك نمدلولا اذهل ل صخيام_فيكيالف
 روظي نأ ىني ةباهملا ىضعب ناكدقو هنع هللا ىضر لاق*«ا دب! هيف لصح اه كلاما رس نم هتوخأ
 ينلاىلا تفتليف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا تازبمم ضعب ملسو هيلعهلا ىلص ينلا ىلع
 القمهدعشا يضر برض ثيظع ءايس هكر ديف يركلا لوما هب هصخامىري و لسو هيل ءهقا لما

 هباصتصأ ضعب لعجو ءاش فيك ف رغب هيف مدي قلطاودكلم عيج ىرمكلملاهنكم يذلاب ||
 راونالاو رارضالا لثماغأ لوقي ىرخأةرمهنع هللا يضر هتمعتو لاق#أهيف فرصتي ةي رق هل نت

 لعجو ةرسك لصف نم لثك يلع لقشا ينل لاوحالاوابملع وطنا يتلا تامانلاونآرقلا يف يتلا ||
 ىلا ترظن مةوسكلا ىلا تراظن !ذاف هدنعاهحرطو سبل ام عيجو ةساعراصمةوةوسنلةاهنف |||

 هللا صخةوقا لسو هيلع هلا ىلم يبنلا تاذال المحشو أسال ىرطيال هنا تللع تاقولذملا عيمج
 مسوديلع هللا لص ةفيرشلاهتاذ اهم ||

 هنعدللا ضر هتمعتو هاوقب زي ربالا يفرك امالك(ضيا غاب لازيزملا دبع يدايسر هاوح نموا
 ةفرعملا نأوةفرعملاردق ىطةدهاشملا نأ قاطنال لسو هيلعشإ لس يبتلا ةدهاشم نوكتايبويف لوقي |

 مسوهيلع هللا يلص وبفامبعمثلاثالوهبابح عم بييحلا ناكنيحرلسو هيلعمللا ىلص ينال تصح
 هب تراصامة ناب رلا ف راءملاوةيسدقلاراونالا نم ةيركلادحور تيقس كانبف تاقولخلا لوا

 نوكساميف تنكس ةرعاطلاهتاذ يف ةمركلا حور تلخدالن سقم لكل ةدامو قلم لكلالس ||
 فراعملاو جراعملا يف قرت ثاذلاوابفراعجنمابحتقواهرارساب اهدقت تلعج لورقلاوةبحلاواضرلا
 نيب يذلا رثقنيح تسلا ل زف ةنسنيعب را غلب نا ىلا لسو هيلع لص هرغص ند نماقيشن ميش |
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 مي ِ ب تسلب

 أ ةدهاشملاملشو هيلعمللا لص هل تلصحو ةيلكل اب امسهنيي يذلا باجخا ىجمناو حورلاو تاذلا
 لقانلاو تاق ولذا ميج ارد اود هئاجم ولا نا نايعلاة دهاشك د هاشي راص ىتح قاطتال ىنلا

 ارضالو اعفناهيسفنل كالقال راخقلا يفاواو فوراظلا ةلزاه تاقواخملاو زيح ىلا زيح نممه
 نوكيل ةفراف روصو ةيلاخ تاوذ هينيع يف تاقواخملاو :دها ملا هه لعوهو يلاعت هللا ءاسراف

 مالسلاو ةالصلا مهيلعءايبنالا لءفاك اوككييف مهيلع وعدي يتحمهنم لعنلا يريالف مل ةمحر
 ا ةمايقلا موي ىلا ةعافش مسوديلءلا ىلص اني ةوعد ترخاوميتاوعداواجعتسا | ذو مبا عمدلبق

 ا نييلاعلل ةمحّرال َكاَنلَسو | امو ىلاعت هلوق قادصمرهظو ةمحر ىلع ةمحرهتوعد تراصف

 || ملسوةيلعمتلا ىلصدل ةيلدب لوا اذهو قاذل ةادبمةمحرانا امنا لسو هيلع هلا ىل هل اوق قا دصفو
 ءيش كلذ قوف ىقب لهو تلقن فيكتال ينلا هتاماقميف جرعي ويقرتي ةظمل لك يفوةدهاشملا يف
 تالاكنافيقرتلا يف فقو ام !ذهانئامز ىلا لس هيلع هليل سايب شاعرا هنعهللا يدر لاقف
 واذاةقباسلا دهاشملا مهتوفتال مالسلاوةالصلا مبيلع ءايبنالاف تلقف اهل ةياهنال ىلاعت انالوم

 )| ماوع ةلزاجاوناكت انلاسفالو انل قاطعا وهيملاءتدا ناب بيقلاب نامالا درججالا مهعم نكي م
 يفو ةيلكلاب لزب رتسلا نكل كشالب ةدهاشملا مل تاصحدنع هللا ىف رلاقف نيننؤللا
 ةيلكلابلاز مشو هيط هللا ىلص انيبث ةدهاشم

 .(| فراحملاو ةيسدقلا راونالا نمزيزعلا نآرقلا يفدلوةل6(ضيا زيزعلا دبع يدير هاوج نموال#

 ىسيعان ديسو ةاروتلا بحاص ىمومان ديسنا ثق اطبال يش ةيلزالا رارسالاو ةينابرلا
 | الا مهعسيم ةوعجسو نآرقلا اوكردا قتحاوشاعول روبزلا بحاص دوادان ديسو ل غال بحاص
 ا نم لولاوناكّلو هلاعفا يف هب ءادتهالاو هلاوقا يف اس هيلع ىلص ىبنلاب ا دعقالاو نآرتلا عابنا

 ينعبدروذقو تلق كرابملا نبا لاق##لسو هيلعمئلإ ص همامأ ف يسلاب لتاقودب نماودل باها
 نيبحىسعو ىموم ناكرلدبف لوقي يذلا سو هيلع هللا يلع يبنلا نعي دحلا مالكلا اذه
 يف لاطادقف ديحوتلا باتكر سك يف رج نبا رظناومالسلاو ةالصلا هيلع لافاك وا يناعبنال
 يف يراخلا ىلعدحرش يف رج نبا مالكتعجار دف !!عديبتنالل# ها ثيدملا اذه قرط جرت
 رباجتعرازبلاو دمحا مامالا ةياوراها ذحا تاياورةدعب رك ذهت دجوف روك ذملا ثيددحلا جي ث
 . نأمهناف«يش نع باثكلا لها اولأستال ملسو هيلع هللا صدا لوسر لاق ظناب هنعللا ىضر
 هل لحبام ؟ربظا نيب ىسوم ناكول هلو لطابياوق دصتوا قماوب كت ناامأ مكاو اولض دقو ودهم
 هعسوام ابي ىموم ناول هديب ىسفت ىذل اواسضي ارباجزع ىلعي لاو دمح ال ةياور يتو ىنعبتي نااالا

 || يقومتكرتو هربنا مربظا نيب ىموم ناكول ءادردلا لإ !رعفف اربطلل ةياور ينو#«ىنعبشي ناالا



 ذب

 | ولءديب دم س فن يذلاو تباث نبل ادبع نعيفاربطلاو دالة باو ريفواَديعب ًآلالض ملا
 هنأ ةنعالا يخر رمح نع ىلعي يال ياو ريفو# علا فل يفومشكر ”وهومشعبتا كيف ىموم حبصا
 ملسو هيلعدللا ىلص هلال وسر يل لاقف تئجث باتكلا لها نماباعكت خستناف تقلطنا لاق
 اهيفةصق ركّذف هاقتجو ترمحا ىتح ب ضقف ادلع ىلا العدب دادزال هفخسنت ا باتك تلقا ذهأم
 ْ اهب مكيتا دقاواراصتخا مالكلا ىلرصتخاوهئاوخرملكلا عماوج تيتوادق فا سانلا اها اب
 ايهدتاقناعطسباب تاياورلا كللئرك ذ نادعب رجح نبأ لاق#ثيدحلا اوكوهتتالف ةيقت ءاضيب
 || الصا اه نا يضتقيابعومجت نكلدب جتجياماويف نكيمل ناو ىو ثيدحلا|ذه قرط عيمجم ذهو

 هنعدللا يضرهتل سو هلوقب زيربالا يف هركذامدلع(ضيأ غابدل ازيزعلا دبعي ديسرهاوج نمو

 مهل منيب رعشالا بطاخيهبلط ؟كحا ام ىدنعالو علم ال هاو لسو هيلع هلا لص هلوق نع
 قدصلاب لا ملكتيالو قلاالا لوقيال سو هيلع هلالص يبلاو كل ذدعب مالسلاوةالصلا هيلع
 ةمالكو قالا لوقبالو قدصلابالا ملكتيال لسوديلعهللا ىلص يبلا هنعمل يضر تاق

 'أ| ةدهاشميف ةراتنوكي مسوهيلءدقا لصوهو هت دهأ شدو هنطاب بسح ىلع جرف سو هيلءهلل | ىلص

 أ ةذل ىو ايندلايف :ىشالثامبالو قاطتالو فيكتال ةهظعةذاةدهاشملا,ذهيفوةياعلا تاذلا
 || ةدهاشملا وذ هيفواهربقناطلسواهتوقو تالا: دهاشم يف نوكي ةراتوةنلار اد يفةدجلا لها
 || نع ايئاغ نوكي نيتدهاشملانيتاهيفوربقلا ناطاسوةرقلا ةدهاشم ببسإجاعزنأو فوخ
 ةرملا هذهالا لي راجي لع خام شب ذح يفأذه نم: يش قبس دفوادحأ مهنمدهاشي الو قلخعا

 هلهيفو تانكملا يف ةيراسةوقلا دهاشيف تانكملا عمتاذلاةوقةدهاشم يف نوكيةراتو
 لاغتما لصمي ةفلاقلا ةدها ملا ذهيفواهلاعفا قبتو نطابلا نعةيلعلا تاذلا بيغت ةدهاشملا
 ودعيال سو هيلعمللا ىلصيبلاهب قطتيام عيمجل قالا مهلا ياو قلما ملعتو عئارشلا
 روك للا ثيدحلاو ةئلاغلا ىلعةراتو ةيئاثلا ىلع ةرانويلوالا ىلع نوكيةراتف تادهاشملا هذه
 هسفززع بنا ةوهوا يوقو تاذلا ةدها ثم امئاغ ناكمالسلاةالصلا هيلع هناف ةيناثلا ىلع جرح
 مل حلال هلاوممللاق ةدهاشملا ذهي هرفداصوانل اهلل لوسر ايدلاولا قاف ريغ نعالضف
 " ىجي كلذ ف داصو تادئاكلا ةدهاشم لا عجراإف قح مالكوهو هيلع ملجأ امىدنعالو
 مايقلاوماوالاعابتا نمديضتقلامو ةدهاشملام ذه كح عي ةرج سو هيلع هللا لصهل لبالا
 انيطعتال كنا تفاح كنا هللا لوسر ايارلاقف ماطعافاوعدف نوي رعشالا نيا اقف قلذلا قجي
 ةدهاشملاكلتهيضتقلام ىلع ناكألوا هفلحن ا يضتقياج لسو هيلع هلا لص مهياجاذاتتيطعا دقو
 يدنالو كلمحلال يلا ىلمتفلحيفا ياكل حما نكلو كتل انامل اقف ذئنيح ابملعنأك يتلا |
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 الا لاقامهنوك نءرابخاوبفاناال ىلاعت هلاوح مل لماحلاناف نئاكلاوما ذهوهيلعولما ام
 مالسلاو ةالصلا هيلع هني نعرفك ملف تلقن كرابملا نبا ىلاق *قدصلابالا ملكتالو ىحلا

 يذلا تيتاو يمي نع ترفكألا نمار هل هريغ ىراف نيه ىلع فلحاال ىفاو لاف شح ذئنيح
 ورك ذيذلاو ةصقلامذه يف هنيع نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلارغكي م هدعدّللا يضر لاقفريخوه
 هلا لصهنم ردصيملو ةيعرشة داق ءاطعأو مح سيسأتو مالك ءادشب او هانا ثيدحلايفدعب
 لوهملا نم رباك الا بهذا ذهىلاو تلق كراملا نيا لاق» سأرةصقلا»لهيف رينكت لسديلع
 ةنعدلأ ىضر لاق ث+هنعدنأ يضر مظملا يلا اذه نافرع عصام هللفهربغو ىرصبلا نسحلاك
 ثيدحلا هللارفغتساف يبلق ىلع نخيل هلا ملسو هيلعمللا ىلصدلوقب ةراشالا ةئلاغلا ةدهاشملاهملاو
 لامن هللا مهمحر قارعلاو ىوونلاو شايع شي دحلا خوي ش هيف ملكتو هحبفس يف لسم هجرخلا دقو
 هنعاطا ىف :ر لاق نياميودهاشي نم مالكزيشلا مالكركل وهثعللا ىف .رانخسيش مالك نم ب ركب

 مهدبالو ةيزاثلاو ىلوالا ةدهاشثلا ىلع ماودلا ىلع اوردقي نانيعجحاقئالذغا قوطوف سيلو
 انذ كلذدمي وهفارفختسي اهيل لزناذأ لسوديلعمللا ىلص ناكفاوجيراسبل ةقئاثلا ىلا لوزنلا نم ||
 حرشيف مدقل امدعب هلوقب زيربالا يتوركذام9كأضيا غابدلازي رعلا دبع ييديسرماوج ندوؤلم ||
 ةالصلاهياعةمالكنا لاقو ثالثلا تادهاشملا هذه هئعدللا قر هنم تمس: الو تادهاشملا |

 هيلع هنال اهفرعي نم يلعالا مالسلاوةالصلا هياعدمالك ل كشي الهناوأهودعتال مالشلاو
 هنلًاسدلاوحا عيمج يفوهرومارئاس يف قدصلاب الا ملكتبالو قالا لوقيال مالسلاوةالصلا

 جيم يف يذلا لخدلازيبأت ثيذح نع هنع هللا ىفرفتل أسف * ثيدحلا نم يعبف لع كش
 حلصت اذهب | اوئاقفا ذهاممالسلاو ةالصلاهيلع_فاقف لذتلا نوريؤب ثوم وول ءرم ثيح ملم

 ةحلاصريغ عيش نءاجن اهو ربؤي ملف تحلصا اولعنتإلل ]سوءيلعهشا لص اقفل لوس اي
 اذك انل تلق هللا لوسر ايارلاق اذكهرمدلا لاب أم لاق كلل ذدجب ماللاوةالصلا هبطءاغر الف |
 مول ملسو هيلع ىلص هلوق هتعدشلا نه رلاقفك أ يندب ملعا منا لسوميلعشا ىلصلاقفا ذك ١

 نيقيلاومزجلا نم هددعام لعمالكلا اذه هنم جرخ دقو قددص لوقو قح مالك ت حاصلا ونت

 رئاس يفيلاعت هلعف نايرس ةدهاشم يلع ينبممزجلا كلذو ىقالطالاب لءافلاوه ىلاعث هنأب
 يلق قفخيالو ةرعش كرحتل الوةرذ نكسلال هنا ثيحب ببسالوةطساوالب ةرشابم تانكملا |

 ةطساو ريغ نمةرشابم هإعافملاعت وهوالا بحاصخمويالو نيعفرطتالو قرعبرضيالو |!

 نعكلذ بس غيالو تاسوسغلارئاس هريغدهاشي 5 سو هيلعهللا ىلص يبلا :دهاشي ما اذهو

 الو ةدهاشملا هدهديفىذلا هبلقماعيال ملسو هيلع ص هنال مادلا يفالوةظفتلا يفال هراظن :



 1 ل 2 را ير يي يب م

 ٍآ يلا فلاب تامالا نع ء قرتبو هرلظأ نم بابسالا حيطتةدها هذه بحاصنا كش

 ال ةقادةدها ثمن ولمعت مو مكس ”هنأ و ىلاءتو كرب هلوق يقم دنعف نايعلاو دوهعشلا أ

 " لعفلاةبسا لابلاب هعمرطخيال مز د الا ينعم مز ناوهوةدهاشملا مذهب ساني نيقي وبيت

 . هذه ىلع نوكي يذلا مزملا ناكشالو. ةلمدلا س أر ردق رطاخلا اذهناكولو ىلاعت ريغ ملا
 3 ةطساوالو بيس دعم قييال يذلا ىلاءتدّنارسوهو» ايشالا هب لعفتتو دئاوملاهب قرت مث ةدصلا

 ًقح لوف ناك بابرالا بري ا لعفلاةبسنو بابسالا طوقسيلاراشا اذاماقملا اذهب حاصف
 ةوامستام 6 هلل 13 ىلاعت هلوق يف مددع سدلف بيغلاب نامالا بحاصاماوأٌق دص همالكو

 |ةبساو ةب ل سمرا هبال وهدي ىلع تربظ نم ىلا لاءفالاة بسن دهاشي اهنا لب ةدهاشم
 ناميالا وهودب ر نماهدحا نايذاج» دنعفهل ىلاعتهللا هبعو يذلا نامالا الا ىلاعت هيلا لمنلا
 لطابلاىلا هب يذلا ريغلا نم. لعفلا ةدهاشم وهو هعبط نمامبيت اثوىملا ىلاهبذ هي ىذلا

 ةقباسلا ةب الا بعمره ,دهقفيفاعالا بذاذا ىوقي ةران نكلاماد نيرمالا نيه نيب وبف
 . تاقوا يفونمورلاومربلا اهانعم نع لفغي مدجتف يب عبطلا بذاطا يوقيةراتونيثعاسوةءاس

 ةباصصلا نال مسو هيلع هلام يب :اديلاراشا امتي 1 اكبافددامال قراخلا نيقيلا قتنيقلفنلا

 جرن هبسشرو هودي قا لم هتطاب هيلع لقشا يذلا قرأ لا نيقبلامهتاف مهنعاللاي هر

 بلاوزنا عوز كذامعوقو مدعيف ةلملا لسو هيلع هللا ىلص ماعاملو قدصلا هلوقو ملا همالك

 كرايملا نبا لاق» عايندب معامتنالاقو مهتلاح ىلع ما ا مهنعمملاىضر مهفوطوف ىبإ لملاك
 اروطسس هتيأروا باولأ اذه لثم تعم لههلا كقفو رظنافت تاقمالكلا اره دعب هللا دمحر
 هنعالا ىفردتل ًاسولافع * وصال ءاملعن ملوحفلا ىلع ثيدملا لاكشاعم باتكيق

 ةيعملا اهب دارملا ةيدهعلاهل ءلأ يذرلاةةىنيقسيو ينمعطييإ رددعتيبايفاشي دح نع 1

 ملسو هيلع هلا لصديي دل ىلاعت هلا ةي وقل اههجدا ارما قسلاوماعطالاو

 نعدل اس ريح زي ربالا ب حاصل هياوج د6 اضيا غاب دلازي رعلادب .* يديصرهأوج نمو 2

 قيفجيو فشك نعدباجاقدتدالو ةدمو ةماعوهرهشوم سو هيلع هللا ىلص ينلا ةدالوتقو

 رجلا عولطملا هما صالخ رخب مأتو ةدمب رجلا لبق ليللا رخآفداو سو هيلع لص هئاب

 ةيابتسالا ةعاس يا ينم صالخا لاصيناو همأ ن نلعب نم سو هيلع ىلص هلاصفنا نيب ىلا: دلاو

 موي ىلإ ايكحمادتماوأر يظعتل ثرعشاو اهرعاتمحتتو ثيداحالا ممتد رويقلا ليللا يف

 رئاس نما ءايلوا نم ناويدلا لها عمت + ةعاسلاكلت يفوهمءهّلا ىهضر لاق *ةمايقلا

 | نيغمحأ مهنعاللا ىغر ديعلاو ةئالا ماوةبملا اطقالا ثوم منو ضرالا ناطقا
 حج ا يي

1 



 ذي يمي بي بيبي يي |
 مالا عيجدغست مهنمومالسالا رون دوم مل نولماحلا مودكم جراخ ءارحراغب مهعاتجا نوكي و

 لاقورطو ىهقو هتوعد هللا باجاةعاسلا كلت يف مهفوقو هفوقوو عهاعدماوأعد قفاو نوف

 مموج نا لبق قثنكاذكو اريثك ةعاسلا ءذهوايق يمان ديهنعهلايضرناكو كرابملانبا

 تادج ممل تاك تا اصلا اولي عراونمأ َنيِدْلأَنِإ فبكلا ذ ةروس رخآًارقا هنع هللا ىضر
 تيقبوتياجت“ الا ةماسيف قيفال ةررلارخآىل ل جنني سؤ در

 ةعاسلا ثآني مايقارب مولا لبق ةيآلاهذهت ءارقوت لدا امارشعةتس نماوخ كلذ لع

 دنا هنع هلأ ىضرلاقن هماعوةدالؤلا رهش د نع هل سدنا ركذ خب« تعصف يريغو انأ.اهتب رجدقو

 ةليلدلو هنا ىنعي رمالا سفن ىف عقارلا وهاذهو ىلدالا عيب روعباس يفداومالسلاوةالصلا هيلع
 ليغلا هاد راكب سو يلع هلا لسة دوجد ةكرب و ليفلا ءيبث لبق ليفلا ماعيف هنم عباسلا
 ريشا ةرشع مل سو هيلعشا لصد دم رادقمودنع#لاي خر لاق+ابلها نع

 ةيملا نعدت اش ُ ريالا يف ركد1م16اضياغابدلا زيزهلادبعييديسرهاوج ندو ل«
 عمتيبلاثكلسوهيلعملا ىلص ناك نع هللا ىضر لاقف كلذ يف تاياورلا فالتخال ةفي رشلا
 هنع الل يضر لاقو * نئذلاو نيضراعلا ءاقتلاد دعا هيفخ ناكو نقذلا يف طسوتمالوطاشوط

 ٍموادج يلق / يش هبف لب فئنإ هيفرعشال سو هيلع هللاىلصفي رشلا هطبا نار آب اوج قا

 ىلا جوخ رعشلا نا فيرشلا طب الا يف رعشلا ةلق بيسو لاق اوس هطلاخجي ضايب يأ :ةرفغلا
 || لق اذلذ نيم ركلأ نيعشولا رمش سويا ساكت نوبكلاو فيرشلا ردصلا عا
 يقهنعشا ىضر لاقو * نيبجاملا نرفا سو هيلعلا ىلص نكي و نيفيرشلا نيطبالا رعش

 ائايحاو لوطي نايحاف فلن ملسو هيلع ىلص فيرشلا هسأر رعش ناكر أ باوجأ
 أ هعدب الوةهبجلا ىلب ام صقي ناكمالسلاو ةالصلا هيلعدنكلو ةدحاو ةلاح ىلعنكي ملو رصقي
 تثارعش سمن اون ةقفنعلا يف بيشلا ناكو كسل يف الا مالسلاو ةالصلا هيلع ىاجيبلو لوطي
 هنكلو ءانملاب ,لسوديلع هلل لص بضخ شلة نم رثكأ نقذلا يفو ليلق*يثنيغدصلايفو
 : رونت تناكه طسو يف ملسو هيلع هللا ىلص رونو ةثيدملا يف لئالق تارمد 2ك ل دنيح لبق“
 | هلااوامهتعمللا يفرةشاعوةجيدخ

 هنأ ًاسوداوتب زيربالا يف هرك ذاع 3 اشيا غابدلازيزعلا ديعي ديسرهأوج كس غ0

 ٠ تاياورلا ضعب يفاكالام شو افكتي ناك له ل سو يلع هلل لص يبل ةيشمنعدنعدنا ىفرأ ١

 || اني ًانكتي ناك دنع يبخر يل لأقق بص, نم طنب امئاك ةياور فاك ماماىلا ردحنب ناكوأ
 | ناكفيك كي را ىتحنلاعت منعا عمري لاقغشلا انعم سل عضوم فتنكوالامتو!
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 ”نيعس نما ي ياما هنع هنا يضر اطخت هتايجلاحايندلا رادو ىشهلسو لمت لص يا

 اهلابجواهتسح نم ريطي يلقع داك ةيشمدب ًاروآلاعشتو اني نك ؛ هنعاشأ يضرهتب ًارفةوطخل

 ملسو هيلع لص يباب هلع ا ام هنعدللا ىضرف لوقعا رواوأمنم لما طقينيعتارام

 4 ءاللا يضرهتل ًاسودلوقب زيربالا يف هركذامالك(ي غاب دلازيزعلا دبع يديسرهاوج نموا

 ثالث هنعدشا ي هر لاقت كلذ يف تفلتخا شي داحالان اف ناك كفي رم دلاردصلا قش نع

 ةفلاخمن«ةييارتلا تاذلا هيضتقثاموهوناطيشلا ظحهنم جرختساو ةولح دنع لو 964 تارم

 دنعال مار ةئيدرلارطاو لا لصادنم عزنو نيتسرشع دنع يناث ول ىوملا عابتاورمالا
 سبل هنعّشا ىغرغخيشلا لاقفءارسالاةلب عقودنا ثيداحالا رثكأر ماظ هادم لاق ةوبتلا
 هيلعدل لص وةلالو ةطايخبالبم ًتلاومد ريغ "سو هلأ ريغ م عفو قشلاو لاق ك كلذك
 ىشلا اماتلقدل رابملا نبا لاقدم لجا هاو هانت ب هرلا لف نم هنال كلذ ينإ ًامالسلاوةالصلا

 ةجرخمأ هتع هللاىشرةرا رهيب ثيدخ يف درو د: نيدس رشع دنعامأو هيلع قيتمت ةياح دنع

 دوادوبا هجرخا دقفةثمبلا*ادتبا يا ةوبتلا دبعاماوجدنسملا دئاوز يف دمحامامالا نباهثادبع
 لاقو مهمفعب هرككأ دقث ءارس الا ديعاماو#ةوبتلا لئال دف قيمبلاو مسنوب أو مدنسم يف ىسلايطلا
 يصل وري نبا لاق#ةركدمدتي اورو يف دملا رغيجانبهللا دبعنب كلب رش ةباور نمالا دريل هنا
 كرير نبا رظناو رذويلا ثيدحن مشلي رشةياور ريغنمنيححصلا يف تبث دنا
 نيكي نايملاو فشكلا ضحمب همالكت ا هنعشا خر خيشلا نا تاع دقو *ديحوتلا
 يعش يمردتلًاسوىلامت لا دحر لاق# عا ىلاعتهقاو*اردلا دنع قش 1عوقو مدع باوصلا
 هني رشلا ل جرةبابس هئعهّللا يضر لاقف راظسوزملوطا موديل هل لسدتابس نا ليقاع

 ملءا ىلاعت هللاو اهاطسول ةيواسم هيدي ةبايسو اهأطسو نم لوطا

 هدعدلا ىغردتل ًاسوءلوقب يالا فمك امالي غاب لاززملا دبع ديس ,ماوج نمو

 لاق كب رمل ةابد هاج نيح تارم ثالث سو ديلع هرم ينام السلا هيلعىلي ريج م نع
 ةعشل|هنعشأ يىخر لاقت دبجلاهتم غلب تح ىل ري ربجهعفف ”ئراقبالا امهاسو هيلعهللا لص يبنلا

 هدعب سال يذلا يدبا لارا لوح يفلت, ملا لي ربج هب لسوتيل ىلوالا

 ةيغلاو في رشلا هاججذولي وملسوهيلءهلا يلص يبا ءاجيف مالا هيلع لخديل ةينافلا ةعفلاو
 غلب ءانعمأرقا ل مالسلا هيلع ليريجلوقودنعّشا ىضرلاف * ةفيرشلا هتما نينوكيل ةقلاثلا
 مهو عضوملا كلذيف رسوم يلعنا لص يلا ىلع ل لزنانآرثل لا عيج نان ثداحلاب مدقلامالكلا

 كدا نم ٍتانيَو سائل ىذه نارقأأ هيف فلو أيل ناضمز ”رومش ىلاءت هلوقي دارملا



 كك
 [ يدق ينعم غاي نا هنم باظيمال لا هيلع ريج ناك ناو هلا ىفر لاق» #١ نافل |

 انا ام هللسو هيلع ىلص لاقف كاذ ذامالسلاو ةالصلا هيلءداةلصاحلا ةيلزالا ( ةلاكملو

 لي ربج هملعف ثداحلاناسالاب يف 1 زالا لوقلاو مدقلا م كلا غابانا ق قيطااليلاياذعراقب

 اريك هبحي سو هيلعدللا ىلع يب اكل ثداحلاناسألاب هغابي فيك
 يالا بابلا نما جلخ يتااد اوفلا لوا يندكيأضيا غاب دلازي زملا دعي ديسرهاوج نموا#
 نع هل أس أم هنعدلا يضر دهباوج ةيلاي رسلا ةغللاو ةيآرقلا تالا ضعب نع هيفدل أس يذلا
 لاقنهيفاو دكتخا ءالعلا ناف فاقلاب وأ ءافلاب وه لف حفشم سو هيلعاللا بم مشان الوموأ يبن مغ:

 هللاىلص دعما نع دنع يقر عقل سو لاق*يناي رس طظفارحو دجللا نعم . حفشلا نم ءافلاب وه

 ركويلوالا همام ديدتا لوقين مم خم ناف هطيض يفاوفلتخلا» ءاملاعلان افا سْنَمْلملسو هيلع
 منيب مقفي ب وهدنع دكا يهر لاق ةيناقلارشكو ونلدالا ملا حتفب هنا لوقي نم مهنمو ةيثاثلا

 ءاحلا ميتفبانمحو+ةلك نودلا ناكساو ريل تفي نملافد«ةدحاو ةلكال ناتلك اهو ةيناشلاوىلوالا
 عيفتأاف نطاب مقتورحاظ مقئاملي ينأاةمعنلا ىلوالا ةملكلا ىنعمو#ى رخل ةلكن ودلا شو مملاو
 حاورالا ملاعيف حاورالا نا نراك امؤه نظابلا مفنلا او حابشالالاعيف تاؤذلل ناك أم وه رهاظلا

 ةلكلا عمو« كلل لك لسودياع دق مهنا كنشالو لاوعلاعيمجو تاقولفملا عيمج ا موس ةمش و

 لوفي هن أكف ةباهثلا ىلا تعفتراو ةياغلا ىلات لب ةقاسلاة مسالا نا وألا ةفصلا كيو يناثلا
 ينايرس ظفلوهو قحالالو قب ,اسدكربي 1و ةياغلا تغلب ىنلا ةمسنلا هلا لو ديلعلا لص ىبلا يف
 روسلا تاو نعل اسال متعمللا ىفردل اوقداأضي | غابدلا زيرعلا دبع يديسرهاوج نمو لع

 ثعضو ةحوتنملا ف اكل اذ *هتدح ىلع فرح لكريسفتدعبالا اهنةدارملا موفي الف صعيبك اما
 قيقمتلا ةدايزو ةحوتفملايف ام أهينف ةحوتنملا ءاذلا ىتمل قيقحت ةئكحاسلا هانلاو*دبعلل

 ا قح قاطنال هنوكو لوةث ةنكاسلا 2لار أكف قاظيال يذلا ١ ىشلا ةحوتفملاىنعمو ري رقتلاو
 | ردك رطل خيال يتلا ةيفاصلاةرهاطلا ةمحرلا ىلع لدتل تءضو ةحموتنملا ءاهلاو#« هيف كششال
 || « لاخلا لاح نم لاقتثالاو ليحرلا ىلع لدتل تعضو ةحوتنملانيعلاو*ءاددللاي و*ريغألو
 ىنعمو ةحوتنلا نما: قيقحت ةنكسملا نودلاو +طالتخالاو كابتشالا لعل دن ةنكسملا هايلاو
 ناذلاو *غارفلا ىلعلدتأ تعضو ةحوتنملا داصلاو * تانلا يف نكأسلا ريا ةحوتفملا

 البق ىتلا يناملل قيقحت ةراشالا فورحوةراشالا فورح نماهنال داصلا ىندل قيقحت ةنكسملا
 0 ا و ام تف تكا ابا وع دور ناو



 ةفاك لعترمىل
 فاكلا نا قباسلا ريسفتلا نم كالذ نايب وملسو يلعن يلص مركلا يلا اذه نماهراونا
 قح قاطيال هنوك نأو قاطبال هنا ىلعتلدةنكا ألا داغلاو دبع ملسو هيلعملثا ىلص هنا ىلع تلد
 ديسشلا ذب ناكف قحالالو قباس كر دي لف ىئالطعأ رجا هنا فاطيال هنرك ينمو هيف كشال

 لاق اك هريلةريطم ةيفاص ةرهاطةمحردنا ىلع تل دةحوتلااملاو لسوء لعدن ىلصدوجلا
 ءادنايو قافلة أدبم ةحرانا اهنا ملسوهيلعهلا قلصلاق '«نيلاعال ةمحرالا كانأمذ ١اموىلاعت

 اهنال ةنكاسلا ءايلا نع ةدك ديم اة رق نم نيملا هيلع تل دا موه هلجال ىدانملاو قباسلا دبعلل
 ابكبتشاو ةلحرلا موزن كلذعم ديفتو ىبساك ديك أتللةراشالا فورحو ةراشالا فورحنم
 هيلا لوحرملاو تادوجوملاهب موقل يذلا دوجولا رون وهو ةنكاسلا نونلا ينعم وهدب لوحرملاو
 اتحاب اهذ بهذا يلءزيزعلا دبعلا اذهأي رذئايس مالكلا ىنعفداصلاب هيلا ريشا يذلا ينمملاوه

 ةدا «نافكيتمار دقسبأ مهنا دوجو اهبموقت ىتلا راونالاب غارفوزيح فوه نم عيج ىلا مزال

 كلذو قاسنا"يامالكلا لظن قسلاوأتسح بيتر ث فورحلا يفاعم تبترث دقف كدم يئاغنأ عيبجلا
 كرم بكرئاذا مالكلا نا اكف اهريغيف تاملكلا يف اعكةيناي رسلا يف فورم ا ىفاعم نال
 ةيئاي رسلا يف مالكا كال ذك هنالك يفاعم تبترتاذاالا يقتسي ال تاغللا نم فا يف تاملكلا
 ضعب ةزسجا لذ [اههفعب ناكودف ورح يلاعم تيئرئ اذا الا ميقتسي الهناففو رأسا نم بكر ماذا

 ىلا هتاككيناعم بيترتيف جاتحيدق ةينايرسلا ريغيف تاملكلا نم بكر ئاذا مالكلا نا اكو

 يمت هيلع ف قوتي «يشرامغاوامهنم يدجاوهاب نيقمالمنيينعم نيب لصفو ريخ تو يدق
 فورملا يفاعم بيترت يف جات دقف فورملا نم بكرثاذا ةينابرمدلا يف مالكا كل ذك ينعملا
 يناعمهبانرسف يذلا اذهودنعولا ىضر لاق#كلذ ريغ لا رابغاو ف ذحو ريخاتو عدقتلا
 ملسو هيلع ىلصدوجرلا ديس نودهاشي مهاف نايملاو فشكلاب هبأب رادنعمواعمزومرلامذه
 نم هريغنودهاشي و هريغهقيطب الاعدب ردب همركأ امو لجو رعهشاءاطعا امنودهاشي و
 نودهاشي و تاماركلا نم هللا ماطعا !منودهاشب ومريغوةكئالماو هايبنالا تاقولخملا

 هروف يف ةضباق رون نم طويخ يف قولخم لك ىلا لسو هيلعهللا لص دوجرلا دبس نمي راس ةدامل
 نم مريغ تاوذومالبسلاوةالصلا مهيلعةكمالملاوءايبنالا تاوذرلا ةدنم سو هيل ها يلص
 ضبعبذخا دقلو هنع هللا ىضر لاق# هبئارغو دادقسالا كلذ يئابج ”رودهاشبن تاقرلخلا
 زيلع كلذيف يأرف لاق مدآ ونبابقزرينلاةمعدلا ينو هيف رظنفدلك ايل ةزبخ فرط نيحلاصلا

 ىأرف ملسو هيلعدلاىلصهرونب لصنا يذلا هرون طرخمال هته ارف هرظظنب عبتف رون نماطيخ



 أمم 71 خلك طوب ىلا عرفتي ب لعج اليلق دمءانادعب :غادحاوج كلا رودلاب لصتملاطيخلا

 نمالمجو دعا ي 0 وهر تلق كل ارابملانبالاف# تاودلا كلت عن نم ةمعنب

 هللا لاسن نالذلعا لها ضعبا مقودقلو هنعهللا ىغرلاق# هنيب واتنيب عطقالو هتعيشودب ز 533

 يناعا رون اماوثاجال يلا ةيادملاالا ملسو يللا لصد تان ديس نم يل سبأ لاقدا ةمالاسلا
 كناميا روث نيبامانمامق نان وملاصلا هل لاقف ملسو هلع هل لص يبنلا مال لجو زعل نم و

 تيضر معن لاقف كاذب ىغرت أ تركذيهلا ةيادهلا كل انيقباو راسو هي هلا ىلص رون نيبو
 تامو سوي عمليا يلص هل أوسر/ وهلا رفكوبي الإ دوغ ىحدمالك عافدنعكاىضرلا

 ردقب و لجورع هب نوفراعلا ىلاعت هللا ءايلواف ةلجلاب و*هلضفو نب ةمالسلاهلا ل 3 مرفغك "
 لب تاسوسحلا عيج نودهاشب !؟ ًنايعقبسام عيج نودهاشي ملسو هيلع لص هللا لوسر
 هيلمايركز انديسنودهاشيف ركئليحو يِثايساك رصبلا رظن نم وفا ةريصبلاراغن نال ىوقأ |

 انديس ىلا ملسو هيلع ىلص دوجولا ديس مةدتم لجوزعهلا نم هتاماقمودلاوحاو مالسلا

 هتاماقمودلاوساو يي انديسنم ةروسلايفركذ ام لككلذكومالسلاو ةالصلاهيلءاي ركز
 ليعامساو هاربا انتاداسو هتاماقءودلاوحاو يسيعاند سواهتاماقمو اهلاوحاو ميزمةديسلاو
 امضعب الهويمل منا يبن لكومالسلاو ةالصلا مهيلعجونومذأو سي رداو نوراهو مومو

 ضعبلا طعن ةروسلا قا القاذف ىصحيال ددعا هيف لخ امج قب و زومرلا كلت تخت لخد

 دال اموجور هيفامو ةلقاملاريغو ةلقاعلا ةتماصلاو ةقطانلا تادوجوملا عيمج ناف زومرلا يام 1

 ةنعدشإ فردتل اسم اريسفتلاا ذه هنعهللا يضردنم تعمساملو«زومرلا كلت يفةلخا دابلكةيف
 يديسوعرونلا يعي ديس لقو هصنو ناطلس نيد يديس نع شالا يف دب زوباهلقن اعاأ

 يف اكمونلا يف ثي راق دنا مهنعهللا ىضريلذاشلا باحص| نمناكو ناطلس نبدا دبعيلا
 لاقرأ يناس لع ملاعتدّلا ىرجاف قسعمح صعيب كل اعن هلوقريسفت يف * ابقنلا ضعب عمتفلتخا
 ذوجولا فيكن فاك ل اقهنأ كف سو هيلع ىلص هلوسر نيب ويىلاعت هللا نيب رارسا ين تلقف

 نيغ .ايدب توكل كل انأيهوشلملا كلانبهداه+دوجولا لكتنادوجوم لك ديلا ىوأي دل ا
 #كانكلم ميم# كانيمح احجشا عاطادقت لوسسرلا عطي نمتنا يت افصداص*نويعلا نيعأي |

 المها دير ىلا ريسن تلةففوعزانق اقدلاعب رقناق*كانرراسنيس * كادلعنيع
 دمتلاف يأللا انفاق لسو هيلعشا لصهلالوسرإ انيقلف انرسفادنيي لصفيل لسوهيلع
 خيحص ناطلسن يدمج يديِس هلاق يذلا ىمملا اذه دنع ىمر لاقتعا قماوهناطلسبا

 اموقاهاصاءاضتقااموابعضو بسحر ف ورملا ةهريسفتو سو هيلع ىلص ةماقميلا ةيسنلاب



 | لكت كم ةئيتوشلملا بهن اف نعش يفر خيشلا ريستترامكيلع قخيالو تلق لاق ؟مانلق 0
 .توكلملاو كلما جاردا نما ذهنياو هنع عرفتلا مدعو لس هيلعدللا ىلصدل ةنيابملا شقي امهنم |
 | ىلع ملسو هيلع هللا ىلص دولا ديس نم هتدام ناب عيمجا ىلع لا مواصلات  تاقولخمل عيمجو
 لك دوجوم لك هيلا يوأب يذلا دوجرلا فك هلوق نعم ذهو نيعلاو نونلا فرحءاضتفا ا
 داصلاو نيعلاو نونلا تحت جردني هنع هلل يضر ناطلس ني دمتي ديس هيلا راشا ام

 هتلاسو هلوقب زيربالا يف رك رمال ابا غابدلا زيزعلا دبع يديسرعاوج تردد و«
 , لدتلهتي ,الالانلْس اق مَ 1 00 ا/ةَكلكامْلا تلاد و يلاعت هلوق نعدتعهللا ىغر

 باب راعم باوصلا هنعدلا يضر اقف ءاسنلا ضعبة ويف فالخلا ركذو رم ةديسلاةوبن ىلع
 مرمةديسلا تناك اغاوالصا عونلا كلذ يفةوبندتل نأ متو ءاسنلا نعت ةوبنلا يننوهو يناثلا لوقلا

 يف تاذأا عم قولخم قيقح اذ يلصا ةوبنلا رون ناب ةيالولاوةوبنلا نيب قرفلارك ذم ةقيدص
 هو اما لاقط شلاذ فالك اللودر حا كف (وصسم يا ناكاذلو ا أشن لسا ا

 يبن ناك ءاوس هيلع وتفملا نال يعن سيلف همدعو كاملا لوزن نميلولاو ينلا نيب قرتلايف

 أ امانيشفا ولو لاق دئوبطاخيو مهطاخيو 4 هيلع مام ىلع مهتاوذبةككالملا دهاشي نادب ال يلوا

 ل رسدتكلو نيبغارال ةدمعونيبلاطلا ةبآن اكل بابلا اذهيفددع هللا يشررشلا نمانعج#
 هدهاشي ام ضعب ام دحا+ هدعش ا يضرخيشلا مولع نمنيرما اههرك ذا نأ تيبحا يناالا يشفي
 يقدابعلا لاعفا اهنم*رومابفشاكي هناف لوالا ماقملايفاماهدعشا ىغر لاق هيلع حوتفملا
 يرضرالا يف يتلا رانلا ةدهاشما خمو#عيسلا ثا ووسلاو عيسلانيض رالاةدهاشماهنم هو مهم اولخ

 .نم دعم خزربلا نال خزربلا ران يق رانلاءذهو لاق»امسلاو ضزالا يفامتكللذ ريغو ةسمالا
 حاو راوابتاجر د ىلع حابشالا نمابجو هرخدعب هيف جاورالاوةعباسلا نطرالا ىلا ةعباسلا ءامسلا
 شاشعالاو فوبكلاورابالاك ةقيض لزانمةئيه ىلعيشورانلا هذهيقهللابذايملاودواقشلا لها
 عيسلا نيض رالاو عيسلا تأ اومسأا 5 رك نعةج راخ مئهج نال نهج يش ”رانلاو ده تسيلو لاق#

 كالفالاك ةيلفسلاوةيولعلا ملاوعلا نم هيلع حرتنملا هدهاشي اماريثك رك ذوةنجلا كلذكو ||
 ليش لتستسيال نا هيلع بجي و لاق *ةلئاملا تاوصالاو نيطايشلاو موهتلاو رمقلاو سمشلاو ||
 نال ساكتنالاىلا هرما راصو لاطأدب فقؤالاو ىريام لك رغصتسإ ناو رومالا ذهن ع ا
 |١ لاق الظابلك ةدهاشملا ءايشالاءذمودتستناملك فسن ةفانس عتنلا نمزيف تادلا ظ

 راصو ديياديهعم نيطايشلاثناك ةقباسلا رومالا هذه نم» يبث عم فقو نمودنع هللاوضر

 ١ الأ (ييلقابلطوأُت وش هيف قلخو هيلادبذجهلادجر نموةمال لاهل لأ ةيكلاو ةرمصلا ةلجنع



 ٍ ىو ةيقابلاراونالاب فشاكي هافانا ماقلا يف دهاشب اماماون#بححل ذمه, قر
 ناويدلاو ةظفملاو ةككالملا ماقملا أ ذهيف دهاشإف ةينافلاةيناطظلارومالاب لوالا مالي
 || ىلع ناكو هيلا فاضي نملكومالسلا هيلع ىسيعماقمدهاشي وهنورم فر يذلا ايلوالاو

 ماقمع دعم نم لوو السلال سب زدا ماقمم هعم نم لكومالسلاهيلعى ومماةمم هتلكاش

 سي زدأ ليقن 15 نم مهنه نيم دقشم لسرلا نم ةث الث ماقم ُمهعن نم لك مالسلا هيلع فسوي

 ني روك ذ لا ءاينالا تاملاقمامحرشولو لاق *سانلا نيب ةفورعمريغمألامسأ هنعرخ أ أت نم مهنمو

 : ناكل لاش بجيو»# لاب ىلعدل نكيمل ايش عماننلا معمل ةتقلخ اص لمكالما ىريفيكو
 هلم * يبث مهفقوا ذاف ةفافس ذكيس ةتاؤذنأ بسأل أهتم :يثعم ف قبال نارونالاهذبب

 نب يف عجرو هرسل قس دست“ او الشم ىسع انديسوماقم عمفقوا اهنا ىتخمزارسا ةثأذ

 كالمو يظعرطخ ىلع ديا اعحوتفملالاز ,الوةمالسلا هلال ًاسنمالسالاةلمنعجرخونةنيد ىلع

 هل وءأت 0 هدهأشاذأف ملسوهي عدلا يلصدمتان :الوموأن ديس ماقمدهاشي تح بيرق

 ةفيرشلا هتاذاهب تضتخا :لجورعم ىلا ةبذأج ةوق لسوديلعمنا ىلصدتاذيف نال رورخلا ١ ١

 لصو اذافنيماعلا لضفاو تاقولخما ارغا ناك اذذلو تاقولخمما |رئاسنيبنم سو هيلع ىلص
 قوعاطقاالا ن نم نم أو لوزعدلا ىلا ديد دبازنلسو هيلع هلا ىلصا نين اقم هيعمل

 ام كل ذديغر مهكر انرعلو نهلة جلا با رااهفرعي ىرخازازسا كلذ
 هعجخاريلف» ءاشن ف هرك لبانلةجانحالو هيلع ومتملاءأزي
 : ةيلأس 05 زيربألاف ا ابدلا زيزعلادبعيتديسر ماوج نت أل

 "|| اهنيل هللا بتاع فك داق نأ ةوش أشكو الاى شو ىلاحت هلوق ندع ود 0
 احلا وفر اجار ويا ماماو نيفءاعلا ديسوهو سو هيلع ىلغ

 "يللا قوقثوابكانسماب هرمأو بنيز قالطّفديز هرؤاشا|مالشلاو ةالملا منال
 ةسقل ىلع جر ةزهظ ةيلوكللذ يخاو هيلاريصتساهلا مالسلاوةالضلا هيلعملعي ناك اهنرش ض

 || نظابلا يفاذههدسفت تاعي لجو ءاشت نا حا هاو سانلا ىشخت» را
 ا حبيت نوف هنعدلا ى يف ةرلاق#هب يحول ل زا :اوء السلا ؟ اغلا ديامةنطا يقام ناهس هلل يظأف

 ا نيكيفلاةاا ١ عطرونو مدقلامالكلار روناهيفدجو راجلاب كلا زنأ وايل ا

 ةفاشلا رغيف فلا زنلا ناسا اهتدازلا يلو ل 3 باسم ارا

 ١ مهم عمسشف ل زوزللاتقؤ لسو ةياشتلا يع يبلاتاذايياننوكتىئاؤارفألاولاوخ الالب



 0 ا 0

 قوات 1 ص ا تأ 1 ليه اًنعىلاعت ها .ءاشيادتل 1

 سو هيلع هللا لص يبنلا نا لاقق نما اذه نم برقي اهدنع هللا يضر ىنباجاف# نيب ركنا

 لاقتحا بعفدب هو سحا يقول رشاعي ناو لع جا ةدلا جفصي ناو وفينا ىلاعت هللا هرم
 ”هزوأشو "مهل دفتساَو ' مونع نع تاز اوشا بقل طين كتنُكوآ وأو ىلاعت

 1و رك ذو فلذا يف .ونذ أتسا اوقافنلا لهاد :اجايلف قالا عمدتداءمذه تناك رمال يف

 يىتلاب ةرشاعملاو مهي هللا هرمأ اذوهيفىتئاةمجرلل مهقاف ةلملعيإ وهوفلذملا يف مك نذا مراذعا

 ةيآلوذاب هنطابيف ثدحن مرهاللا كاسم مهم كلسف قي ١ امريغيفاهيلعدهضحو در سحا

 هنطاب يفثدمت|هللا 3 ةيصوودي ى ىتلا ةمحرإل يبيهفف ارشابي نأ 2 وههمنماغاو مهحضنت

 ىللاعت هلوق لثم سوه يعد لص هيفويذلا ا يمل هنمال هلا نماهتوك نيمي هجو ىلع مهتحيضفب
 لزاتناب حلف قاسمي 01 "مكتب يسئ يزن 57 3 ذنإ
 رع ملل رجناو ةحيصملا ضيف لخداوةمهتا ندع نول )باتل روم يلا
 هقفاني نم ىلع هليكو وهملاعتللا ناف ىرخلا ةرمملسو هيلع ىلص يبلا عمقافنلاب لاغتشالا
 بان امفاوباتعال نطابلا يفووش[اهمبات هلا اذ هةروص تدم دان دعححو ميصخو

 هللا يلص ينل اب نافي نأ داخل يشب بالو هنعدّلل| ىغرلا*ريغال ةعس خلا يف هبيبح نع سبط

 هنا ىلص هيلع كلذ ىفخي فيكو ني رذتعملا ز هبذاكلا : نم قداصلا ملميال ناكدلا ملسؤ هيلع

 عيشفلا لفاونام ا كلذيفمهنمبذاكلاو قداصلا لعب نامز رلا اذه يف هيلعجوشفلااو سو هيلع
 ملسو هيلع هل يل هرون نم ةرعشرا دقو اوقسف ملسو هيلدا ىلص هتبماولاناماولاناغا نوعمجا

 لاق# سو هيلع هللا ىلص يبدا ملعناك فيك فرحا ةعبسىلعل لان ارقلا اذهشا يف قبسدقو

 مالكلمأن نمدنع اهيف ليقامنسحاةبآلا يفريرقنلا اذهو تلقىلاعتهللا همحر كرابملا نبا
 سو هيلا يلص هثظخ نع ةبانك كنعد افعهمعوانعشأ افعيئواضيبلا لاق دقو نيرسفما

 لاقيرشخعرلا هيفوبت هعيششاحيف ايركز مالسالا خش لاقدفداور ننوفعلاناف نذالايق

 نال لافاكوهو هتمرحريفوتوهريقونو بطاخملا يعتبر اعشأ ارذعلا دقت يعز تأراشالا هذه
 كنع هللا اهعدم لف هت نأ ل اوقلاك ميظعتلا ىلع» ريادضت لدي لب بنذ مدل ىشنتبالا كلذ َش

 يغني ناك امهفازاتفتلا لاقاذمو الك غكباوجامكع هنأ ييضزو يي رما يف كتضام

 || لاقما يف نا هدع بهذ فيك يردا الواتشدناف أطغةرابعلا,ذهيق ىرشختزلا ًأطخأ يبرطلا

 هللا لص هللا لوسر غمفلاا عار امدعب ةعيئشلا ةرايعلا ذهب ربعي نا يرشفمزلا عي فنضال
 م للا



 ( يلوالا كرت دنع 0 كنعلا 9 ميقا ىلع 0 الل دم اسال

 نيب وه فاصتنالا بحاص لاقدقوهيرشخمملا ثلا: .ابعلا,ذهيفعت هتيشاح يف يطويسلا

 مالك جاتغتساوه ءافشلا يف ضايع ىغاقلا لاقو لاق خلا زاتفتلاوييبطلا مالك قن لسودبلع
 دم نب نسحر دصلا يرشخسمزلا ىلعا دار عض طولا لهيف فلا دقو هيا كزعاو هللا كولصا ةلزنم

 هللصرهاطلا مماقلاجالراصت لايف ةةجوطالاةجاساراثكي .ابابلالاصنبا
 + هئارثاو ار فاككلا ةعلاطم نع عرولاو نيدلا لها يعئاطاقماو ةعكللاه ذهب و«لسوهيلع
 يف هرظناف فاشكلا ءارفا نع فافكنالا بس هامساًباتك بسلا نيدلا تأ كلذيف فلادقو
 ملعا ىلاعت هللاو هتمرب هلقن دقف ةيشاحلا كلت

 هنل اسودلوقب زيربال يسرك ام م نفيا غابدلا زيرعلادبع يديس رهاوج لو ك0
 هلاوميبلا قحيف راوثجمب مكسيم امانو ىلاعت هلومتب ريبعتلا بيس نعدنغال| يف ا

 هنعشا ىفر لاقف*« نبأ, عاطملوقملا م رك لوس ليئاربج حيف ىاعتالوتوإسو هيلع
 ةبلاغلا ةلاملا نمةرابعلا ت1 خاربعاذأو قحلاروت ةنملسو هبال ىلص ينل لعلي نآرقلا
 أ هللا ىلصهنم عضاوت ماقلا اذهيفودريغوا عضاوتامأ يثو ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا تاذ ىلع
 .ركذ اهنا يرخأ ةرمهنعمللا ىضر يل لاقو# هسفن راغصتساو مل يظعتلاب لب دبج عم ملسوديل#
 | اذهولوقي هن أكف مالسلا هيلع لب رجل بسن امونيعتلو القا متابثال نودجسج كبحاصاو وق
 ربخلاو لوقي اج هةفرعمو هتئام اوهفدص نوملعت نم هددعنمدب ع ءاج لي ربج قسيفمادلق يذلا

 اهوهلوق نم ضرغلافلعيالاب ملكتي يحنون وه سلو هربخب قثو ةفضلا» له يطناك اذا

 تح سوهيلعث الم يبلاةلاحفب رعتال نيبطاغملا لوقعيف هلبقام لاخدا نودجم عبحاص
 مالسلا هيلع لي ربج لاح في رمت يف يقاو ةريلسلا ةفصاا مذله ىلعدفي رعت يفر صن هنا لاقب

 ١ ينحل اذهيفادجةسيفتةباتكت بتكتنك6# هيبتت لع ها ملع !ىلاعتماو ماظع ف اضوأب
 دنع مسوديلءهلا لص هلئاضف يف ةدرارلا تابآلا ترك دامدنعةيد محلا لئاضنلايلاتك ف
 | امو*نيمأكرعاطم نيكم شرلا يزدنعؤوثوي ذعر ب لوسد لوله !ىلاعتءلرق

 رج 1
 || رهامو نينضي بقل ىلع وه امو *«نيبملا قثألاب مَن دَقلَو* ونحب .:كحيحاص

 | الالجا بعمل نكن كت ادارم نوكيولا ًاطخادقنا دارم نمل اذه نوكيال نا امأ نيرمأ
 ا هللاىلص ىفطصملا قح يفايسال ىلاعت هللابادآب اببد ًاتالفأ ملسو هيما ىلص هردقل فرو

 و

 ادييسم

 ةروص فم

 1 ظناحلالاقو هأ يرمايف تعنصام كنعدّثلا افعل قم ميظعتلاو ليجبتلاماقميف لب لضفالاو

1 

2 
 ا

[ | 
 ا



 يلا بناج يفرصتقاوةل +! فاصوالا!ةدايزأ مالسلا ياعلي راج فرع مالا جاتحافاومع نك |
 ٌارقلا نم اقاتيام ظبض نسح يف فاك كلذ نال هومعز يذلا نردجلا يفاىلع لسو هيلع هللا لم

 فاك اوبهذ نيرا نم مريفغلا مجانا عب ينالخدتعيالو يذلا ةأزامملا لالض نضع

 هتيتكا امسصئاذهو نيل ذأ و5 نإ* نو نحيي قد ءميجَر ناطيش لقي

 لب ربجو ملسو هيلع هللاىلم يبلا لئاشف دادعتث اي الإ مده لدرم دوصقملا سبل كايد

 توبجلا يفث ىلع رصتقاو ةليمج فاصوا ةدعب لب ريج نا فصو لاقي تح مالسلا هيلع

 فصوامناوىملاعتهللا مالك نم نأ ل || نوك قب كره دوصقملا لب لسو هيلعدللا يلص ينلا نع

 ىلاعتها ٠ نعال يتاثملا وه هنوكل 351 لا يف هابتشالا عقدت ةليمح فاصواةدعب ليربج

 ميجر ناطيش لوقب وهامو اذكو اذك هتافص ملاعتهّللا نع هاقلت كلملوق نم دراو وهف يأ

 فاصوا رئاسبهفاصتاوهلضف ةرثكو هئاكذ لاك ملقعروفويمهلع عممالسلاهيلع ليربج نع
 هلت يثاو هنعكاذهللا ىفنف يجر ناطيش لوف نمنارقلا اذهنايف مهكشناك امناولاكلا
 نال لي ربج فصوأك اهبهفصي ىرخ |ةليمجح فاصوأ ىلا ةجاحلا مدعل طقف نودجلا نب لقعلا

 عبتت نم نأ ملعاوب«كلذ لوق دب محل ملعال مهناف ليدبج القمع يئس يافا

 ريطاسسا نمهنركنم الهجو ادعت هومتنام نيكرشملا يلعاهبمفاد ,رةريشكعضاوم هيف دجو ن ًارقلا

 سئ ىلاعتهللا فص ودقو مبتارباكموإ بم اارافا نمكلل ذوحنو نيطايشلاهب تلزنتو أ نيلوالا
 كلذ نعاو زجتل هنم ٌةروس لثمباوت أي نأ لع قلاا عيبج عمدجاوأ ثيحب ز راجعالا لاكب نآرقلا

 يف ءاقانامةحص ىفتقتى تا ١ فاصوالا لكآر ىلاعت هنعماقلت يذلا + السلا هيلع لي ربج فصوو
 يلا نع يفوتاي 5١ الا ىلا“ 2000 ,ملاعتدل اوقيف حنا ةروسكا أمريغو ري ركدلاةروس

 نرعماقلت يذلا ىلاعتدمالك عم يف ابن ثالاارعم لص يتلا فاصوالا لو ديلء ثا ىلع
 ىلاعت هلوقب ن ةروسواهربغو ري ركشلاة روسي ملسو هي ها لص ةدعماغنف نونجلاكل يربج

 ينأى لم َكَْنِإَو ىلاعت هلوقب فاصوالا نسحا اهيفهل تيثاو نوع كب رةمسسبتلأ م

 ”مكيِولَص لأم ىلاعت هلوقب ىوحلا ع نع قطنلاو فلا لالضلاو مة ةروس يفهنع ىفثو «.ميظع

 نارقلا نوكت ابا يف ىلاعت وهلافيس قح ا ءانتعا5 دشاكلذ لكون عوام َةىَوْغاَمَو

 ملعتابه ن مورفي ميكشم ني ليزا هيأ 52 زادي ناين ءلطابلاوت ايالدقلا مالك

 ينلانعتر وجل يفتو ضرمملا اذهيف ةلب جلا مالسلا هيلع روجات ديس فأ اسواةرثكت ١

 مالسلاهيلعليريج انديسنم لضفا سو ةيلعمللا ىلص هنوك نم م عتجال اقف لسو هيعمل لص

 ىوسةلالض ىلع عمدجت ال ىلا مسويه صنم كلذ لع تعج ا<نيمجا قلل ن و
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 نايل فاثكلا ل عناممالا |

 هيلطليربجان ديس وهيل ا وس 9 ةيلففالئالد 9س وهيلعللأ ىلع

 تملا: دسددع مالسأاهيلع لي ربجان ديس فوقوأ مهضواوأ مغ ن هوي محال ةريثك م السلا

 محار الفلا دي رمص هيف مع ماققيلعا ىلا هدحو ملسو هيلع ىلع يبناامدقلو جارعملاةلبأ
 ركب ريج لعاشييل ةيلا قفا ىلع لدي ام دحال هراملو ديلروظامبو مالكلا ن نهكللذ قواد

 ا اذبف لي ربج اي ىتا ايهلوقب مالسلاهيلع هبطاخي ناك اماريثك] ]سوهيلعمما ىلم
 هوو لع هثودوه نأ ءاريكلا ةيطاع يف دا لا ترجاكمالسلاهيلعدل مسو هيلعما ىلصدنم ُ

 يديساي هلوقب هبطاخم هنود لسوهيلع هللا لص نأك ولو عضاوتلاو لا ةسناؤلاو ةنطاللل

 سانلا تابطافم يف ةيراجا ةداعلا يف ريبكلل ريغصلا ةيطافم يف بدالا هيضتقب اكلي ربجاب
 بدال هوس نم وبسم نالفاي ىخااي اردق هنمريك اوه ناريذصلا م دنع لافولواشعب مهسفعب
 ذوعند فانك باص هب ل زام عفدو ماهدالاو هلوكشلا مفر ماقملا اذهيف مالكلا تاطااماو
 ليصفت ةقيقطلا يف وهو كانه هئرك ذام متنا مادفالا ةلزنم جب ا | ناقمايفالا ةلز نمدطلب

 ملعا هاو روك للا يناذلا هب اوج يف هنعمشا يه .رغابدلازي ملا دبع يديسةلمحا ام
 هنعشا يفرهتلأسو هلوقب زي رالا يفر امضي غاب دلاري ملا دب ء ىديمرهأوجز والم

 أ|| هيلاسر حيحتصت ىلع ملاعت مسقاح ىَوشامَو اصل فام هاذ محلا اعتدل أوقع
 | ةلاسرلا روننيب وهني ةيسانم ياو راجحالا نمرج م لا نأ عم مجن اي مالسلاو ةالصلا هيلع

 ثيح نم لب ره وجت هلأ ثييحيزم مجتأ امسقلا ميم شا ين اقف لعمسقلا» مقوى

 كلذنيب ثرججلاو ربلا تالظ يفدب ءادتهالا رون وه هيف يذلا قل ارونو هيفوه يذلا ىن وا رون

 تح قيفرلاو دازلا امدعو قيرطلا نع ًالضف ني رفاسماجرخنيلجر ناولل اقف لاغم برهغب
 يديها سناب :رعمد) تناكفاهدحا ا.اف+كاكفلاو صالخلا امدعو ك الملاب ادقيأ
 هللاهاحنو ةدارمة ياهو هدصق ةياغ غلب نأ ىلا هعبتف ىلوللا ناك ناىلا هدص رفدرفس ة هج ىلا دب

 وهل هتفرعم يف هبحاص د لق الودب يدتبيفيك لو محدلاب ةفرعمل نكت لف ةرخالا اماودىلاعت
 هتاذ لعرمام ببسي ة مما مجري مك الهدعب وكللهي نا ىلا ل الضلا ةيدوايف ىطخدي لازب ال

 وبر فق“ نيلجلا ني ذهني وهف لسو لعل لص لوسرلا عم سادلاةلاحا ذكحو كرقلاورحلا نم
 نجلا غلب كميسجلا ءاطعلا بت «بفيكيالامو يعنلا ةدج ىلا هياوغلبف هوعبتاو هوقدبصوهباوثمأ

 هوبدلك قيرفو*هتجاحومدارم لولظلا لظلاو رعنلا نم باصاق ىق قيفرلاودازلا عضوم يلا لوالا ا
 يلاذلالجرلا تاذتقرحا ! نق دري رهعزو أهرجب مهج مهتق ةرحاف وئام يئس هلل طخ يفاولاذ ذيب
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 دارفانمدرغب مسقلا عقوةقيقما يفو هيلع مسقماودب مسقلا نيبقلك [1تعقوفرقلاو رحاب
 هئوفرعي ال رخآ درف ىلع هنوفرعي يذلا قا رون
 هنعمل ىو تل سو هاوقي ذي بالا يفدركذام ضيا غابدلا يزملادبع يديسرهاوج نموال#

 ىضر لاقي نام ذب دقلام' هللا ثار فغيل اذ ماسك كاتس را يلاعتدل وق نع
 قلل نا ىلاعتدلع قباسف قبسهناكلذو ىلاعت هتدهاشم ياةدهاشملا جتفلابدار ادع هللا
 قلطاب حف ةزيراددل نا ىلاعت فق دقو: دحاو رادالا نكنإلاهيمجدوفرعولذ هيج هنوفرعإال

 ولهناف ىلاعت هئاذ ةدهاش نو ىلاعث هم لعفلاٌة دهاشم نم هميعتف ما همحر نمالا ىلاعت هنع

 هن راس نفق "تنك امه أمك رهو لاق اكىلامتدودهاشل هه :ءءاطقلا فكك
 2 الو .ثبيرقيفإف يف ع ير دابحشلأ ساد لود ولأ ل بحت

 مافا اومخال امل ل مافلا وه دناو ىلاعتدإ ةقراخعا لك مهاعفا اودهاشو اونأك امي ميعمفأل !
 0 ل ا _
 تقودب رن ءشاسلا لفافلا بوجملا نمالا نركتال ةيصملا نال طق دحا ديصعيال ثال ةدنعو
 اذه نكل مهلاعنال ديرملام هيف لءافلاو عملا نان ودقتعي اوناك ناو نونم ماو لاق *# هتييصعم
 نايعو ةدهاش نعال بيغلاب نايا درجت داةتعاف باجملا هيبسو بيغيو رضحيد اةيعالا
 قملا نم قحومامالا ىرب الف ىلامتهتدهاشب همركآو باجمل هنعل ازا ىلاعت هللا همحر نمو
 هلا سو هيلع لص هرغص نم لاقف مقو ىتمو تاقف#نييملا فلاب هيلاراثملاوها رف تملا ىللاو
 اتيينل هيف ةيصوصخ ّياف فراع ل كلو لب ىن لكل تبث :حتنلا ذهو تاقف# ىلامتدنع بسحب

 ةوقلاو قيطيا٠ىلع كلذ فعضلاو ةوقلاب فادي وسلاسل هرلاش# سو هيلعهشا لص
 عجول قح, هريخات مدت مل ةظئحسوأ سواتاذواسفتوأ>و رو الاقع مل أسو هياعمللأ لص ىنل ا ين يبا

 تقفاهتو ًاعيمجحاو اذل مهلعاهملارأ ملاةوقلا تا اجر غو اينالا رد باك مشنلا لها

 مالظوتلفغلاو_هودبسركاناَمَم كين دم مدام ىلاعتهلوق يف بنذللاب دارااوبج مهئاوذ
 بوثلاةباغب بوئذإل باسملاو ةلفقلاذهو لاق# ةيبارثلا تاذألا دك لصايف ىذلاب باحتإللا
 هنعلاز ىتبوبابذلا هيلعلزن دحا له بوثلادكللذ ناك تا ديلع بابذلا لوزال خسولا نفعلا
 كاذ مسن ف بوئذلل لاث«بابذلاو باسيل لاثم بوذلاف بابذلاهبع لاز بوثلاك لذ
 رخأتامو م دقل اهدار, باجحلاوهبنذلابادهدارما كا ذكف ةفئاسة يمست يهف (بايذ بوشلا
 باجمل كنع لؤي ميبما© كا اههتلانا .لوقي ىلاءت هل أكف ةيلكلاب هلا وز نع ةيانكلا
 ةيادهالو باجحلا لاو ز ةمعن قون ةمعنال هنافرصنتو ىدبتلو كيلعأ دهةمعنلا متلو ةيلكلاب
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 | يبلاب صاخاذه لهو تاق هتلاحم ذه تناكزمةرم هةر نم ,«غلب ةرصالو فراعلا ادع قوف
 | ءايننالا لوقث كالذلو تلقن* يش لكن يع هنال لاقثملو تلقف ممن اقف ملسو هيلا اص

 لاق هرخأت امو هينذ نم مدقلاب هل هلارفغ اديبعادمشاوتئا رع ملا يف مالسلاوةالصلا ميهلع

 نطل او فراعماسفنا نمنع ها يضر خيشلا لاق ع ةلااذهو تلقى امتهلا همح .ردلرابلا نبا
 قي ف وأو ملع عمجلا ةمصملل قرأ يظعتلاوهي زل يفغليأو كوبا ب اجلا قيلأو فئاطللا
 دقو ءازجلا لضفا انعدللا هازخلابفايسنسحو ةيآلا بيتراب بسنأو نيو هيلعمللا ىلص يلا
 هتعدللا غر خيشلاهيلاريشب يدلا يف يءاااذه مملوقع يف ناكو ةرثكهوصخبال قئالخ ةيالايف

 اذكوالقتس فيلا: كاز فيس فلادق ويفاللافي «رشلا يبي وباو ريبكلا ىكبسلا مهنم

 نينيلأتلا نيذهنيب مجو »العلا لاوقاهيف عج اًقيطل ا زجتل املا يف طويلا ظففاحلا فلا
 1 مجالا محررمل فيل أتيق يا دو. بايد محا يديس ساب ,ملاوباةيشلا
 هيعّتاىضردنل مودل اوقب زيرالا يف هركذ "ذم غابدلازب مزعل دبع يديم .رهاوجزمو#
 ماسلا' مع ع ّط ا ىلاعت هلوقوةيآلا ”دحأ بيق رع وظيالق بيلا مات ىلاعتهلوق نع

 طروظي منيب وا ذه نيب مهي فيك هل هللا الا نوملعي ال سمن يف لس هيلع مثال هوقوةي ١ لأ

 ا رم هلافاهريغو ماحرلا فاه بويغلاب ر ابخالاو تافوشكلا نم مهنعللا ضر نيفراعلا :ايلوالا
 ا ضرغلا ثيدحلا يفو يلاعتهللا مالكيف ىذلارصحلا همعثا يخر لاقثءايلوالا تام ايوان
 عالطالا برعلا ةلهج مف دقتمت تناكي.ذلا نجلا نم عباتدل نموا ارعلاو ةمبكلا جارخاهنم
 كالذقلازاىلاعت هللادصقن مشوق ىلا نوعجريو مهلا نوكأ احتب اوناكى تح هتفرعمو بيغلا ىلع
 لري كلذلا اناىلاعتهادا 7 اهلاغءاوتاب الامذهل زئاق موقع نمدسافلا داقتعالا

 ىلع هابل عيدك ا دوصأاو يشلو ديلا يزل ءامسلا ًالقرمالا سننو عقاولا
 رصملا مهجرخيالف لطابلان مال قحلا نم مبتعث ىضر ءابلوالاو لطابلا نعم بفرصو قتلا

 مريغونيث دحلاا نمرهالتا الع ناف هنعمل يضر خيشلا تلقا ثا هونو 5 5 يىذلا

 'ملوة دنع نإ هلوق يف تاروكذملا سمنلا ملي ناكل هل وهيل هن ىلص ينل يناوناتخا
 يردتاَمَوا دقيت ايران عدلا ينام مايو تقلا لوي وطال

 فيكو العلا انتا داس نعو نعل يفر لاقت “ نيبخ ميلع هل 0 ن! ”تومّتضْرأ ئآب حس

 هنكممال ةفيرشلاهةمانم فرصتلا لها ن :مدحارلاو سويط لص هلع سلما رما ىنخي
 نعتمفراهناردقلاةليل ةفرعم يف هاإملا لوقنعدتلأ ساذكو# سما هذه ةفرعجالا فرصتلا

 هدنعأ مفرعمتيقب ولو ةسماملا يف ةعباسلايف ةعسانلايفاهوبلطا لاقا ذوزسو هيلع هنا امينا |



 اناوردنلا ذليل تدار اد لاق بضغو دا ناس جملا لاقنم طابنيعل مالسسلا ىةالصلاهيلع ١ ١

 نفيكك لاما كان ىعاناوا تلت رابجا ةفيج خفتنناكي جر تعفتراو تفي تخفتنا دقو ثيم
 اهنيعو بجرويفانلا ميعةرفةفلتخع ماوعا يفاهنب ءدقو لسو هيما يلصدوجولا ديس ىلع ىنخت | ْ

 انل اهئيعي ناكرطفلا ديعقلل فرخ أماعيفوناشمر يفرخ -ماهيفو نابعش يفر ماع يف انل :
 ةعججلا ةءاسانل نيعي ناك كانذكو لفتنت هنا ادل لوقي ناكو هيلع ظفمتلاب انرعأي و يأن نا لبق
 ثلاثلاب رابلا ماه ذخا ينلاد اوفلا لوا يشوهبيأضب | غاب دل ازيزعلا درع يديسرهاوج نم 9

 الوةين ريغب جرت يات اعاطلاو تاد ابملا ىلع همالكق ايس يفهنع هللا ضر لااقز ىراالا نم أ

 جرخسف لسوهيلعهلا ىلص يبنلا ىلع صي امهنم لك نيلجر ىرتاذمو هسفن عفن دصقب وادصق

 هنمتجرخلوالا لجرلاذ*املقام هببسو ىمخيالو فيكيال ارجاا ذل جرخي وفيغضرجااذمل |
 اهيكذ هنأكو عطا اوقلاو لغاوشلاب بلقلاةراعو نقلا عيملسو هيلعمل لص يبل لعةالصلا
 ديالا لميا يلعةالصلا هنماتج ءرخيئانلاو*اقيعضارجأ يطعاف ةداعلاو ةفلالا ليبسولع
 ىيرشعو سو هيلع هلم يبلاةلالج هبلق يفر دعت نا معبسف ةبحلا اما« يظيعتلاو بحل مس
 تيألا ةمحرهناوىت جال ةادهم ةمحرهناو رونلكهرون نمودوجوم لك م يفابس هنوكو

 ةيلثعلا ةناككا ده لجال هيلع صيف دج نموهم يشاخنأ نيعجا تامل ةيادهو نيرخآلاو
 ةميظملا ةناكملا هذهيملارظن دي ناهبيسف يلذعتلا ١ ءاوجهتاذ عفن ىلا جرت ي :رخاةلعلجالال

 نع نوزجاعنيعجا قئالغعأ ناو اهيحاص لاصخ نوكت نا غبي فيكر تناك“ يش يأب و
 ركفلاب فيكيال دحملاسو هيلدا ىلص هيفاهقئاقح تقلا !هنالافاصخنم» يلم
 نافلسو هيلع يلص ىنلا ىلعدبعلان مةالصلا تجرخ اذاف لعفلاب هامخم قاطي نا نغاللضف

 هذه كرت نال هناحتبس برأ أ موك دق ىلعو ملسو هيلع هنا ص يبا ةلزامر دق ىلع نوكأ ,اهرجأ

 ةناكلا كلت ردق ىلع اهلعرجالا ناكف ةميظعلا ةناكلا كاتدروعو هاهيلع لماحلاو ةالصلا
 ردق ىلءابيلعرجالا ناكف هتاذ ضرغو هسفنظحا ميلع لماخلا ناكل وال اة الصو |هيلعةلماحلا
 ةيظع حدإ هارد ناك[ ذاف هناحبسب ريب وهتييدبعلا لمع ذكيفادحا كبر 1ظيالوامكرحم

 لماما ودل كرما ناكا ذاودناحسبس ب ,رلا ةيلظع ردق ىلعرج الاف هئاي ريك يف هولعو هل الجو برلا

 هللادجر كرابملا نبا لاق# مالسلاوكلا ذردق ىلع رجالات هتان عججربامودبملا ضرغ درج هيلع
 دنقل أملا هذهناف عفتني ال واهيلءانتالصب ملسو هياعدلا ىلص ىلا عفت لبذت اقف ىلاعت

 ملسو هلق لص هين عفن دصقباال هئاحبم سلا رعرشيل هنعهللا يضر ل اقفابيف ءالعلا فلتخا

 يف ضرا اهفاينال ةيركضراملاراغف د ينعم ضرك ةصاخانعفندصقب لهل اهعرش امئاو



 يي سس
 موطعي لودي نودبتسي مدلك حر لا نوكينأ لت ضدالا ثان ماطعاف دعوه درفةعارزلا
 ليتشاا ذاوأنل هلك اهرجافمل ا سو يلع هللا لص هيلءانتالص لاح ذكبف ةكرش كلا هجو يلعشألذ
 اليزصأ ىلا عج ارد يشنلز ازاجمأرث 2و هيلع هللا ىلص» .رونب لصتاو نايحالا ضعب يفاهرجاروت

 امئامهيفيجذلا ل ناجل مفك. نال جال اغا ةزيسؤل عبث اروجالا نالريغ

 الو ' ويعلم هنميقاا انلةتبانلا روجالا تراصف ملسو ةيلعدللا يلصء روت نموه

 زاطمالا ءامنافرجلا ىلا لويسلاب ت ءاجا ذاراطمالا ممطيحلاربجلا الا ثاسومسعلا يف هل لاثم
 يلصدلا ىلع ل دتسا ءالعلا ضعب نافت ا ةفد+ لايف دارنا اق بالفرهلاىلا مجراذاف رجلا نم
 اذان ادلولاو ةمدخلا نملسو هيلع هللا ىلصهل لصاما قتلا لعابساقدئاف ايمن اسوةيلعهلا
 كل فكك فورظلا يف هيلا ةلومصحلا كك اوفلاو معنلاب عفتني سوه عملا لص هناكقم :لل يف ناك
 يديرلاب مقوكاده ل اقفورخلا». لطهيفبلا ومحل روجالاوراونالاب لديها عنشب

 هتلاحيلع ايندلا راديف فلاح ديزتالو فورعلةلماملا هاوفالاب عقوأنهو فورطةماحلا
 ةمدخا كئلوأ#نيأ نموهن ءهلاىهرلاقف *«شاييقلا عدن ىنح ةدجلا يف ملسو هيلع هللا لص

 افاو او هيلع هلا ىلص هرون نماويفام لكوةدجلا لب ملسو ديل هئارلص هرون نم هام ناملولاو
 ايناما نوكي وسو هيلعمللا ىلصدل نينياسبم ةمدط كلوا ناكوا ناملاعلا اذهدلانامعسي.

 + ءارتسا ملسو هيلع يلص يبلاوه فيك نمو كلذك س لوم سوديلعملا قلم هلاًنيابم
 . هيطشا ىلص يبنلا ىلعىلصين !دارأ اذاف تاريخا لئال دأرقب لجرلا ىرثو نعد ىغر لاق
 ريغو دومحلا ماقماو ة ةعيفرلا ةجودلاو ةليسولاك هل ةبولطملا | ومالا روصوهركف يفهروص سو

 هبيجي هلا نأ هركف يفر دقو ملاعت هللا نم اهبلاط هسقروصوةالص لكيف روكذم وه ام كلذ
 هعم ل لصخ هلا بلاطلا نظ يف مكيف بلاطلا اذهدي ىلع سوهيلعملا ىص هيبدل كلل ذ هيطعي و

 مفر وقالصلايف غلابيو دع ارقلايفدب زيورشستسي و حرفيف يظع عفن سوهيلع هللا طم ينال

 يفمنانظيو ةهظع ةقردب لزنتو عوشخ هيزاغي وديلت قورع ندةجراخ اهب سي و هتوصاوب

 | ىلاعتهللا نم *ىشىلاهذههتالصب ل زصيالف يلع طخ ىلع نظلا اذهيف ودوةلاحاهفوفامةلاح

 لصتي امناو هتاحعبس قحاب قامتبال لطابلاو لظابهنظو هركذ يفهروصو هنظاب ةقلمتم| نال
 لكفرمالا سفن قمل هرضبق 'را ضصختشلا عنا ثدحي رمالا سفن. يف قح وهام هناحبس قلاب
 . لطابلاولطاب وبخ هريجلهرصب ناسنالا جتفولا«لكودناحجس ىف واب قلعتم وهف كلك كا
 ناف ةميلقعلا ةكاألا ذه نمسو هيلدا لصيبتلا ىلع ىلصمل ازيرا هنامجسس ىمللاب قلعتبالا

 ياو مناخ سم نم مل لصاخلا ةدالااوةقرا كل نا نوني واخ نونطنتيال مانلارثكا |
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 لماملا نوكي نايغبتي اأو دعب ىلعا دعب هبه دي زيو هناحتبس قبلا نعا جب مبعف ديأ ناطيشلا نم
 لماخلاناك نا اماو قبس 5 اهرون لعتشي رائليحو ريغال همي رظعتو لسو هيلعملا ىلص هج 1

 هللا ىلص يبنلا عفت اهباعلماحلا ناكنا اذكو هرجا ص قنب و ابوح نوكي هناف دبعلا عقئابيلع
 ملا هللا هيلا غل ابتالوىلاعتو هنا“ ىتحلاب قلعال الو ذةنيحهتالاص ناف ]سو هيلع

 دادمتق ايسيف هنعمل نر هلوق 3 ضيا غابدلا زيزعلا دبع يديس رهاوج_ةرمو 3

 | ةعبرالا افلا نيب قي رفتلا نورشعلا بسلا لجو زعدللا نع عاطقتالل 3 ةبجوملا بابسالا
 . بين أ ىتب رفتلا عمو هنعدشا يضر لاق نيعمحا معلا ىفر تو ناقعو رمجو ركيدجل
 . غب ابيسقي رفتل كلذ ناك امناو ضفاوراو جيراو انأش ثوهأك مهفعب ضغبي و مهمضعب
 . ضغبف سو هيلع ىصالاسخ نمتاصخ ثيرو مهتم دحاو لكنا لجو زعهقلن نععاطقتالا

 ١ لاف#عاطقنالا يف يبس راك لذإف سو هيلع هللا ىلص يبنلا ضب ىلا رسب 3 ةفياطا كلذ

 ناميالا ةلصخل اقف ةنعدللا يضر ركب ىبايف يتلا ةلصحلا اف تلقف ىلاعتشاهحركراب نبا
 ثحرطو ةصاخ ةيفيك علو دبله لص ينل يف ناك لاتهثاب اناا نا لجو زعدلاب
 - ةليلق اًقيش ةيفيكلا تالت ن مهن ءهللا ىغر ركب وب ثروواوباذل ثريغو ةباعص ضرالا لها يلع
 كلذيف ركيأبا قي ب ندرلسو هيلع لص يبا ةما يق نكي كلذ عمو هتاذهقيطنام ردق ىلع
 ملسو هيلع هللا لص يبلا نال ريبكلا حشفلا لها ن.مهريغ ن مالو ةباصلا نمال هيئادي نمالو
 | تاكو قاطيالو فيكيال ًةابمنافرعلا قئاقرو ةيب وبرلا قئاقحو ةيهولالا رارسا يف غلب

 روك للا قترخاركب وبا ىقئراف مالسلاو ةالصلا هيلعاهضوخي ناكيتلا روخجلا ينركب يجا عم ماكتب

 كلت يف ع ملكتيال ةيبعألا ترس ثالثلا قملسو هي هيلا ىلص يلا ناكذ كللذ عمو
 يف هدعشاىضر رمسيفيثلا ةلصخلا اماوهنعهللا ىفر لاق#*بوذي نا هيلع ةفيخ قئاقلا

 مهتماعملضيامو م ةويج ىمأ ريب دنوهسفأ ىلع 2 ”راقياو مم رظدلاونينم ةرلل ةحيصتلاةلصخ

 ردقلا اهنم هنعمشا يذدر , ثرودقو ملسو هيلع لس اصخ نمت خم ذهو هتصاخو

 محرلاةلصوةنانحلاوةف ًاراتلصت, عنهن ءهللا ىفر ناثعيف يتلاةلصخلا اماوج هتاؤهقيطت يذلا

 يفيثلا ةلصالا اماو «هقيطب ام ناثعاهنم ثرودقو سو هيلعقا لص هلاصخ نم ةدحاو مذهو
 يلءاممشرو دقو يللا لس لاصخ ىدحأ يق ةءاجشلاتأدخ ىف دنع يضر يلع

 مينمدحاو لكم هتعهللا يضر ةباحصلا رئاسا ذكو هنع هل ىضر لاق#هقيطيامهدعمل ا!ىذر

 هللا نع عاطقنالا بجوي ناك يباح "يأ يلاعص ضب سو هيلءهم يلص يبل نمش ثرو
 بابلا نماهتذخا يتلا دئاوغلا لوا يو 9اضيا غابدلا زيزملادبعيىدايسرهاوجس ترمو لي
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 ا[ لاتهنادمحر كراملانباهنلؤم رك امنيح اصلا نا ويد رك ذل دقع يذلا ذب بالازمعإلا
 يبنلا» بف ثم ناك 6يذلا* ارح راغب نوكي ناويدلا_وقيهن ءدقا مرا تمعتالوقب

 دفتك ف لخةكمو راغلاجراخ ثوغلا سلف هنعدلا ىغر لاق ةفعبلا لبق سو هيعمل ىلص
 كلام بهذ م ىلع ةيكلام مو هنيع :عباطقا ةعبراو ىرسيلا هتبكرماما ةنيدملاو نيالا
 ةئالقلاب هاذملا نم يهذم لك نمدحاو راسي نعبباطقاةث الثو هنعدشلا غر سن! نبا

 :ريبطاقلادلاخ يب نم اضياكلام تقولا اذهيف وهون اويدلا ىنماق ىعسيو هماما ليكوفأو
 كنلذلو ثوغلا كب ليكرلا عمو يوارصب لا يركلادبعنيدمم يد سه ع"اوةرمصبلا ةيخأتب

 ىلعةعبسلا باطق الل فرصتلاو لاق»«ناويدلا يف نم عيب نع مالكلا يف بوني هنال اليك يفع
 ةثسلا فوفصلاو .:روؤرضتي ضوصخ دع هنت ةعبسلا باطقالا نددحاو لكو ثوغلا سا |

 ةثالفلا باطقالا_:رمراسبلا ىلعيدذلا ىلا عبارلا بطقلا نماوترئاد نوككو لوكولا "ار ؤنم
 هترئاد ىلعو هتفص يلف اهئ لالا فصل وهاذهوةرثادلافارطا ةعبلا باطقالا

 نيفوفصو ليلق نهددعو ءاسنلا رضي و لاق«اهرخآ سداسلا نوكي نا ىلا ثلاثلا اذكهو

 كاددة سف يف لوالا فصلا ةرئاد قوف راسيلا ىلعينلاةث الفلا باطفالا ةوجيف كللذوةثالث |
 نونوكب و ثاومالا نم لكلا ضعب هرضحي وهنعهللا ىخر لاق« ةث الغلا باطقالاو توغلا نيب

 يملا يز فالخب لدبتبال مهمز نا اهدخا روم|ةثالخبن وزي وءايحالا عم ف ةوقملايف ١
 يس تبراذاف مههلاحلدبتن الف يول ماو اذكهودب وث ددجي ةرموهرعش قلي ةرقدتشيهو
 رشات الو رعشلا قواعم ها ارت نأأك قوما نمدنأ علعاف لدن بال يز ىلع الجر ناويدلا

 قلجي الو صقنبالو دي زيال هتلاح عدس أر يلعرمشلاتي أ ًأرناو تامدلاحلا كلت عدنا مف
 ءايسألا ارومايف ةرواشم يبعم مقثال هنأ اهيناث ب ةلاخلا كلت لغتامهئاو تيمنا ضيا ملعاف

 موعم مقل ائاوءايحالا ملال ةئيابلاةياغ يفر 55 ملاعملا اولقتنا دقوامفم م فرسصتال منال

 وعدينأ دارا اذا روبقلا رث ازباد ان ندو دنع ضر لاق# تاو مالا رومايف ةزواشللا

 يلوبىلاعت هيلا سوني نادتوعدةب اجايف هئايلوا نميلوب ىلاعت هللا ىلا لسوتي وربق ب حاصل ٍ

 تيملافقواذافاللظال تيما تاذنا اهنلاث بهنوعد ةباجال برقاوم دوصقمل يهنأ ثيم

 < |.ةيارتلا ةينافلا هتاذب ال حور تاذب رضخي نأ ةرسوًالظ هل ىرتال كناف سمشلا نيبو كلشي ١
 ناويدلا ىلا بهذا ةرمكو هن :ءدلا ىضريل لاق# ةفيفكأل ةفافشوةليفثال ةفيفخ حورلا تاذو
 مارافيفوارقتسا ديعب نميفوأ ًاراذاف سمشلا تعلطذقو ءايلوالا عماجن م عيجتملا وأ
 | كف ثبورضاطلا تاومالاو هنع هلا ىضرلاقد#دل لظال !ذهوملظب ذهني زق“ ىف ار نيعب
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 ناويدلا عضومنماوي رق اذاف حو لا ناريطباريط نوريطب غ خزدبلا نم هيلا نازي ناويدلا
 ءايحالا عم ابد اتناويدلا ىلا اواصي نا ملا مهلجر ىلع اوشمو ضرالا ىلا اولزن ةفاسسم وحنب
 نم برقا ذاف هحو ر ريسب «ىهي هنافاضعب مهيفعب راز ذاب يلا لاجراذكو لاق, .مماقوخو
 فوقصلا ءارو نم .موةكمالم اءرضقو لاق +اقوخ يد أت ةليقنلاهاذ يشم ىشمو بدأ ًأتهعضوم

 لاق+ًالماكًافصن نوغليب المو عيمجا ءارو نم مو نوين احورلا هو لككلا نجلا اضيا هرضضحيو
 مهتاؤذ قطن رومايف .ثروفرصتي ءايلدالا نا نجلاوةككالملا روضحةدئافوهنعمللا ير

 يف نجلاب ب وةكمتالملاب نونيعتسف اهيلأ لوصولا مهت اوذ قيطتال ىرخا روما يئواهيلا لوضولا

 سوه المنا هرضحين ابحالا ضعب يفو لاق#«اهيلا لوصولا مهتاوذ قيطنال ىتاارومالا
 رخأتوليكولا عضوم يف ثوغلا سلجسو ثوخلا عضوم يف سلج مالسلاوةالصلا هيلع هرسضحاذاف
 اون يئافاو قاطنال ولا راونالا هعمتءاج سو هيلعدلا لص ىبلا ءاجاذاو فصال ليكولا
 الجر نيعب را انضرقوأ اناىتح ةمظعلاو ةلالطاو ةباهملا راوثا واهني ةلتاق ةعرخم ةقرحم

 ىلاعت هللا ناالا مهتيلسن وقعصي مهئاف راونالاد باو مث هيطدي زمال اليم ةعاجسشا يف وغلب
 يف تردص تلا رومالا طيشي يذلا وهمهن م ليلقلاف كلذ عموا مقلت ىلع :وقلا» ءايلوا قزري
 ثوغلا كلذكو لاق *ثوغلا عم سو هلا لمعمل و لسو هيلع هللا ىلص هروضح ةعاس
 أوب رقي نأ نآوبدلا لها عيطتسإال ىتحةفر راخرا انامل نكمل سو هيلع ىلص يتلا بافاذإ

 يبلا تاذالا تاذهقيطنال ىلاعت هللا دنع نم مل زاب يذلا سمالاف دعب ىلعهنم نوسجي لب هنم

 نمو ثوغلا تاذالا تاذهقيطتالف اسود يلعملا ىلص مددع نم جرخاذاو لسوهيل مهلا ىلص

 ةعاساماو ناويدلا لهأ ىلع قرفتي ةعبسلا باطقالا نمو ةعبسلا باطقال لع قرفتي ثوغلا تاذ

 يف اهناو لسوديلع هلا ىلص ينلا ايف دلو ينلاةعاسلا يفامماواهيلءمالكحلا قسدقف ناويذلا
 ةايل لك ابر لزني ثبدكثيداحالا اه تدروولا ريخالا ليللا ثلث نم ةباهتسالا ةعاس
 لاق« ثيدحلاهلبيهتماف ينوعدي نم لوقيف ريخالا ليلا ثلث يقبينيحاب ئدلا ءامسىلا
 نيد نإ ل نتلاةدارا ددعأ رقيلف ةعاسلاه ذهب رفظب نأ دارا موىلاعتهئلاهمحر كرابما نب

 يلاعتشان «بلطيوةروسلارخآىلا سود تانج مهل تلاك_تاَخ اصل اوليعقاوثما|
 هنعاطلا فر يبلاعتلا نمحرلا ديعخيشلا رك اهيف قيفي هناف ةروك للا ةعاسلا يف هلظقوي نأ
 ةروك ملا ةبآلا اذرقيناةرمام ريغ ةعاملل مقودنا ىتحانريغدب رجو ىمجيال امدانب رجدقو

 نم هسفن ةصاخ يف كلذ لعفي مهتم دحاو لك رو كلما ةعاسلايف ةقافالا ىل امتنا نم اوبلطيو
 نالوقي هنعهّثأ يضردتمعسو *«دحاو تفو يف عيمجاوقافا اوقافا اذار هيجاص هب ملعب نا ديغ
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 رمعي ناويدلا لعج سوه لم يب لاما شي الو ةكمالملابا رومسمألوا ناك ناويملا ||
  ثيح ةفرشملاةمالا هذه ءايلوا نعني ,ئانأوثاك 1 ال11 كلوا ناربظف ةمالا ذه ايل رد |

 عضومىلا ١ ى 2 هنافناويدلا لحا نم راصو هيلع هللا متفوأي زدلا ىلا جرخاذايلولا 57 !

 ءاجرخ ايلو ربل خاف هيف ناك يذلا كلملادعصي دهيف سلف هريغوأ لوالا فصلا ف صوصخم ا

 لكيقح تاوبدلا ةرايعةيادب تناك ذكهو مضوملا كلذ يف يذلا كاملا دمصي و مضومملا |
 نوئصلا فلخ نونوكي و هيف نفاه نين الملا ماو كلم دعص يلو ربظ 700 ْ

 ناكاموايندلا ينال اًظاف--اوناكنيذلا لسو هيلع ىلص ينل تاذتكئالمم ف قب سماكة تسلا |

 رونأا كلذ ممةفيرشلا ت اناكتالمتيقبناوبدل لها يف اًقرثم ام سود عملا يلصةتاذ دون |

 أ هعمتءاجو ناويدلا يقلسو هباعشا لص يبنلارضح ا ذاو هنعاللا يي كر_لاق «فيرشلا ١

 مسوهيلعاي لص هرو:يفاو دو ناوبدلا لها رمنلاةكلاللا ترداي اطال ئارارنالا

 مسؤهيلعّلا ىلص يب لأ جرخ ذاق كلم مههمريظيبال ن وبدلا يف لسو يلع ٍإص يبن لاما داق 1

 دوجرلا ديرسرضجيدفو دنع ىغر لاق ث*نملءاهنلاو عزك ارعىلاةكن اللا عجرناويدلا وم 0
 مهاشيح لع عزت لاو فولطاع نم ناوبدل لال لمت كونا ةيثوف ودل لص |

 ؟ماياكلذلاط طول هنا تح مهسسارح نع وجر جا سو هيلا ىلص هزوضح ويف ةيقاعلا نولي ا
 نع اسوديلعت ! ص دوجرلا ديسرمفح ذو هنعلا يضر اق#ملاوعلاتندبنال ةريثك

 ةرات ءارهزلا ةمطافامهعاو نيسحاو نسملاو ىلعو ناثعو رمتو 5 وبا هعمرضجي هاف ثونلا |
 يئاللاةوسنلا ةعامج عم هةمحاف انت :الوم سلتو لاق*# نيعجا مهنعهللا يف .رمهشعب ةراثو مراك

 اهنعدلا ىمرا يمه لاةنيساما ةمطافانتالوم نوكتو قبس كراس اة هج يفناوبدلا نري ١
 بارحدحور :رد ىلع لص مهلا لوقث يو يلايالا نمةليل سو هيلع ىلص اهيبا ىلع يلصت ١
 .نم ىلع لص مببالا#نيلسرملاو هايبنالا ماما وه نم ىلع له مبلل نيكلاةك ةالملاوحاورالا ١
 ظفألا لا اذيجالكل سو هيلع هللا ىلص هيلع يلصت تناك نينم اهلا دابعة نجلا لهاواما وخأأ
 ءاهّللاو هانعم تجرم اذ نا امو

 مك | تنكو هلوقب زي ربالا بحاص هركذام »ايا غابدلازيزعلا دبع يديس .رهاوج هولا
 ا | رخع“ امومالسلاوةالصلا هيلعوانيب لعنايلسان ديس توكلت مويتاذ نعت ىقرغدم |
 هيلع دوا دانديس هيبال ىلاعتهلا يلتغا امتيركذوججيرلاو .ثيطايشلاو سنالاو نجلا مدل |

 انديسل هللا معا امو*«نيبت علا عطق لثم مدي يف نوكي ىتحدتنال رودي دحلا ةءانص نممالسلا ١

 نمكلذ وخفو هناجس هلا رذاب ققوالاايحاو صربالاو دكألا ءاربا نم مالسلا هيلع ىسع |
 ا حا



 ١ مسبب طعما لص دوجولا ديسودا لوقا ينأكي 7 موهفومالسلاوةالصلا ميل يلع# |يينالا تازيعس |

 ْ | ةخ |نف نف تازوقأأ نم ءيشددي ىلسربظظنأو او هناوثللذ لم دي ىلعر ليم اوعيألا قوف

 ْ مركأومالسلا هيلعدوادل غمامو مالسلا هيلعككم هيف نايلس ةيطعا اهلك دنع هلا يضر لاقت

 : نافلسو هيلع ىلص يبنلاةما نم فرصالا لهال داي زو ىلاعت هللا اطمعامالسلا هيلع ىسيعدب |
 اهرساب ملاوعلايفام عيمجو لب ةكلالملاو عيرلاو نيطايشلاو سنالاو نامل رفغتىللاعت هللا
 ىلا روظيال روتسم يبيغرما هنكلو لوما ءايحاو صربال ودك لا ءارنا عت را نيم هنكمو
 يلا ةكرب فرصتلا لدا 'كالذ ل هحاماو لجو زع مهب رثوسليف مهلا ١ اوعطقتي الما تلح

 لوقمما اهقيطنال ارارسارك5غ مالسلاوةالصلا هيلءهنارجم*نمكللذ لكل مسوهبإ اعلا يلع
 زيربالا نم سماظا بابلا نمهت حا ام يقوي ضيا غابدلازي زل دبع دي رهارس نمل
 ا نيدرلا اشم ةيب رتيفعيتمطقناةيرتلانا لوفأع» ءابنلا ضميت نا يضر هب باجا ام

 ا حالطصالاب ةبب رثلا تعطقتا لاق هنادش عد يشر قور زخيشأ ثلا نعل ةةوال ما مسرصص كلذ لف

 باجاف# ناصقنالو هدي زريغو قنسلاو بات 1 عيا اخلاوة كلبي رثلاالا قو

 | اودي ريل وطاتحالاوةحيصنلاجرخ جرخ هخويشو قورز جيشلامالك ناب هنعا يف ّر

 مسي استانا كذنم ,ماشاحو ةيقوقلسا ذيب رالاس .ارعاطقالا ميتعللا ي 2ر

 أ فراعلا وه دايقلاب ةيلاىقلي يذلا عيمشلاو ةمايقلا مويا ماعد هتكربو لماش»ريخو قاب
 إ ى نم ي ىلص ىبلالاو ا راصة 2 50 5 ةروأ هتاذ تيم لا ممول كالا حاب

 'هيلاولي يذلا وه اليف نافرعلاع انصو نابالا لاكي است ا .دمأ أولو هيلدا لص ىبنلامدق
 ١ هتفرعميف سواسرلا هنع عطشي و هبر عم ديعلا عيجي هئاف هتطلخ ةدناو قش ىغبللو دايقلاب

 ١ دالبافش دملاو ددعتم كاذب نوسولا خيشلاو ملسوهياعمللا لص ىلا ةبع يف هيقريو
 نون د 1 بكل دول 1س د د نإ ن امدجت هباطاو ةعاجلاوة لا لها: ازعجر الذ دابعلاو

 : قري هنأ يعدأ نم نع د يضردأ سول هباوجاااشبا ابدلازي زعلادبع يديسر دارج زد

 رك ذوب املا: دهاشم تاماقالوا هيلع تيه هفاصوأنم ركل ةلظقي ماسو هيلع لص يبدلا
 هللا هقزر اهدعب اقشال يتلا ةمحرلا هلا دحرو هترييصب رول نودرم :ةافصاذاف لاقْئاهتماريشك"

 لعل صخي رتئنيخر شب يلق ط نرطخالو تدعم نذلالو تر نيحالاج اعتاد وةظقي

 هقأ ىلع ة ةرمملا لال ديا لس داس نيف رورس رسلان ماقم

 ّ هدهاشي و ًنايعما اريفهلستلا ياو ةالصلا لضفا هيلع. ني رخآلاونيلدالاديسةب وردنا
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 ١ هلاوحأ نم ,. «يثنعل أبا ةظقيمل ءاسو هيلعدثا لم لمدتي ةروعدانف ماسلا كر او ةالصلا |
 :للاق#مالسلاو !دباهريخب س كلي الو نايعنع بيج نم قي يال هتاف هباوج ممم وةيكزلا

 معافرخأ مالك ّثدرا ناو تمعنواهبف !ذهيرتعنق ن اف كللذ يف ركذامركذ نام هنعدلأ يضر
 تاهجلا عيمج لم هتاذ يلع خدي قلما راوثأ نمرونيهدمأ هيلع ىلاعت هاتفا ذادبسلا نا

 ناركس براقيامثا اذلا لعدلوخدةقشمو هت دورب نمفاعي ومظملاو ملا قرني تس اهقرخجيو
 دبعلا كلذ ىلع تفي نا هللا د ارا يثلا تاقواخملا رار سابد مي ناهن أش نم رودلاكللذ ناهث توملا
 هللا وا ذاف ل بو هياعهلا ىلصدوهمشلا ملعو دوجولا ديس تاقولخلا امج نمو لاق اهي دهاشم يف
 ىقسي ىنح هدهاشبال هاف ملسو هيلعهللا يلصةفي رشأ هلاهتاؤ ةدهاشم يفهياعسعفلاب ادبع

 ناذللاو ٍلظم ءىث ةباثج سنفلا لبق دياع حوتفملا تاذ ضرفنلف ةفي رشلاهناذيف ىنلا رارسالاب

 كلت ةمرهقادارا اذاف رثكأوا فلا ةئام ىلا يهتنت ةعوتقم ب عش يذرواةلزنجةفيرشلا
 ةذحاو بعشلا كتب اهفرخيوةصابيتاياهيقس واهدع يذلا رودلاكللذ نان ةملطظلا تاذلا

 ةبعشإةرمهبل : + و قاقلاو عزل نمهدض داوساهبلوزيفروصلا ةبعشالتماهسذ :رددلو ةدحاو دعب

 يرخاةبعشب ةريديت أي وةمحلا مدعوهيذلااهدضدا أوسابب ل وزين ةمحرلا ةبعشا مهرفنلو ىرخأ

 ناذلاةيسيللا بعلو عبج لطيفا < اذكهو هدضداوسابب لوزيف خلا ةيعشاوبغرفنأو
 دبملا نكمل كلذ ددعو ةيوادو سلا فاصوالا ميج ةملظملا ثاذلا نع لووثوةرودلا ةربطملا
 الو هاذ يفاداوسكللذ ناكماوسلا نم * يش هيلع يقب قمدنال ةفبا رشلا تاذلا يف :دها ملا نم
 يقدم اذاهلا ذي رئادساو هناذ_”ى.ورسأبداو لا جرخي ىفحةفي رشأ ثلا تاذلا:دهاشم قلي

 " ةفيرشلا ثادلايف هيلع يتلا لاككلا ىلع هيف نوكدلا ةفيرشلا تا زاايف ينلا رارسالاب
 كر“ ؛يشب يقساذادنا اضيا دي ب رئاتسلو هتقلخ لص تا هقيطتام اهب يقي هنادي 7
 نعلوزتال راوثالا :رافهنمايلاخ لحم يقبب وةفي رشلاتاذلا نم صنقتب هنا بعشلا كلت

 عسيمج يحمت ىتحرلسو هيلع لص بلا دهاشإال دبعلا أ !ذيمشللربظن اممخالا باهل
 ىمختالودعتال تاماقأ ل عطق الذ يفو ةفيطلل ار اونالاوةفي رشلارارسالا كلتدوروبدفاصوأ

 مني قطان هنع برعيأ ليا هل: سيل هللا لوسر ل ضف ناف

 رانينلأ يف ةظقيإانوديل هل يلص يبلا يري نم اهعطقيينلاتاماقملا يا اهرصح نم كو
 يللا نعةدهاشملا ينل نم ىبسامو ىقباهديلع ىقبو حعنلا ندمل عقواموهنلاحنعريخ ارك ١
 هل :تلصخسو نعش هيلع تسيقب نب نمنانلاكلا لعةدماشللا يقادب يعن امافابعي جين تنال
 ا الاف كلذ يف همالكرموإقت تدرأ [ "م عتتا معامل هاو لاك ىطالالل تاضحتة ذهاشم |
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 اهتكذ اماو

 534ا/

 ةماللع *ءىش لكل لوقي هنع هللا ىمغر هثمسو# هصئام ينعملا اذهيف عساتلا بابلا يفو سماحلا
 يبنلا اذهي ركفلا لغتشي نا ةظقبلايف ملسوهيلعلا ىلصيبنلاةدهاشمدجعلاكاردا ةمالعو
 . ءارتف لغاوشلا الو فراوصلا هنعهفرصنالو ركفلا نع بيفيال ثيحبأمادالاغتشا في رشلا
 ١ وجو مايو كلذكو وهو مصأخي وكالذك وهو برش و لسو هيلءدلا ىلص يبدل عم هكفولك ب
 ةليخي "ناكر ال هيعمل ىفر لاقت دبعلا نم بسك و ةايبج اذه نوكي لهو تلتف كالذك
 لحي ىلاعت للا نمرم | هنككو لغاش ضرعوا ف اص هاجاذإ هنعةلفغلا هل تعقول دبعلا نم بدكو
 عاطشسا امدعق د دبعلا ف اكول تح هيفارايتخا هسفث نمدبعلا سجيالوهيفهلمعت 4و هيلع دبعلا
 عممر هاظو لسو هيلع ىلص يبل عم دبملا نطابف فراوصلاولفاوشلا همفدتال تناك اذهلو
 ةربعلا نال دصقالب هرهاظ يف دها شي ام عيمجب يف ابو دصفالب لك اودصقالب مبعم ملكتي سانلا
 معلا هلوسرو ع . كلا هيبة دهاشم ىلاعتهلا هفزرة دما ذه ءدعلا مادا ذاف ريغ عموهو بلقلاب
 هل نوكت ند ينمو لقا هل نركت نم مهنموار مشمل نوككن د مهنف فلتخت ركبنلا :دمو ةظقيلايف
 نأ الولف يظعاهيظخنو يسجاهرما سو هيلع هللا لص يبنلاةدهاشمو هنعدلا ضر لاق رثكا
 دجاو لك الجر نيعب راةوق هيف عج ايظعأَي وةالجرادضرفولفامقاطأ امدبعلا يوقي ىلاعت هللا
 ناكم نم جرخ سو هيلع هللا ىلص يبا انضرفةلاسلاوةءاجشلا نمدسالا ن ذاب ذخأأي مهنم
 هللا لص هتوطس ةمظع نمكللذو هحور تجرخو هتاذ تب ذود دبك تقلقنال لجرلا !ذه يطع
 ىمجي الو فيكبألا» ةذالا نم ةفي رشلا ةدهاشملا كلت ينذةهعلا ةوطملا هذه عيوزس هبلع
 نباهيف امعيمج قزربال ةدجلا لخديزعنال كلذوةلجلا لوخد نم لضفأ اهلها دتعابنا تح

 تلصحاذا هناف ملسو هيلعهللا ىلص ينلادهاشم ىفالخيدب صاخ ميعندل دحاو لكلب معنلا
 !؟ جرن لك ةوالحو نول لكذ ذل دج ةدللا لها يعن عيمجملاز تيقسةروك ذل ةدهاشملاهل
 فرشو لسوديلع هلبأ ىلص هرون نم ةبجلا تقلؤ نم قح يف ليلق كل ذو ةنجلا يف ةدجلا لها دخي

 نف يقسلل اذه لص ةدهاشم لك قو دنع هللا يبغر لاق دبحص ودا ىلعو مظعود جو ماكو
 مامالا لئامشيفرظنا تنكو ثلق ىلاعت هللا حر كرابملا نباىلاق»* يقسلا اذهدل ماده تماد
 وأ هاذ لوطوا سو هيلعهللا ىلص نول نم ىشيف فلتخا اذافارحورش قولا محر يذمرتلا
 هنعدللا ىهر اننينش ىلا تبهذ سو هيلع ىلص هلاوجا نم كلذ ريغوا هتيشم وا هرهش لوط
 دهاشملانياعملا باوج بيف كاذ نم عقاولا نعدلاس اف

 هبم عساشلا بايلايف زي ريالا بحابعلوفال6فيا خاب الازيزعلادبج ييدايس رهاوج نموال#
 ١ هئعدللا ىضر زيزعلا ديعيي ديس باق ةقبا سلا ةرهوملا يف مدقل ام ةبسانملانهأت
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 سهلا لس ينل ةدهاش دب كك يد لجد رع بدت دانادسلا ردة

 لازيال مر سوهبلع هلا ىلص يبن يفةقباسلا ةبيغلا لهسشلذ يف كف بيذي ثيحيدب ري قلعتلا
 ركفلا ةهتتو داؤفلاة رق ىلع عقيف ىلاعتوهناحيس قا ةدها شم يف فلا هل مقي ناحل كا ذك

 كتظاف او هيلع هل ىلص يب لاودهاشم دبعةنلا لهأ يعن عاونأ عي يمس ىقسلأ هتاذتناكاذاو

 ةبجلا قلاخو سو دياعملا ىلص يلا ىل جااغوه يذلا ىلاعتو ناخب قا ة دهاشمدنعمل ل هجياب

 ا اًوباغمسقت نوع“ ًسادلا مسقنا هلاحج و1 ةدهاشم يف مشفلادعب ثهيعهللا يفر لاق* «يشزكو ١

 تيقب ودناهسؤ انا ةدهاشميف مبحاوراتباغلكأ مومسقوماوساعدناهس ىلا ةدهاشميف
 ل ومهناو ذة دهاشم بلغت مهحاورا ةدماشمالف سو هيلعدلاىل اص يبلاةدهاشم يف مهتاوذ

 نال لكم امدقلا اذهناكامناو هعمل يمر لاق#وبحاورا ةدهاش«بلغت مهئاوذةدهاشم
 || ناوهسو ول ايف مهتدهاش تناك ناو لوألا مس ةلا ةدهاشم نم لك اهنا ملا يفيهدهأشم

 || ةدماشميف ءاقثرالا يف بيسي يتلا لس هيلعهللا لص يبنلاةدهاشم نعاوعطقنيإ مهنال لكأ
 أ نيو هنايس قملاةدهاشم يفدلدي زمالسلاوةالصلا هيلع هتدهاشم يفداز نف هناعجسس ىملا
 (| ةلثمةنس نيعست هرم ناكودبعالرأيتخالا ناكولو هنعمل يضر لاقل صقتابنم ىصقت
 | يف دل تقي موي قوم لبقو سو هيلعمللا ىلص يلا الأ دهاشيال ناقدملا هذه حيبجتيف راتخال
 ا ىلاعتو هن جوملا هدم مشا وول ذهف  لمجب دنقل ونامل ةدهاشم

 ا نيندهاشللا يف كتف نا لصحيامرثكا ا ودبل لصون ةدهاشم ف همدقرم رجالا

 ا فورا يفرظني لعجو هينيعن يبرم هنعهث يضر لعج اه هرخسأىلااطوأ نمقدملا كلذ يفاعم

 || من تاقفابتام نسحوثرلا» افص عبتي رظنلايفائافصو فورملا يفربظي يذلا ناس أ لاقف
 ةلزاع ناهس قا ةدهاشمو را ةزاجلسو هيلع هللا لس يبل ةدهاشف عشا يمر اق

 ثاذلل ةدهاشلا يف ماغلا ل زي وهافصلا ل سحيقي وينلاةدهاشلا يف انصلا دف ىلعن فورملا
 ءابقت ضعب هلًاسدقودنع هلو ضر نعم الكلا| ذه ة عمم اعت هللادعي كازامملانبالاقعتيل ازالا

 تيكوةالصلا يللا كرين ا نكميال هعمل يهز لاقت :الصلا ينولا كرتي نأ نكمي أف ارشألا
 سو يغش ىلض يننلاةدهاتتم ب اهشم ىوكت تاذننيباهشم ىركم امئاد وهو كلذ نكمي

 نم اهريغو ةالصلاب هرم ًينيت دهاشلا نم لكو نايس ىلا ةدهاشم باه يوكل هحورم

 لمح يذلا ريطاوالملا يورث فيكى رت عدلي خر ىلاقو#ةعي رشلا رارسا
 يئقسلا فيكو لسوهيلعمللا لص ينلات ذر ارسأبهناذ يقسنعب هل لصخامنا نيتدهاشملا فال ١

 | يف هترابعتسستنا نوكيالاذهةفي نشلا تاذلا»إ ءفتام لمت الو ةفيرشلا تاذلا رارسابثاذأ
 يبل يي يي يت
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 قملا فرعي هيلع حوشفلايلولا .ث امل كقفو ملءاو سماع بابلا يف لاقو ** مساتلا بابلا ١
 ةعيرشلا ءايحا يلعردقلاهرسأب بهاذملا تلطمتولو بهاذملا نم بهذه دةتيالو باوصلاو |
 | قملا ةدهاشم نع جرخيالو نبعةفرط سو هيلع دنا ىلص يبل هنعبيغيال يذلا ارهوال فيكو

 يف هلالج لج حلا دارج واسو هيلع ىلص يلا دارج فراعلاووف لئنيحو ةظلهلالج لج |

 || برقا هنال هيلع ةهح ريغ سيلوهريغ لع ةجحورف كلذك ناكاذاواهريغو ةيفيلكتلا هماكحا
 فلانا لاقي وهشفص هذه نم لعراكلالا غوسي فيكق ل ةنيحو هيلع وتم اريغ نم قحلا ىلا
 تش نا هعجارف كلذ يف مالكلا لاط أما ذك يف ن الف ببهذم

 يديساهتمةلئساب هدعمللا يضر لئس دقو هاوقالأضي غاب دلازب علا دي ءيديسرهاوجينموال#
 نموا حورلا ملاعنموهاهاي ا هصخشأو نمارلا نهذ يف لسو هيلع لص ينلا ةررصراضحتتسا له
 ةلاكملاو ةثداحلا لقعت نم هيلع تلُغشا اموةينهذلاةروصلا لهو للام الاد نموا لانا لاع
 ىاردقنيف ار وم مسودبلع هلل مدا اوقب المع ةيمادملا ايؤرلا لثم ناطيشلا نما بحاص ظوفحت
 | اهلفم سيل وا مالسلاو ةالصلا هيلعلاق اكواب لفي ناعيطتسي ال ناطيشلا ناف قدس

 حور نمر اضهتسالا تلذ ناب نعش ىفر باجا ف مالسو ةيحتى زاكي وني روج ًاماوبيجا

 ب نم ناك ن اف هنهذ يف هتروص تعقو ملسو هيلا لص هيلاءركفب هجوت نفهلقعو صخلا
 هركفيف عقلا هناذاهواصح مئاههعث حباب اونع نيرا ءالعلا نم ول .يباصص هنوكله ركلاهتروص

 ةروصيف ملسو هيلحهْللا ىلصةرضفتسا هناذنيذهريغ نمناكن او جراما يف هيلع امون ىلع
 هنلاخت دقو جرام ايفا. هركف يف يتلا ةروصلا ىفاوندقف هقلخو دقلخ يف لاكلا ةياغ يف يمد
 نافمالسلاوةالصلا هيلع هحورةزوصال ملسو هيلعهللا ىلص هتاذ ةروصوهركفلا يفرضاماو

 لوجيالو ةفيرشلا حورلاال تاذلاوه هارلملاةنعربخاو مهنعهللا يضرتبارفعلا دهاش يذلا

 نموهفراضمتسالا هب ّمدرا نا حورلا ملاع نموه له موقف هفرعي و صخسشلا هملعب |يفالاركفلا
 هلا ىلص حور انراكفا يقرضاخلا لبف يارضاحلا ب تدرانأو ركفتملا حور نذ يا جويا ماع
 هتاذتناكناف ركفتملا اذهل تلصحاذأ ةملاكلاو ةث داحلا ناواهايا سيل هنأ قبسد قف لسوديلع

 ليلطاك ابعم تناكو اهرارا اهنع بجحت مو لسو هلع لص ةفيرشلاهحوراهبختوةرهاط
 قنوملا هللاو ننكملا يلرمالاف سكملا ىلع تالا تناك او قو ةموصعم ةثداحلاف هليلخ عم ا

 ناكنيماصلا ضعبنا مويتاذهدعمللا ئمردل تركذ دقوئملامتها مهر كرابملا نبا لاق#

 اذه تلعف مه ليقف هتسلج ل دب ودلاحربفتو هنول ل دبت مهمضعب نا ثدباهصا نمةءامج غمركلي
 .هناوةعاسلا كلقيف مرضح لسو هيلعهثاىلص يبلا نادي ربها لوسر كيفن اولبخأو لاقف
 2 يي 227



 2 ةدهاشم لجرلا اذهل تعفو ينلا :ةدهاشملا هذه لهدنعملا يضر خيشلا تلفن كللذدهاش |
 :دهاشم نودتناك ناو ركفلا ةدهاشمو ستف ةدهاشمالركفةدهاشملاقفركف ةدهاشموأ
 مقال ىف مثل اب وةقداصلا ةينلاو ةيفاصلا ةبحناو نملاخلانايالا لهالالا عمق عقتالاهناالا معفلا

 ةدهاشم اهظيف ةدهاشملا هذه هل عقا دحاو نم عو سو هب اهدنا يلص يبنلاب هقلعت لك نملالا
 سيق اذاوهيلع جرتفم .روغوهت دهاشلا ,ذهدل عقل يذلامسقلا | لهو ركفةدهاشم يقاغاو حتف

 7 هاو ىئالكمناا ىلا ةبسنلاب مهنا نوكيومدعلاك هيلا ةبسنلاباواكنينمؤملاةماععم
 ِس مو ةيلع هللا لص ينلاك رب ناكنم تاقثلا ضعب نم ثتفع*ىلامت هللا هحر ك راما نبا لاقو

 الف جملا ىلا انيهذ ساف ةنيدمن نءلسو هيلع هلا ىلص يبل ةنيدمةحئارمشب ناكو ةظقيلا يف

 ىلا لصايفا تدئظ امها .وسراب تلذوقلاحينتذخا ملسو يلعهثا ىلص يبلارب تر

 يف ورفع تنك نا لوقي وهو في رشلاريقلا لبق نمانوص تعسف سافىملا عجرا م كتتيدم
 لاف مكدالب ىلا اوعجراف تناك اهيحيتماعم تنك ناوانهه قبيلف متم ءاجنف ربقلا اذه
 ةباينصأا نمرفتلا ةصق انه كا نو زي ريالا نم سداس لا بابل يف لاقن#ييدالب ىلا تعجرف
 هتدابع نع هجاوزا اوأ ًافملسوديلعملا لص ينئارادملا ١ اءاج نيذلامهيلعهللا ناوضر

 نمل راق اهولقتساف ملسو هيلع هللا لص هتدابعم 4 ركل فدمايصوهمايقو لسو يلهث ص
 انا اما مدحا لاق م مرخ .ًاناموهبثذ نمم دقئامدل نار فغدق ديعدنافإ سو هياعللا ىلص يدلاك

 براق الف انا امارخسألا لاقوماناالو هلكليللا موقافانا اما رتخألا لاقو هلكر هدلا موصاف
 ِ تأراع اهنعملا يمر ةشئاعدتربخاف مرثا ىلع سو هيلعهللا لص ىبنلاءاجو او فذ مءاسنلا

 ملعاو هلوكاقلاو هللكاشخا انا اماممل لاقو لسوديلء هلا ىلض يتلا ماعدفاولاقاج و مهنم
 فالتخا لعوب سلف يس نعبر نمو أسنلا براقع انا _وذاو راد ووسأ اب

 .ناثعو دوعسم نإ هللادبعو ورم نيا دبعو صاقو يلانيدعسب يطور ركب وبا هيف ةاورلا
 بامصا ىلاعت هلا بدأت فراوعلاويف يدو هريسلا لاق مم هع در نوعظمبا
 سبق نيت باث ناك ْيْلا وص قوت" مكلا ا اول لوف اسو هيعمل لص هل لوس 71

 يلا ملكي ناك اهرودتومب راج أ لاذ ناكو توملا يرومج ناكدرفو نلف ساس
 ببسي ةياور رك ادعي ريفر لي دأب الادت !لزئاف هتوصب يذأتيف لسو هيلدا يلص

 ينلادع ملكتاذا كلذدعب رمع ناكف لاق هترسضعب رم وركب يبا ةعزانمف تلزئايجاوامل رت 0

 ملكعيالدا 35 وبأ ىلا ذب الا تلزنامل ليقوم هفتسي قججهمالك ع مسإال | سو هيلا لص

 الفم عمد رملا ثووكينايغبتياذكيف داوسلا يف جاكالا اك الازسو هيطلا ليم ىتلا ددع 1
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 ||( راقولاو ةمرملا نم نيديرملا ضعب نطاب لاني دقو ناسالا لعبا ةلا نكساذاوراقولاو ءايملا
 اوفس هلوف يف ءاط عنب | لاق لاق م« شلاىلارظنلاو م عبسي نأ هعم عيطتسلالا هخيشلا

 ,لاقو نيسوغتسمالا موبطاختال لبس لاقوشللذهف هقوفام ىلا دحأ لمن الكل يف دال نعرجر
 ' لْوَقل ارلاوُرهجت لَو ةمرطا دودح ىلع الادو يجتالو باطختاب د ئدبنالرهاطنب ركب وبا ||

 ا | دعايدعلاب هودانت الو باطما ذيسمل اولفلشنال يعا ٍضْحب تكفر ١ ناجم |
 أ هللالسدلا- وسما هللا يناياواوقو ةودظعو هومختنكلو ضعبل شعب ي دانيا دمح اي
 | باي ميت اذهنعدلا هر خيشلامم تنكوىلاعتدللا همحر كرابملا نبا لا م« ]سو هيلع
 أ سوهيلعفا لس لوس .رلا فرعي الوهو.ىلاعتهللا ةفرعم يف دحا عمطبا ال لاقوكي كيلارظنف ديدخلا

 1 يف دحأ عجطي الوحي رش فرعيال وهو ملسو هيلعهثلا ىلص لوسرلا ةفرعم يف دحا عمطيالو

 ١ ةزانجلا ىلع هتالص سادلا ىلع لمي ملوهو هضييش ةفرعم
 | نيدذلا خايشالا لطمالكلا قايس يفهلوفايعاضب غابدلا زيزعلاد بع يديسرعاوج نموا
 أ نايالارونوهودملا ارا ةمايقلا مويهديب نوكيول سو 4. لعل لص نأ مهتعووتع هللا يشر مهو

 أ هايلوا يبن دارا تقم لكنوك وايالالا عمدت :ءاربغ نمودتما نم هفلخ قئالطل عيمجو
 ١ ا او يحتصدس العم ماعم مثوملسو هيلعهللا | لص ىبنلا ءاوأ نم دمتي اهيبل

 ام لثمعابتالا نممهو ءايبناللام لقمة رئامشو ءايبنالا دعب ءايلوالا اهيفور آلاف مكلا

 .ايبثالا لاك مينم ميعابتا دمسو وهيل ىلسينلانمنودمشسيو ءايبنالل
 ا ؟مالسلاو ةالصلا مويلع
 1 يفلوقي هلع ىذردتعع < زيربالايف ؟ةامجاغبا نيزلادبم يدير هارج ندا

 ظ دهاش نف تادهاشم نممالسلاو السلا مهيلعءايبنالل تلصحايهناعمن ا ينسملا هللا اما

 رم |

 ا

 مهنه تجرخ ةايمالاو لجو رعمشايف مممدهاشمردق ىلع لل تربظ ىفادمافاممادل عضو ىنعم

 مالسلاو ةالصلا مهياع ءايبنالا عضوب تصح ءامسالا عيمجل هنعهللا ىضر لاق كلا ذؤ بسحب

 | ايش عضو ين د لك أ ذكمو انانمو اهظعو ابوقوايلع مضونم لوا السلا هيلع سي رداانديسو ١

 ةئسلاب ال برعلا ةفلب كلذ عماهجمفاو الك اهعجدنانآرقلاةيز زموجمتفلباه وعضو ب: كلو اهتم
 ةالصلا هيلعوأنيب للعم دا ثوب ذل الا شا عضو نم لواوهنعدثلا ىضر لاق نيمدقنلاءاينالا
 | أكتب ىلجر يع اقفازف وتم ل مخجحو رلاهيف عينا ىل!هتودئاحبس هللا ناكلذو مالسلا و.

 | ظفبمالهلا قطن فة لفع ةدهاشم بو عملا كل: يفد تاصخ ىرخالا لجرلاةبكد ِ
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 نا ىلاعتو هناحبس هلعيف جرخسدفو هللالاقن ةيلعلا تاذلا نءاهدهاش ين رارسالا ىدؤي 7
 موراو دنع ىقر لاق#هئايقصأو هئايبنأ ة نسل أ لعاسارجأ | زإف يبسحلا» "اهمال دله ييمسقي
 باذل ءاهسا قاطتال يتلا هتادهاشم نمهل تعدي 01 ينال سو هيلع اص دوجولا كيس

 أ كاباورك ذامدعب كرابملا نبال اق*ملعا هللاوددابعب فيطل ىلاعتو هناجت هنكلواهعع# نملك
 مدق !بمدقب دارما ناف ةعدق ى:سملا ءامسالا نا يهوةديقم ةفلاخت هيف مالكلا ذهن نظتنا
 | الايسناكأذا اسال ثداحوبف ضرعلكو ضرعاظنل لك نال ةثداحلا اهظافلاال اهيناعم
 ءايلوالا_"انادتعشا ىفر خيشلاوكذ م«ملعا هاو ص او كلل ذو تاوصالاو ظافلالا لثم

 | ءاكب وأ ماد كعض نم هيلع كح مو ديفدحاوب ىق قس نم مهنق ىنسحلا» ءاممالاراوناب نوقسي

 تاقكرابلا نبأ لاق كلذ نمرثكأب قسإ نم مهم .ونيثاب تس نع مهموشال ذريغوا ماد

 ذأ ةئاماب اهدا نيعسلو ةعبسإ تيقسل اوقياهف قداصلا وهو هنعدلاأ يضرلاقف متنا متيقس عي و

 سانلانالاهيندميا ةثال لكلا اوهن عدلا يضر لاقف نوعستو ةمست يانا تلقف ةثالثالا اهلك
 هنم تعم و« ىطعا هب لئساذاو باجا هب يعداذا ىذلا مظعالاميظلا ام ءاوهو هنو ةيطيال

 (اهدحا] نييقس ىلا مسقني امم قسلا ناو ةئاملا ىنعاهلك ددعلاب سن "أه عدا ىغر هرمازخأيف

 الا ابلك ةئاملا لكبالو رثكأب يقسب نم مهمودحاوب قسي نم ءايلوالانفسوزلاماقميف
 نافولخلا نم قوافي هينةثالا لكتسيالو نعش غرار .لاماقم يف( يفاغلا قسلا) ثوقلا
 ىلعو ىلاعت هئامسا ىلع ملكتي هنعدش يغردتمعتو لاق #1 لوهياعهثالص دوجرلا ديسالا

 اهوذخأ ناومرضت مخ فراعضيشن دعاهوذخا نأ نعم مر اقف «داروا يفابنوكلي نيد

 راوثا اهل ىنسملا ءامسالا نعت ىضر ,لاقن كال ذيبيسلا اموتلقف مهترض فراعريغ نع

 5 لت تناودرون ممالا عمن 5 ناف مسالا رك ذت نا تدرا اذافىلاعتو هئاحب يو ااا

 يف بيستو ناطيشلارهضح ناطيشلا نمدبعلا بجسم ىدلا هرون مسالا عم نكيمل ناو كلرضيم
 || هلا هاما -نمامسا ىطعي ناداراو انماد قمل ةريضح يفوهواقراعناك اذاعي يشلاو دبعلا رم

 || مقنلا ىاوهث هرضيالودب رملا هركل يف هبسي ىدألارونلا عمممالا كلذ ءاطعا دي رم نسما
 || كارداةيهب وااهكر داايندلا كاردا ةينب ةاطعا نافاهب مساك ءععا يالا رع
 وجم مسالا نقلي يذلا يتلا ناكنا اماوخعأركر دا ىلاعتاا ةفرعم ةينبوا اهكردا ةرخآلا
 نآرقلاف تلقن# ةمالسلا هللا ل ًاسندب ٍرملا كايف بجاحرواريغ نم ممثلا درج و ذي رميطععلل هلأؤ

 || اقمرضتالوكمادديف يتلاوسملا ءاسالا تراتي و هنولخيهتلمخو ىنسملا ءامسالا هيفزي وعلا“
 1 دمانالوموايبوات ديس هنعهنل ىش .رلاقن#فف .فراع# نعانوذخ ياليل عيكالذيف بيسلا



 نمل نآرقلا ةلج به بيسان فاسو هيلع ىلص يبلاوههيف هنيشف نآرقلا لان لك ةمايقلا
 نمهثوفرعي و هنوقبطيامردقبالا نآرقلا ةفيرشلا هنمال ط ميم مل سو هيلع هللا يلصوه شن مهبهللا
 هيفيثلا ءاممالاراوناو هراوثاو هرارسا عيمج نآرقلاموطعيمل راهثومبغي يتلا ةرهاظلار ومالا
 طق 'اممالابدحاررضت طواباطق! مهلك اوناكلو هتما نمدحا يمعا هراوناب كلذ ماطعا ناكوأو

 ميلا لوقي هنع هلا بشر هتعمسو زيربالا بحاص ل وقتاًضيازي زعل دبع دييسرهاوجي مرا

 وهو هيلا لوخدلا عقي هنماباب نوكللنأل كل ذو نوكلا العهنالوقي يذلا لولا نم بمن لذا |||
 نمو مسوءيلعهللا يلص رون لمحي نا تاقولخملا نه قواخم قيبطيالو مستو هيلءهللا لص يلا ||

 ايناطييش هبتف نو يف يفعي باب ريغن م لخد نوكيناالا مبا اهريغ قرطي فيكم بابلانعزبم
 راوثا نا لءاو هنعشا ىفرلاق*رخأ «ىث نعالضف هرادنعالفن هتيب العال اذهواينالظ

 ثعمجاذا ابنت اهواهقوفامو بيشو تانجو نيضراو تاوهدو شرفو شرع نءابلك تانوكملا ا

 ىلع عضو ول لسو هيلع هل ىلص هروث حو ناو سو هيلع هلا يلص يلا رون نماضعب تدجوابلك
 ابلكت اقولخملا تعجواو تتفابتأ شرعلا قوف يتلا نيهبسلا بحتملا ىلع عضو ولو باذل شرعلا

 ملسو هيلع هللا يلص هرونن أشا ذه ناك |ذاو تطقاستو تتفاهتل يلظعلا رونلا كالذا يلع عضوو
 كه تيرقو ةفرشملا ةنيدملا ثغاباذا هتاذ نوكن نياف نوكلا اله هنا لوقي نم نوكي فيكف
 ميظملارونلا هيف ىذلا عضولا نم ثيوقو زريلاوحن تدءاصناذان ,ركتفيك مافيرشلاربفلا
 عضوملا كلذ ىطفت ما دنع ةزجا ءاهنل جب تاقرلفاو هلل ءاح هناذ نوكتتا في رشلاحورلاب مئاقلا
 شرعلا تح خزرإلاةبقىلافي رشلاريقلا نمله اروكذملاعضوملا نا ضرفلاو نوكلا العزف
 تاقث مظحملارونلا هيفىذلا خيزربلا عضومادعام ضرالاو ءامسلا نيب ام نوكلأب دارا هزعلو
 تاومسلا ىلع تعط سيفلا سعشلاكهئاذبالهرودبماع يارونلا ثيح نم هاراه هنادلعلو
 نبا كلو هناذب هلو هنادي ريالوهرونب هواي هناالاهدارم اموهنعهل ا ىغرلاقنضرالاو
 طسويف ةليتغلاةلزنبب مرككارودلا نمر وتلا كلذنافملسو هيلع ىلص فطصملارون نم هروث
 سما رونو تلقت سمشلا رون تفسك ةليتفلا كالت نال اهب نأ حمصي لهو ةريهظلا تقو راهبلا
 نا ىنعجي نارك الا اله م هنع هنا مر اتق ناوكألا الم هلاباقت| يتفلا ازا موككارونلا نم

 وهيذلا نينمؤلااوراروئ نموها س.شلاروثو فيكف لصضاوهبسب بهذ مرككار وتلا ||
 ةدهاشرعاتبجحاك مكمل رونلاةدها شم نعاتبجحان كلذ بيسامناو لسو هيلعدثإ ص هرون نم
 لو راهتلا طسو لانفلا ةلزا مركملارونلا نمراوثالا تناكل باجل ف شكولف ءايلوال اراوثا



 راهنلا طسو لئاتنلاروظب اك ةلارو وناهريقلالو سمس ملت
 بحاص مالكن عدنع هلل يض .ردب اوجا6اضيا غاب دلازي رعلا دبعي ديسرهاوج ةىمو 9
 هلا لص نيرخآلاو نيلوالا ديس ءرعا لي ريجانديسنا لاق ثيحركتت هلا باتك يف ءارحالا
 1 ةباهمال امىلا ماع فلا ةثاميملام اعفلاةئاملي ربجا ديس شا را هنعدل ىضر :رهلوقب لسوديلع

 نوكي نأ نكي فيك ”وىلاعتدب ربهلعنمالو ملسوة يلع ىلص يب لا ةفرع»نماعي ركردا ام هل

 هرول ضعب ةكلالما عيمجو ووف لو هيلع يلص يبن رون نم قاخائاوهو ملعا لير جا ديس
 دقو ملسو هيلع لص هنمةفرعملا نودمتسيل تاقواخلا ع يجو يعيب جوملشو هيلعفللا يلص

 هلل لمدقساو هريغالو ليربجال ثيحلجو زعدببح عم لسوهيلع هللا ىلص بيبا ناك
 هللا ىلع همني و3 عمدت و هلالجو مركلا ةيطع قل امكاذذاىلاعتهبد نعمل سو ةيلع

 ليربج سو يلع يلص عركلاهروأ# ند «قلخيىلاعت لعجةديدم ةدهكذ دعب اسوديلع

 جتفلا بابرا ءايلوالا عيبجو زكمالملا عيجو لي زاجو هن ءهللا ىفر لاق *ةككالملا نموريغو

 ةكربب اهريغو ةفرعملا يف تام|ةمدل تصح مالسلا هيلع لي ريجاأن ديس تر انوفرعي نإ ىتحو
 سميع موهرمع لواط مالسلا هيلع لي ريجان ديس شاعرا ث رجب ملسو هيلعدللا يلص بنل تب

 دجاوماقمدل لصحامةقاطلاو دوهجبما لدبوأ ,ايصخت يف ىعسو ملسو هيلعهللا ىلع دوجولا ديس

 لاقجديلع هللاستف ن هووهالا هفرعيال ملسو هيلعدلا ىلص يبن !نمهل صح يذلا عضلانابنم
 ةظفح ةلجج نم نوكيلو ملسو هيلا لص ىب ءلاةمدخل قلحافالي , ربجانديسو هنعهللاي مر

 دوجولا اذه نما 5 السودا ىلص رهذادلةسيئو ملسوهيلعهلا ىلصةفيرشلاهتاذ

 تاوذك ب بارت نمتقاخ ةفيرشلاهناذوأهمدها ثمىلاجا انج هدمدمشسن تادوجولا عي و

 هدعاشا يضرانلرك 3ث لي ربجدسُن املك شي الامدعاشا ذافاهلكاشر ام مالا فلأت الرعن او
 يديالا ةراك عم فرعلالا ةروبم ىلعا اهنركل اهشعدنو تاوذلا هذه مجفت ةكئالم اروصنأ
 هللا غر لاق#«نيقفامما نيبام لق ثيحب ةهظعةعس ىلعابنوكو هوجولاو س ورلاو لجرالاو

 بس ةفيرشلا ةييارتلا تاذلا ةسيئو لب ربجان ديس ناك هيلع عمتف نمالا ثالذ ملعبالو هنع
 الوروصلاذه مميش بابتالا اف ملسو هيلعدلا ىلص ةفيرشلا هحوراماو روءالا هذه لاثمأ
 يفينكحتالةفب رشلا حورلا تناك لو تاقق كرابلا نبا لاق« عيمجابت ةفراعابنال اهريغ نم
 المدحوىلاعت هنةينادحولاو اهنعةلصفنم اهدها شثال تاذلا نال هنعش | ىضر لاقف ةسيئولا

 هنعاشلا ىغر لاق#ديلا لي و مقشلا بحي عفش هادع سموم اعتدتاذال هيلع ماودلا قطب
 | قوفومام اما عنا ٌةزدس تحتوهامهفرعي وهت اذ هقيطت ايف سنو نأك ”امبا لي ربجان ديسو



 لبريجان ديس ياهنال كلذيف ةسيئو نكي هنافاهيف نيذلاةكّئالملاو نيعبسلا جحا مكللذ

 ملسو هيلع لص بهذاذلو راوثالاةوقل يهتنملا ةردس قوفامةدهاشم قيطيال مالسلا هيلع

 ا ال لاقف هعم باهذلا هنمباطو مالسلاهيلعلب ربجدعم به ليوم لو بجمملا كلت مطقيف

 ينلا قلت ةيفيكو حولا رما يف هعم تملكتو هيلعهللا كاوق يذلا تنا هقيطتامئاو هقيطا
 مالكب هيف قافالوا ىلا نيريثك رهاظوه كلي ربجةطساوب هالي لهودل سو هيلع ىلص
 |هللاو هبتك ىف يغبنب الف لوقعلا هقيطتال

 || بطقلل ةيشيشملا ةالصلا مرشيف هركذام 96 اضيأ غابدلازيزعلا دبعي ديسرهاوج نموا
 لتس مبللا + يو دنعشل ي هر شيشنبمالسلادبعانالوم لصوملا لصاولا ثراولا لماكلا
 وجاف مد مول اع تلزاتو قئاقملا تعفترا هيفو راونالات تقافناو رارسالا تقشنادنه هرم

 هلام رهزب توكحلملا ضاي رف قحال الو قياسانم هكردي لف مورفلا تل ءاضندلو قئئالخلا ١
 ةسطساولاالوأ ذا طونم هب رهوالا:يثالو تم رارلا ضينب توبا ضاوحوة قوم

 لادا عماجلا كرسدتا ميللا+لغأ وهاك هيل هيلا كنم كب قيلت ةالص طوسوملا لبقاك بهذل

 ا ءاياينفرعو هبس ىبةقحو هبسنإ ينم ربل «كيدينيبشا ناقل لطعال كباججر كيلع

 ا المح كةريقح ىل!هليبس ىلع ينأمحاو لضفلا دراوم نماببعركاو لولا دراوم ماهي لسا ةفرعم
 | لاحوا نميناشناو ةيدحالا راحبيف يبجزودفمدأتلطابلا ىلع بف ذقاو كترصنب فوغ
 لعجاواهبالا سحأ الودجاالو مسا الو ىرا الى تحةدحولا رحبنيع يف ينةرغأو ديحوتلا
 لوالا قطا قيقجتت ياو ءعمأج هتقيقحو ينقيقحآرم ةحورو يحورئ ارح مظعالا بالا

 كلل كب يلرصناو اي ركزو دبعاادن هب تمعساجب يئادن مسا نطاب اي رهاظ اي رخآ ايلوا اب
 نآرقلا كيلط ضرف يذلا نال هل كريغنيب و ين لحو كنو يفي دب عجاو كلا كب يندياو

 هللادحركرابملانبا لاق * ادشر انرما نمانل ؟وهوةمحر كندل نمانتأ انبر داعم ىلا كداز
 نعابك اح رارسالا تقشلا هنمنم *ىلع لص بما هلوق حب رشف لوقب هنعدا يضره تعم“ اعت
 ضرالا تاكرب جارخا دارا ال ىامتدلاناهنعقل يضر يرصبلا عز ركلادبعن بدمي ديس
 نيعبس لسرا راهزالاو راثلاو راهشالاو راهنالاو رابآلاو نويعلا نمايفام لثم اهرارساو
 ارازاف فولالا نم تاينيعبس ثالث كلم فلا "ريعبسىلا كلم فلا نيعبس ىلا كلمفلا
 مالا مسالاب اثدارعو مسيللا ىلصيبلا مس نورك ذي ىلوالا نوعبسلاف ضرالاب نوفوطي

 سو هيلعهللا ىلص هب رف نورك ذب ةيناثلا وكس مدآ مولع تلزاتو رشف يف ايام ىلعيلاءلا

 ملسو هيلعهلا ىل رص هياع يلصت ةةلاثلا نوعبسلاو هنم سو هيلعدللا ىلص هتازنمو لجو زعهب ر نم



 [ئازمدعا رك 5 ةكري تانئاكل ا تنوكتف ثاللا 4 ثالثلا فئاوطلا عممل سو هيلعما ىلص هرونو |
 هدركذو لاق لجو ز هب ر نم ملسو هيلع هللا ىلص هب رقابثدهاشمواهتي ا ةروشحو ملمو هيلع

 ؛ هللانذ ايتنالفمدأنبا تاذ لصافم ىلعو تلقتساف تاومسلا ىلعو ترقتساف ضرالا ىلع

 أ يف تاققرارسالاهنم تقشلا هلوق ىنعما كف يفاهيف يتلا راونالابتحتفف هينيعمضا عضاوم ىلعو ىلاعت
 ىلعو راتتساف راهنلا ىلعو ملظاف ليللا ىلع هتعشو كيسنل ا ممالاب و تاويل لثال :لوق رفع

 أ نويعلا لعو ترخ راجل لوتس رف لا جلا ىلعو ترقتساف ضرالا ىلعو تلقتسات تاومسلا
 د# انالومو انيبق مسا وهمسالاكللذ معن هنعدللا يضر لاقف ترا هاف باوهعلا لعو تعينف

 نيدمحا يديس مالك ق بس دقو عا هلاو تانئاكلا تنوكت هنكر كريفلسو هيلعملا ا ىلص
 ملسو هيلع يصدم ١ انديس د دونالو يداواي هديرا هوقو هنعمل يضر ثوفلا هللادبع ا

 هئعمللا غر دثععثو ىلاعت هللا دمر كرابلا نبا لاق * هرخآ ىلا ضرالا رارسا نمرسرظام

 نوافتربظ اماسو هيلع هنأ ىلصوه الول هنا رارممالا تقشنا هنم نم حرشيف لوقي ىرخا ةرم
 هرونقلخاى ل ىلاعت هناكالذو امهيفةدحاو ةيترم لعمبلك اوناكلو رانلاو ةنجلا يف سانلا

 قلخ ثييح م ملعشلل ةروظ هنهيليملاوهلوبق يف سادلا تواهت هلكتؤياسيف سو لسوديل عل لم |
 فوطا نيواذك جرد ة فر 1نمواذك ة جرو عوشملا ن رغلبي نم مهنم نا كانه |فرودلا كلذ
 *مدعلا مدعي مو روبظ لبفرخ . 1(تون هنم برشأٌنالذوا ذك عون نمأءذكن ناو اذك ةجرد
 *سوهيلع هللا ىلص هنمرارسالا قاقشتا ىعموه اهنيابتوبتارلا توافتفهتعدلا ىغرلاف

 ءايبنالا رارسانأ رارسالاتقشلا هنم نم حرشيف لوقي يرخ ةرعدش عدلا يفر هتممسولاق

 قاددخا :روسدل ناق ملسو هيلع ىلصدما !ديسرس نمةذوخأ» ءابلك مريغو ءايلوالاو

 ةبافبةدهاشملا ضرفنلف بوسكم وهو رسلا اذهنملصخيرخأ الاو بوهوم وهو ةدهاشملا

 ةدهاشملا بحاص ضرفنلو هتعاص نماديش هيف عنصو الا فرخ نم ةفرح بحاص ىف مبأم بوث

 ةفرعىلاعتهثامدما ًالثم رارحلا هعنص يذلا طيللا برشاذافورساي بوثلا كلذأ براك
 هعنص ىذلا طي بريش اذاو اسبلك اهنوؤشو اهروما يف هيلا جاتا لكم ريرملا ةعانص ||[

 ينأتح اذكهو هيلع فقوتل امميمج ةفرعمو يسنلاةءانصب ىلاعت هلا هدما ةلقم جاسالا

 ةلوش ءلسو هيلع لم هتدهاشم اذكبفارفرعناليتلاو اهفرعنينلا فرم او عئادصلا رئاس ىلع
 هببشلاهجووت لق هلادجحر كرايملانبالاف#يلاعتهتدارا اهبتنقبس ىتلا فراعملا عيمج يلع

 هي فرملاو عن عئات دلاديف تنيابت قباسلا بوثلا يفف روءالا نيابت قباسلا بوشلا نيب وأ هنيي

 فكرا رخنآ هجوو*اهراوئاواهرارسأ اهيف تربظو ىنسملا ءاممالا تنيابت ةفيرشلا ةدهاشملا
 م ا حجما
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 تعمتجا اهلك ىنسملا هايمالا راوثأ اذكو بالا بولا يفاهلكت عمعجاةناتلاعئاصلا أ
 3 فرصتلا عقي اتفرعمم ةنيابثملا عئانصلا كلت نأ رخ ”امجوو# .وهيلعللاىلص هتدهاشم يف

 قيحن هبشلادجوفاعلااذهيففرصتلا مقياهراوثاب يقسلاب ىقسحلا هاممالا|ذكو ا جاعوضوم
 كوكو و هيفامئافيتسا عم«ىشهف رومالا نيبو ةث الثا ءايشالا هذه عومج نم بكرم
 ىلع جشم ءلسو هيلدا ىلص هتاذ نوكشن دنعدللا يمر اقبل اءاهشاوابهيلا فاضي فرضتلا
 عهنعا وئملاو مهتب#و قلخا ةمحر نم أه .ارممأ رئاسي ةدودعو ةدهاشملا كالت يف مزايام عيمج

 نعد ىمررا#لجوزع ا ناباا ل مرظي اهنا لدي سدا ناو

 نوفرعي ال مويْلا س انلاو دبع يغر قيدصلا ركب فالوعدب سو هيلع هلا لص ناك اذهبو
 ءامالارثاس لعل قشم: دها شمل اهضرفا هنا نعي تلقدلا مشل ارابملا نبا لاق#ءامدلا الهدف
 نوكت نا اعطن مل قباسلا ب وشلل قباسلا براشلاكلسوديلعُتل ىلص هيحاصانضرفو يفسحلا
 هئاذ يف نركيف اهرارسأب ٌةدودمتو ىبشحلا اهمال راونا عيمجية يقسم مو هيلدا لس هتاذ

 ْ زوثو ملعلا رونوةرفذملا رولو وفعلا روثوملهلا رونو ةمحرلا رونو ربصلا رون سو هيب اعدم يلص

 نوكتف ىنسملا» اممالا عيبج لم يتانىتحاذكمو مالكل | روئورسصبلا رونو عمسلا رونو ةردقلا
 هلا لص ءريغىلا تفتلتق هنعلاىضر خيشلا لاق ثجلاككلا عاني رشلاتاذلا يف اهراونا
 ةفيرشلاتاذلايف اميضعب مهيف قرفتدق مدهف ءايلوالاوءاينالاو ةكمالملا نمملسو هيلع

 هنمتقشلا مهتأوذ يف ةدوجوملا رارسالاف ةفب «رشلاتاذلا نم مهلا لصو يقسلا نوك عم ْ
 خئاملا قو راو وتاذلايف يذلا مدلاالوال وقي هدعدللا ىن هثمع# يلا يتح«لسو هيلعثإ لم

 انيبن ربظن ا ىلا اودجوذن مالسلاو ةالنعلا مههط»ايينالا كتي زرمالا قئاقحةف رمسم ||

 مهتلالد نوكتالو ديالا مهتراشا نركتا الفإسو هياعمللا لسانيبترمابالا لسوهيلعهللا لص ّْ
 ةئموه امئا ميج م ددم ناو هئماوير امنا مهنأب منهعبت نم لكأ نوحرصي مهنا ينح هيلعالا أ

 سو هيله لص مدالوا لزج مهناونوأقتسماال هنعنوب انةقيتملا يف مهاو اسوديلعمثا لم

 هلأ لض هيلا عيمجاةوهدو ءاوس ديف مهلك ق لا نيكي فح مل بالا ةلزاهلسو هيلع ىلصوهو
 محلا صقتأو مهتومدرجمب ةيضامل مالاو مالا سننوف نئاكلا وه اذه ناف ةدحاو ملسو هيلع
 مهنيب لصفلا عقيةنجلا لوخدددعو ًانايع.ىل ربظيةرخآلا يفواًديقي هثوملعي زادلا هذه نع

 ملسوهيلعهلل ىلص دم رون نم تسل كقرعاال مل لوقلو ضبقنتو متع شكت ثيحاممللان يب و

 الشلاوةالصلا هيلع مةايبناو مبشايبنا نم نودقس#* بف ةيلعاوق بس ناومهناب لضفلا عسقيف
 عشا مررت 2 ةعدقسم عيل 0

5 



 دهم

 | نمودلاذه نم ةوتلقف يندب عا ذه ناكل ةيلزالاةدارالا يف قبسامومدللالو
 ةنئافلارومال اى اهم ليجد لارتلا الص ىلا تاذلا بذجيهنال هدعهشا يضر لاقف* قملا ةفرعم

 بامسملاو افلا نيعوهو ةظم لك يف ثلل ذل اب ليه كل ذريغو لاومالا عبطمو سرغلاو ءانبلاك

 نبا لاق#الصا ةينافلا رومالا هذهنم*يشىلا تاذلا تفتلتل مدلا كلذ الواو ىلاعتددع
 صاولا قحيف ةفيعض ماوعلا ىح سس ةفيفك يهف فلدخت هتيباج نا ىنخمالو تلق كرابملا
 نيلوالا ديس قح يفاسار ةيفثنمو مالسلاو ةالضلا مهيلع* اينالا حيف ءافتنالان هبرقلو
 مالسلادبع يديس لوف يف ياهلوقيف لوقي لا ىف تعديلا لسنين

 مسوديلع هللا ىلصدمت انديس روث ىلاعت هللا قاخاملوأ نا راونالا تقلفلاو شدشم
 قلخمداقمئاودلا< لبق محوالا قلخ مث اهتككالمو .نريعبسلا بجيملاو ملقلا -
 رونلا كلذ قلخو رون ندي لاعتهقلخم هناف شرعلا اما +« خرنربلاو ةبجلاو حاورالاو شرعلا
 ُْش را ىادتلخو ملسو هيلعهللا ىلصدمتاثالومو نيب رون مكمل رونلا يناوهو مركملا رونلا نم
 مودج راصف ةرهوجةئوقايلا هذهطسو يف قلخو ايلف معواهردق ساقيال ة يقع ةتوقاي

 كاتدما ىلاعتشانا مث م ةردوجلا وهاهرافصو ةتوفايلاوه امهايي.ة ةضِي 5 ةرهوملاو ةتوفايلا

 ةرم اهاقسفا ميلا وقتوقايلا قرخي لم ملسو هيلعدلا ىلص هروثب اهاقسوةرهوجلا |

 ىلا ت تازئو ءام تعجرف ىلاعت هلا ناب ةرهوملا تلا سف تارم عبسرملا ىهتنا نأ ىلا رم ةرم

 ءامتلاسينلاةرهوجلا يلا شرعلا قرخ يذلا مركملارونلا نا مش علا يشل وقايلا لفسأ
 الو جرلادلقث نم قلخو هئافص نم مهقلخت شرعلاةلمح مو ةيناقتكئالمدنممللا قلفت مجزيمل ||

 لعجو مدخت.تلعجم هتلمخل هش تنكسف «اما تحت لزنتن ا ىلامتاه اف يظعدهجوةوق 3
 ةقوقش رسكب تلعج لب حايرلاهعدت مف دمجيومرصا ىلا عجري نأ الا دارافدالايف يوقيديبلا

 مم قوقش ىلعديزث قوقشو ةنوثنلاو لقثلا ابلخديو.نذمتن قوقشلا كلت تلعجودمجتينلا
 لخدو عبسلانيض الا ةقمّلاقافن عيس نكاماو عبس تاهجرىلاتبهذو عستتو ريكتت لعج ||

 هئم هلأ قاخت اراي لعج ميلا دهج ةوقل املا نم اعتب بابشلا لعجب روجلاواتيبءال

 ديزترانلاتلعجلارخ آو الوا اهتداعىلءةميظعة مدخ مدخت يرلا تلعج من عبسلا تاومسلا

 .لحت ىلا اهب ترهذوةكالملا اهتذخا ران تداز اكو ءاوهلاو ءاللحيرلا قرخةوق نم ءاوجلايف
 .بابضلاو املاح ىلغاهوكرت نوضرالا اهنم تنوكتينلا قوقشلاف منبج لصا كلذ مويلا مدبج أ

 ىلااهولتنواهو ذخا *اوملا يف تداز يتلا رانلاو ضي | هلاح ىلع» هوك رت تاومسلا هنم تنوكني يذلا
 .هنم يذلا بابشلاو عيسلا نوضرالا اهنمينلا قوقشلا تاكسأل اهركرتول مهنال ريتا لحم |
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 ةكلالم قلخ ىلاعت هللا ناغ# عيزلا دهجةوقل ةيلكلاب هب رشنو املا لكاتو لب عيسلا تاومسلا
 هرون نم تاوعبلا ةكمالم قلخوا هيلع هودبعي نام رمأو سو هيلعهلا ىلص رون نم نيضراالا
 فيا اهاف اهنم عضاومالاةدجلاو حاؤرالا اماو +ابيطمودبعي نا عمرءاوملسو هيلعملا ىلص
 هددوأ نم ىلجألا هفصنق حز ريلااماو+لسو هيلع لإ اص هرون نمرو:لانشللذ قلو رون نم تقل
 غييجو نيعبسلا ب جملاو خيزربلا فضنو حوالاو ملقلا نا اذه نم جرفن# مل سو هيلع هللا ىلص

 ةطساوال سو هيلع هلا يلص »رون نم تقل اباكتيضرالاو تا امساك الم ميجوابتكتالم
 اذه دعب م*لسو هياعدتلا ىلص هرون نم قلخ رون نم تقاخ حاورالاوةنجلاو ءاملاو. شرعلا ناو

 [يفعايقس تاره بس يقسمنافإقلا اما* لسو هيلع هلأ لض هرون نم تيقسضيأ تاقولخا ليف
 اكوا ءر ثراصو تكدك دتل ض هرالا مزج د روت فش كو هنا ثيحي تاقولخملا وظععا وهو

 اماوجئاد يفسيفاهناف نوءبسلا ب جطااماو+ لقلا يقدكسبل ن كلو تارم عبس نس هناف ءالل
 | اهناف نجلا اذكرجدتاذ كرّقنل دقلخ ماةددعةرمو هقلخ دب يف ةرمنينر م يقسهئاف شرغلا
 ةالصلا بياع ايبنالا اماو*اهتاؤ كسقستلابةاخماق دعب ةرمو|بقلخ ءدب يف ةرمنينرم تيقس

 (قوالا) تارمناماوقس مهناف مالا هذه نمو ةيضاما مالا نمنيدم يل ارئاسا ذكو مالسلاو
 جاورالاهنهروصي لعج نيح(ةيئاثلا )اهاقسف لح حاورالارون هللا قل نيح حاورالاملاعيف

 رم لكن اف كب رب تسل مويا ةثلانلا)ملسو هيلع لص هرونباداقس حور لك يوصت دنعف
 هلا ىلص درو نم يقشمالسلاو ةالصلا مييلعءايينالاو نينمٌوملا حاورا نيل اعتهلأ باجا
 نيدماوملا نيب توافتلا مقو انهنفاليلق يس نه مهنمواَر يفك يقس نم مهنمنكل سو هيلع
 هنم تعنتماورونلا كلذ برش تهرك|هناف رافكلا حاوزا اناودك ريو ءايلول مهنم أك ىتجج

 تمدنةيديرسلا تآاقثرالاو ةيدبألا: داعسلا نمهنمتب رش ينتلاحاورالل عقوام تأرالف

 بيترثو همأ نطب يف ربوصت ددع(ةءبأرلا) ىلاعتهللابذايعلاو مالظلا نم تيقس (يقس تبلظو
 || كالذالولوهرصب ودمع تف وهلصافم نيلعل م ركلا رودلا نم ىقست هتاؤ ن اف هرصب قشو هل ص افم
 لكألا مهلبلعركلا رونلا نمقسي هئافدما نطب نم هجورخ د دع(ةدماخلا )يل ص اند تنالام
 ىقسي هنافةعضر لوا يفهمايدث هماقتلادع(ةسداسلا) دبا دف ملكا امكالذالواو هه نم
 ||| تاخداممركلاروتلاب تاذلا يقسالرل هناف ديف حورلا فن دنع(ةغباسلا راضيا ير كلا رونلا نم

 | رما الراوابعمةكتاللل لضخ بعتو ةميظعةفلكبال ايف لخ دتالف كلذ مموادب حورلا.!هيف
 ىرخا ةرمهنع هللا مضر هتعمسو# تاذلا يفاملاخدا ىلع كلم ردفامهباهتفرعموامل ل اعتدل

 ىلا مهلسري كامل رافصديرمك تاذلا يف حورلا اولخدي نا نودي نب نيذلاةكالملا لثم لوقي



 ال ماندج و يظملا ل
 ةيسالاهناو مهلسرا يدا كلما ىلا انرظناذاو ومالا نمرما يفاشابلا ةجلاعم ىلع نوردقي
 0 لمح تاذلايف اهلاغدا اودارا اذاوو ريغواشابلا مل ل ذي نأ بجي هئابادكح ريغواشابلا
 اهللاو ىلاعت هللا الا اهب لونام معيالن يظع توصي غرطر لمت ةريفكت اجاعزناوب يلظع برك
 هنعبشا يمراق#دتا ذك لقستل م ل ارونلا نميقسي هنأف ثعبلا دنعهريوصت دنع 0
 ةمالا هه نمو ممال ارئاس هنوئمأ, م أو ءايبنال هيف كرتشا ناثلا تأ أرملا مله ف يقسلا اذبف

 كنان مريغهقيطيال ردق مالسلاوةالصلا مهيلع ءايبنالادب يقسامناف لصاح قرفلا كلو
 ةيالاوذه يقس نيب ق :رثلا اماو#ةتقاط ر دقي. يقس لكف م :ريغاماوةلاسرلاوٌةويتلاةجرداوزاح

 َ ركلا رونلا نم تيقسةفي رشلاةمالاهذهنا | وبف مالا رئاسنماهريغ يق سنيب وةفي رشلا
 الو فلكي بالامىاكلانمدل لصقل سوديلع هل دهنا ذيوةرهاطلا تاذلا يف لخ د نادعب
 تالخي سس هيلعهقا ىلصت ةرهاطلا هناذرسوةرهاطلا هحور رس ف خام ركلاروغأا نال قاظي

 ةمالا دله نم نون» وأ ناك ايلف طقف حورلارسذخا امئااهيقس يقر ونلا ثراقومالا رئاس
 هيركشلاو دما هلو سانلل تجرخا ةما زيشةمالا ذه تناكو ال سوالو دعو الكفي رشلا
 اماهيفيذلا عر كلا رودلاالولو ركلا رودلا نم تنيقس تاقولخا ث ماس اذكر و هنعمل ع راق

 مالسلاو الصلا هياعوأنيب :يلعمد انديس لزتالودنعثلا ىضر لاق« /يشباهمدحا عفتنا

 نمامقس اها لاعاد |يفاه روبلظ لوا يفاهرامثطقا شت راجحنالا تناك ضرالا ى ا

 اًراكذ اباككللذ لبةتناكدقاو رمشت تلعج مولا كل ذ نف لسوهيل ع هللا يلم عركلا هروث
 كنعدب ثيّقس اهناف .تيرفاكلا تاوذيف يذلا لسو هيلع لص هرونالولو طقاسنت خجتفتت

 مهتلكأ و منهج هيلا تجرات عاضرأا دنعو جورخلا ددعو: حورلا فن ددعو نوطبلا يف اهريوصت

 لاف يتاوذدب تدلص يذلارونلا ثالذ مهتم غزاي ىف -مهلكأنوةرخآلا يف مهلا جرحت الوالكا
 ولا ملقلا دعب جالو مركملا روثلا ىلامتدلا قلخا لوقي ىرخا ةرمدنع هللا ىمر هقمعسو

 شرعلا لاق بجحاوةنجلاو شرعلا ناكسم نب دلاكمالملا قلخوةبجلاوغز .زربلاوجيللاو
 مههأف كرف يتلا بجحلااراونأ نم يفابحا بسه اًياهح كاعجأل ىل امته لاقف ي ينتفخ [ براي
 نظن ميج يثيتلا مرادالو ءادعا تقولا كلذ يف نكيملو بارت 7نممهقلخايفال هنو ةيطبال
 مهجحيو اينموكسي وةدجلا يف ىبقاذه بارت زنم ىلا مهطي نبذل باس ناتكأ اللا
 ةطئاتطق لاا يمر ل رودلا نمداقفةلمج حاورالارونىلاهتدل قل ثم شب .رعلاب

 حاورالا تيقب ماضي م.كلارودلا نمريوصتلا دع ماقسو حاورالا نم حور ةعلن لكزس روصف



 | هبايحازيعن أ ىلاعت لل داراالف+هلطسا ل نم مهنمو بارشلا كلذ لقسا نم مف ةدم كلذ ىلع
 لسا نفك ريكسلا ل لاتدحاورالا عمج مدبج يف يتلا ميرا ددئادعال قلخج ناودثا دعا نم
 [فوخواهرك ب اجا هاهم نمو ىضروة بح باجاديلعونحو ةفرديلادنم تناك رودلا الذ

 يف دب رياضيا رونلا لعجو ةلخل لك يفدي زيمالظلا لعجل منبج لصاوه يذل مالطا ربظف

 تقلخو بضغلا بجوتسا هلل نماوأر ثيح مركلا رونلار دقاول شلل ذدنمف ةظمل لك
 ةالصلا مهياعءايبنالا نالرقب ىرخاةرم هنعشأ يضر هتعمتوم+# ملعا هاو ملجأ نم مدبج

 ناف هل بتككو هبساني امهنم برشي دحاو لكل ب هماقتدوب رشي هروننماوقس ناومالسلاو
 امولو صاخب ول برشدحاو لكم ةريغك ماسقاوةديدعلاوحاو ةريغك ناول أ وذمرككارونلا
 ماقمدل لصف مركملارونلإ رم برشوإل او ةالصلاهيط ىسيعان ديسف هدعشل يضر لاق «صاخ
 هيلع ميهارب ان ديسو# دحاو عضوم يف رارقلام دعوة حايل ىلع دبحاص لمي ما ةموهو ةبرغلا

 | هارقةزماكلاةدهاشملا عم مضاوتلاو ةمرلا ماقمدل لصخلمركملا رونلا نم برش مالسلا وةالصلا
 عضاوتيافاوهو هل عضاوفي هنا مكتمل نظيف يظع عضاوتب هلكت ونلب هبطاخمي دحا عم ملكك ذا
 ا هل لصف مرككارونلا نم برش مالسلاو ةالصلا هيلع ىمومان ديسو#هتدهاش مةوقل لجوزعهلا
 ' هايينالا رئاساذكمواهردق ردقياليلاماباطعو هتاريخو همعن يف هناوجس ىلا ةدهاشم ماقم

 ريخغأ ريظ اما لوقي هنع هللا يضر تسمو #لعاهللاو ماركلاةكك الماو مالا لاو ةالصلا مههلع
 «نينم ما ةماعو ءايلوالاو هايبنالاوةكتالم |مريخلا لهاو ملسو هيلعهثلا بص دتكربب هلهال

 رونلا_سءهاوذ ةكمالما هنعدللا ضر لاقف مهني رثي فيك تلقف كرابملانبا لاق
 روث نءمهحاوراو بارت نممهئاوذ مالنسلاوةالصلامههلع هايبئالاو رونلا نممهحاوراو
 ١ ةالصلامهيلع 'ايينالا نا ريغءايلوالا|ذكو مهتاوذ بارشوه رخآر ون تاذلاوحورلا نيب و
 ١ تاوذ ملف نينماولا ماوعاماو قاطتالو فيككال ينلاةوبنلا ةجردب مههلعاوداز مالنسلاو
 ٍ مييلع :اييئالاو ءايلوالل يذلاروتلا كلذ كم قرع بش م ماو ذلوةيناروث حاودأو ةيبأرت

 أ ملسو هيلعدللا يلص دمحانييف دون نمراونالاهلهةبسنامو تقف هللا همحر لاق#مالسلاوةالصلا

 | عوج نك لاقو هبهللا انمقن تداعى لع (يماءالةمدنعهشا يفر برضف هنماهذادقسا فيكو
 اهنم نولك اياواعبف مهني ةزبخ حرط ئاريثك اًقايتشا لك اللاوقاتشا ىنحة دم ططقلا نم ةعاج

 الو ملاوعلاهنمدقحت سو هيلعدقا ىلص هروناذكفرفظ ةماالقاونمصقتيال ةزباواًيتحالكا ١
 لب ابغارف سثب ناب داي زلا هيفروظن الوات ادةداي زلاب» دل اعتو هناي قمل اواًميش نصقني
 ةككالالا هنمدهست مرككارودلا اذهف*ربظي ال ضقنلان أ اكادب| ريظنال هيف ةنطاب ةدايزلا

 رك ص
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 :لوقيهنعدللا ىضر هئعمسو# لا هاو قبس اك فلتخد دملاونونمالاو ءايلوالاو ءايبنالاو
 أ نمو مزكلا ا رونلاو نمدقس' خزربلا رواد رارو نمةدقسم موهنلاورمقلاو سمشلا راونا
 .افاودنعشا ىف ”رلاق# ل سوديلع هكا يلصهرون نمدقتسم *جاودالا رونو هيف يتلا حاورال ارو
 :حاو ؛الاوةكنالملا تناكتاشابجرو ضرالا قلخدعب ؛فمدأ قلخ برده ءاهيفراونالا تربظ
 1| نيذلا:ةكئالملا رفق مولا ورمقلاو سما يف تربظرأ اوئال والا مًاديفي مقىلامتدثانودبعب

 . || اوداع نايا هعمنوبهذي هو هطسشت سلا تلعجت ليللا لظ ىلا سمشلا رون نم ضرال ايف
 تا رمال ثدح كلذ نأ اودظوويظع لو مل لصحو هثمأ ذدب يذلا ناكلاملا

 :مروبلايف رولا افرالاو تاو كتالوج ساو !ءنومهسضرا يف ضرالكةكت الث
 عماوفتوف مدآىيحاد ورا اماق ضرالاهلا مما رزناهقاماامن ضرالاك الماوأ ًرال مهغاف

 كانوفارالا تاوعملاو شرالا ١ الم ثم يملا مقجاوىلوالا ضرالا ةكالم
 : 'اوزاص معز ؟« ]نم ىلإ ارعجرفاونما «ىث ثدخيمولوالا ابعشوم ىلا سهما تعجررالف ةليلا

 :هنعاشا فر هيععتو كرابلا نبا لاق *ملعاهّللاو ردقلا:ةليل بيس اذبف مالك الذ نولعنب
 ىقلاىملاعت قاس ارارسأ قئاقلاب داما نا( قئاقلا تقثزا هيفو]شيشم نبأ لوق حرشف لوقي
 هنا قطادارا امىلعتاناويحلا يف تربظ ارس نومسو ةتسو ةئاهثالث ٍنثو هقاخ يف بقرف
 "ا ءاهنيرسالثم تابنلا يفف هنعّشلا غر لاق# تاقولخلارئاس |ذكهو كلل دكت اداججلا يف تريظو
 'هب قلعتموبف قح لك نال هب ةقلعتملا !يادناجس ىلا قئاقح نمةقي قح عئدلاا ليف عفتلاوهو

 ؛ماق غلب وم !دوهيلعةإ لم يأ لايف ىقترا عفنلا اذه مىلاعتدللا ءاشناهنايب يق ايساكهنامجس
 .لوملسو هيا ىلص» ,روث نماهلك تانوكملا دادقسا يفوباسلا .مفنلا ىرتالااهريخأ نكي

 قئاقح نم قيوم ا رسألام ضرال يف عدت ىخر لاف* قولا ذه تب
 . نم هيفا« عجول هلا يت قاطيال فحل سو هيلع ىلص ىبنلإيف يتلا دقو هاجس ىلا
 نمرمالثم ةدهاشملا لها يفو+كاذ اوقيطيم واوتفابتل تاق ةراخلا يلع فراعملاو رارسالا

 .مسو هيلع شايلص يبنا هيف يف اراىنعملا اذه نيعةفزطملاعت هنعنواغشيال مهناوهو رارسالا

 ع هناجض يطا زارسا نمرسنيقي ملا يفو#ةفي رشلاهتدهأشميف قبساكقاطبال دحرمل
 ارمسأ نمرسس ف شكلا لها يفود# ققاطي ال دح ىلا سو هيلع هللا لج يبنلا يف ىقثرادقو قدصلا
 3 ؛الدحملامل اسوهياعشا ىلض يببلا يف يقارا دقو هيلعوهام ىلع ىتأأ ةفرعموهو هناججس تملا

 ملا لس يلا ناك ةلوجسناجس ىلا اونا نم يتسلار دق ىلع قئافحلا ءاقثرافةلملاب زن« ههنك

 ول ال رونو هرونردق ىلع هيف شنارا ق اقل. ناؤزل تقرفت هنمو راوثالا يف صالاوه ل سودينلع أ



 وندجوت !ذاوهل اذهنعاذهدإغشيال هتوقل سو هيلعمللا لضانيبنو مولعلامذعنعمونلاهبش |
 اهريغو مولعلا هذه ةدهاشم كلاذ عمدل لصحو ةماتلا ةدهاشماهل تاصح ىلاغتو هناجسق ملا |[

 لذ
ْ 00 

 لوقي هنع للا ىضر هتعفتو لاق# ٍلعا ئاوذحا هقيطيال هيف يذلا قئاقحلا ءاقثراف دما هقيطب || :

 ةاوتقبابيلا راشملا ابيع يتلا "اهمال نمدل لصحام مذ؟مولعب دارملا نا (مدآ مولع تازغتو )هلوق يف
 لك نافةلزانلا ءاممالا الةيلاعلا ءاممالا هايمالاب دارماوالكصء نسأل مدام ىلاعن ||

 رهيلاغلا مسالا اوةلججلا يف ىمسملاب رعشي يذلاوهلزانلا مسالافل ازان مما اونلاءمسادل ق ا

 رئاس نم سافل صن ء ين الو يسم َةدئافب و وه» يشيعا نمو يمسملا لصاب رعشي يذلا

 ةقلعتملا فرامملاو مولعلا» ذه هظفل عامم درج نم لعيفال دادحلا ةعدص ةيفيكو هيف لمعتسيام

 جاتحي ومدآ اهقيطي ينل ءاممالا اهلكءاممال ا ىلاعتهلوقي دارملاو* قولخت لك | ذكهو ساقلاب |!
 لخديف ضرالا تختم يلا شرغلا تجي قواغم لك نم يو قاعتاهبممل وا رشدلا رئاسابهلا |[

 ف اموضزالاو ةامسلا ةدريبامو نونييامو نهيفامو عبسلا تاومسلاو راثلاوةنجلاثااذيف

 دماجوا قطانكلاذ نم قولخت نماف راش الاوراجغلاوةيدوالاو رافقلاو يراربلا نم ضزالا َ

 لف لكش عضووهبيترت ةيفيكومت دئافوماصا ةثالثلا رومالاكللةهعسا نم فرعي مْذآوالا
 دددعو روملا نءاهيف نم عيمجحؤاهبئارم بيتزثو تقاخ» ىنش يلو تاغ ني نم ةدخا ممأ نم
 يألو كللذ لثم امسلا ظفل نم ملعي وكللذ لثم رادلاظفل نمملعي وشعبلادعباهنكسي نم
 «يثيا نمتكلالملا ظنلنم ملعب وءامس لك يفاذكهوتينانلاو ابا يف ىلوالا تئاكد يش
 اذه كما اذهقمنسا ءيثيأب و مههتارمبيترتو مهقلخ ةيفيكو اوقلخ « ىش يألو اوقلخ
 مدآمولعو كبف« ضزالا تحتم ىلا شرعلا يف كلام لكيفاذكهورخ(ماةءمريغ قمقساو ماقلا
 ضخلاخاو نيحجا مهنعذتلا ىضر لكلا ءايلوال اومال دلاوة الفلا ميياع ءايبنالا ندالوأو

 ايلا هنادارملا سيلو» دعب بلع انف .دالوأ نمابلكتندومولعلا هذه طع نم لوا هنالركلاب مذ
 ةظاحالا صيصنُلا مدع نم مزاي الثا هنوقيطيامو هني رذودتلا جاتجياماهانصصخاةاوموآالا ١

 مولفلا» ذهب ملسو هياعدملا لص يلا لعنيب قرالا ىلا ةراشا تازاتاقااوجم ل اهنا تامؤلعب ا
 هبش مل لصجاهيلا اوهجوتاذا مهناذأمءالسلاوقالصلا مهل ايينالا نمد ريغو مدا لع نيب و
 مل لصح ملاعتوهناخم قحلا :دهاشموناوهجوتاذاو ىلاعتودناخج“ ملا ةدهاشم نع مانع

 ىلاعتو هنا ولا يف :دهاشملا هذه لوصح عمدل تلصح مولعلاه هو خت هجوتاذاو قاطي الامم
 كا ا

 [| هكردي لف) سو هيلعمش الص ديف تلحعضا يا (موهفلا تلءاضئو )هلوق يف هنع ها نخر لاقو#*
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 يا(هقنومدلاججرهزب توكلملا ضاي رق) وقولوا وأ قحالالو) هايبثالا هو( قياس
 هروثب ةقرشم,ىلاعت هللا مهمحر مجريغو ةككالملا زم هيف قولفم ل كو ىولعلاملاعلا رارساف
 نا مطادتعش يفرق (ةقف دعم هراونا ضيفب تورمملا شايحو) لو هيلعهلل ىلص
 كلام امف ةفلتخمتارابتعاب توربجلا ملادو توكلملا ملاعو كلما ملاعمل_لاقي يولعلاملاعلا
 دحاو رظن ىلع اوقفتا مهئاف مبلقاعو مثدماجو مهتماصومرقطان ىنعاهلها قافتا راببتعاب

 هتدهاشمو هتفرعم لعنرقفتم موف ىلاعتو هنايجس ىت قط اوهودحاو دوبعمىلادحاو تافتلاو

 رقرابعو سك دابعمهفيلغسلا ملاعلا_2رم ضرالا لها فالخيمهبع رايتخالا بلسو

 فالخب مرظن فاعخاف مهتالالض نم كللذ ريغىلانث ودابعو بيلص دابعو بك ركدابعو
 كلذ شيلو كالا ملاعوبف قدح ةلك ىلع هلها قفنا ملاع لكفةلمججاب ود« ىولعلاملاعلا لها
 *«ملاوجاو مهتاماقم تيابتو هلها راونا فالتخارانيعابت ركل ملاعود يواعلاماملاالأ
 مهيلع بهتفانملاع يف هاوطا ير انيل انيلع بهماك مهيلع ببتيقلاراونالارابتعاب ثوربجلاملاعو
 راونالا يا يعف مهئاماقماهيمودتو مهفراعمو مهحاوراو مهتاوذ اهب ىتسنل راونالا كلت

 توريجلاب اهلا ريشايِتلا اونالا كال لف طاوحا نم قبسام عيل ةظفاملاكمهيلعبهتينلا
 تقف دت ضايطلا كلت نا لاق سوديلعتا لس ءروننمدقست ااراوثالا ثلتتناكالواضايح
 7 يذلا اذهو تاق.ملاعتهللاهمحر كرابملا نيا لاق#ملسو هيلعمللا ىلص هراونا نضيف نب
 داردل اوه شال ماعن ىلإ ممشمب ب هذو#نسحت الثلاملاوعلا»لهويف هنعمل ضر خيشلا
 مهنفعب لاقو# بهاوماب كردملاوهتوزيجلا ل اعو لوقملاب كر دملاوه توكلللا ملاعو ساوحلاب
 ا .وربجلاملاعو لوقعلا يف نطابلاوم تركك ماعو سوسحلا رهاظلاوه كلملا ملاع
 هب وهوالا* يشالو )هلونيف هنعدلأ يضر خيشلا لاقوبجام نم لكم فرلعب دخلا امهنيب

 هيلدتتسولسوهيلعه ىلص ءنم دقحسمكلا نا (طونسوملا ليف بهذ ةطساول الرا ذا طونم
 مهتليسووهو سو هيل ءهثاسءاجا نمتدج امنا هناف» ءايشالا دوجوأ ةظساولاوهو ةقييقملا يف
 دق رمال ا.ه ىل ةراشاليقاك هلوقود#لسو هيلع لص هادعام طوس ابد ارملاو يمظقعلا
 تقلخام سو هيلع لصوحالول هنا ماعلاو صاخللا ةدسل ىلع زهتشا اميملاهب راشاومريغالاف

 *_فلاقو*كلذ ريغالو راهنالوليلالو ناكبالو نامزالو ضراالوهامسالو راثالوةنج
 همجي اماه + عججو كرارما نم لمح يذلا يا( عرج الرسن مهلا )اوقف هنعمل يضر

 هللاص هتدهاشم نم مظعاالواهبحناص مولع ت عسا |هترثادتعسلا انكددهاشملانافهريغ

 ةبسنلاب هلككلذو هقوفامو هيفانم عيمج لع علطي وشرفلا ىلإ شرعلا نمرلعي نمان دنعو ]سوديلع



 هنعدل يضر لاف هاون علا نأ قلاش يقلب ينل ١ ر>نيثس نمفأ اكسو !لصديلا

 .وهيلعتش | لص كابي تباع بسلا بدال هبصب تدب ينحل أمبللا)هلوقيف

 ||| أعم اجابطق ناكةنع للا يف .رمالسلا دبع ويشلاو نوعجحا قئالخا هنع زجع ىتلاةدهاشملا نم
 || معلاو ةمحرلا لثم لسو هيلع هل لص هت افص بسحلاب دارماو* سو هيلع هللا ىلص هلاالماك (ةراوو
 سو هيلع ىلص هتدهاشم تناك امو ةيضرملاةرهاطلا ةيكرل ا هقالخا نم كالذ ريغو ملهلاو

 نظن نا كايا اوهنعدشا خر ل اق* هقيطبال هنالاهب ققحتلا نوداهب قوححلا ب باطدحااهقيطيال

 مول سو هيلع هللا ىلص ة فب رشلا هنا ذريغل تهجوت همزع ةياهنو هدصق عمجو يشن ارظن نا

 زيزملا دبع يديس مالك ىهتنا ةفي رشلا تاذلا ىلع ةروصقميث'لب ةيالوو فرصتو فشك
 اههنعا در شيشمن؛مالسلا دبع يديسة الص _' رمدحرشامهب حرشاوف

 نمانلا بابلا نماهتذخاا يتلا دئاوفلا لوا ىو »اشيا غابدلازي يزعلا ديعيديس .رهأوح نموا
 مدآقلخ دارا ا. ىلاعتّشا ير ا لوقي هنعدللا ىر هيمعم+ىلاعتهللادجر كرابملا نبا لاق

 هكرتو اموينيعب را يف هروصو موي نيرشع هاما يفاهكرثو مايا ةرشعيف هتب رت عج مالسلا هيلع
 يو رهشأة ثالث كلذ عومسحف ةيءسجلا ىلا ةينيطلان *لقتن تحري ءىصنلا دعب موي نيرشع
 ءاوحهنمتقلخو ةنجلا يف وهو هحور نم هيف د ذل ا لالا هعفر ثناضمرونابعشو بجر

 اهل تعضوو تلمح مدآ اهعقاوف ةووهشلا اءييف تيكر نجلا يفنا ارممشامل امو ةدجلا يف وهو
 ةعسنب هاج تعضوف كلل ذدعب ضرالا يف تلمح مئارامح نمره الثب ضرالا ىلا لوزالا دعب

 عيمجةيرث هنعشا ىفر لاقف#مْدآ اهنم قلخ يتلا ةبرآلا امو تلقف*مويلا ىلا كل ذر“ اورهعشا

 لك نمهتب رث تذخاف ندامملا راسو ساحللا ن دممو ةضفلا ندعمو بهذإ|ندعم نداعملا

 ةكلالم هنعمل فراق كلذ عج يدل نمو تلقف#مدنم لشي لح يف كا ذمجو ندعم
 . بارتلا_:ماقولخم نامدعو هللا نال مالسلا هيلع لب ربجان ديس لم مرثكارشا ءاشنمو
 دوجولا ديسوهو ةيشعة كرب هنم لاني وعم [ةفارموهل اًريشع لي ري نوكي هنمدللا ديعرعاال

 قاس مج هبدعو ىذلا قولخلا كا لهنا نظي وهو بارآلا محلي روج ناكل اسوديلعملل ص

 هللاالا هلال هللا هلل لاق هقلخ ماقدسب مدآ ادب ,قطنام ل !وأنا ركذناىلا كلذيفمالكل ل
 نم ةقلخ نسحا اهلك شا تاقولخم يف سل لوقي هنعهللا يقر هتعمسو لاق مهلا لوسردمخ

 يف لمأت اذا لقعلاو اهموثاو اهعفرأو اهلضفاو تاقولخلل تاوذ .نرسحا يف مهئاوذف مآ ًينب
 يمانع ذل بيق سيئر ا مانجا تيب هي د الا تاذيف تا ليمانتل
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 منجا تاق :واذم هيف ةعملجأ نال هنعدتلا ىدر لاقفشأللا تاذ لعتلضن مف تأقف# دزاعس

 طارقنكر فكلا ةئسالفو داما هوك قياعمايادل اس لاوس نعهدعمتلا يمر هباوج مسانلا |

 #ةهمب قلعتيام عميجودتفر منو مالظلا يف ع ل متفي مالظلا لهاف *دامأ امل قلخو لطابلاو ا

 كك

 ل رون نشل تاذاف ةدا لو يد د الاتاذيفوهكالملا تا اذيفاملكو كلما تاذهف

 اهيفولقنلا ايفو رونلاكلل ذابيف يمدآلا تاذو ريغال كاملا تاذيفاماذع لقعر ودا كلذيف

 لجو رعمللاةردق رارسا نم رساهيمدحتاو لك يفوءامو يرو رانوبارت 7نمناولأ | اهيذو حورلا
 ةدعاسوف ي مد.الا تاذفةلججلاب و تاذلا كلت يف رارسالا ىوقثةدحاو تاذ يف اعاتجابف

 نمقيطت تناك ذفوتاوذلاك :وفأ يمد آلا تاذ تناكت تالذلكت سبل هزيغ تاذو تاقولخم
 هئان اهيلع ملسو ياعم ىلص دم انالوموانيبت روصالملو كلملا تاذ هقيطنال ام رارشالا

 نم ونا تاذاكلانه تناك و لذ ةيئابرلا رارسالا لمحت يف تاقزلخلا ىوقا ملسو هيلع هللا لص

 اهلعإل ويلعن لص دوجولا ديسروصا يدآلا تاذ
 بابلا نما مذخا ىتلا دئئاوفلا لاب * ضيا غابدلازيزعلادبعيديسرهاوج نمو 23

 كلذ, طنيانم اهريسو موجنلا يف مهمالكل ثم يولعلااعلاييف نس .,ديلاجو نوطالفاوطارقبو
 مالظلا قلخو الها ايل قلخو رودلاو قملا قلخ لامتّنا ثالاقف +« ضم بيغهتا عم

 ىلاعتيلاب ترايالا وهقطلاو# هب قاعتيا اميجو هتقرعمو ىلا يل مفي قلخا لاو

 ةكئالااوءاينالاب ترامالا عم راتخي و ءانثيام قلذي هناب قيدصتلاو هثييوب رب رارقالاو
 ايئدلاهنمو هناهس للا رع مطاق كور فكلاوه مالظلاو+ هناحجسءاضرب قلعتب ام عيمجو
 ملسو هيلعملا لص ينلأ ن نما كلذ لعالبلدكافكو اهيفنزكتيتلا ثداوملاو ةيئافلارومالاو
 هللا راوثا_:سسرون قطا ناو*هالاوامو هللا ركذالا اهيفامنوعلم ةثوعلمايثدلا لؤقي ثيحاحل

 ا قسل مالظ لطابلا ناو* مهتاوذيف فرامملا راولا عش ثعشاتل ىلا لهات كل

 :أ الا هيننودهاش الو هضراو هئاوسملاعلا نهتم كيف يلع متي هر لماتادذد

 ميلا لثمووجعلا ماكحا يف هنورك ذيام لثماهت اهو ةثداملا مارجالاب ةقلمتملا ةيئافلا رومالا

 لموديل لم يبلاربقاماوجاذكوأ ذك اذكون مين :راقا ذا هناوا لككللغلا يف هعضوم يفالفلا
 ةنئاكلا نينمؤللا حاوراويلاعت هللا نيفراعلا:ايلوالات اوذوخزرإلاةيقلا هنمدتما زرونلاو

 ةنارصا نم كلل ذ ريغو انيفنوبقاعتي نيذلا ةكتالماونيبناكلاماركلاةلاحاوروب ةلاسفأب

 نالادبا ملوقعيف مق عقل الواهعفرعم ين مهل حافي الف هضر يف عضو ىتأ جالا اعت هلا ىلاةلصوملا ىف ولا

 ا ا د نمل دهاشو ال كو هيا لاب تق رعم نع مفر خاب قم قم عى مالظلا ع هأ دهانشي ال كال ذكو ةيلكلاب هنفرعم نع مهعطقومالظلابهاقسملاعتهلا
 حتما



 "ع

 2 توفرعيالو والا الولقلاالو ةنجلا الو ةكمالملاالو هئامسيفابعضوىتلا هنا طا زارسا |||
 كلا ذريغيف مهيلع حتفو هيلا لصويأم لك نعو هسفن نع مهبجت دقف مهل هل اخوه يزلا هناهبؤملا

 يف اطخاو يداولا: اذه نم يواعلاملاعلا نع هللا مهنه ةفسالفلا رب رابخاف مهعنني الو مرضي ام :

 عيمج مالا لوا يف ستفلا اما مالا يناث يفورعالا لوا يف حتف مهلف قحلا لهاا ماو« :هريثكلا ||
 :نيضرالا حسشفلا اذه يحاص دهاشيف هضراو هث هئاممملاعلا اذهيف مالظلا لدال هتف قيسام

 .ىريال مروصقو مردديف دابعلالامئادهاشي ونييفاهو عبسلا تاو مسلاو نييفامو .غبسلا ا

 رومالا دهاشي كا ذكر *رادج اهدريالو رثس اهبسحيال تلا هتريصبب هارياماو هرصبب كلذ |!
 هاوسدح ىلع حغنلا !ذهيف مالظلا لهاو ءال وهوا ذكةنسوا ذكر هشيف عقب املثمةلبقتسملا |||

 لفادتعدجوي و قمل لها ددعدجوي هنال يا ةيالولاتاجردفعض !فشكلا لاقي اذلو ||

 هزواي ودناقن طي تحال هاب قوحللاو ةعيطقلا نمدسفت ىلع نمأيال هبحاصو لطابلا أ
 ممالظلا لها اهنعبجح ىلا قل ارارسا ةدهاشم يف هباع تي ناووف رمال يناث ف يتفلااماود*

 سيلجلا ةأجانم ةفادملادعب ىلع مهمجاني ومبعم ملكتي وىلاعت للاب نيفراعلاءايلوالا دهاشبف |(
 حاوراو خي زربلاوةك دالاونيبتكلاماركلاو بقا قرنين حاورادعاشياذكر هسلخل ||

 اذاف خزربلاةبقىلادتمدتملا رونلا دومجو سو هيعمل لص يبئاربق دهاشي وهيف ىلا توما

 ناطيشلا ب عالي ن «نامالاهل لمحة يق لو هيلع هللا لص يبالا تاذةدهاشمدل تاصح
 تاذلا عيمماتجا لسد هيل لمدحتانالر واين ديس يو ىلاعت ها ةمر عم عاقجال

 ةبئاغ ةفيرشلاتاذذلا دجمنإل ةيازالاهتاؤةدهاشمو هنا قمل ابهتفرع» لا بيسة فيرشلا

 هناخيبس قملاب قامتي ةفيرشلا تاذلاةكَربب لولا لازيئ الف هايس هتدها شم يفةئاه قملا يف
 يناثلا جننلا اذبفةبخلاراوناوةف :رعملادارمسأوة دهاشملا هل عقل نأ ىلا مرش اديشن هدف ةرعم يفقرتإ و

 هللا لص يبلا ةدهاشمدبعلاكارداةمال رك ذم لطاسب لا لداو قا لها نيب لصافلاوه
 اتقن ىنلاةرايملارخأ لاما دالانتشا م و هيلع لص هبركفلا لئعشي ناب ةظقيلا يف لسوفيلع
 يف كرابملا نباىاق مث« كلامها رعجارف عبارلا ب !بلادئاوغملا عساتلا بابا ذهن م ةبسانلل قب اس

 هخويشدحأو هو يواذ بلا هثاديعي ديس خيشلا ين سل اوقي هنعدأ ين رهثمع”و ىنعملا !ذه

 تا يفائبشوةبجلا لوخد نم نسحاومايندلايفاقيش ملعتأ

 هللا لص دوجولا ديس ةيؤر وون ةدملا لوخد نمز عاو لضفاره يذلا اما «هنعتلاأ أسام فرعا

 اماو عنا نم يلدا يف دعا ضربا * 0 ا

 هي ليس يس ما 2 مع تسبب د ا“
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 لييقتلا اذه يفببسلا امدل تلقفاريثك اليبقل ابلبقي لعجو يلجر ىلع بك١ يتحد دبع
 كباوجوحن دحاو | هيف باجا اف يش نينامنماوحناهنعتلأس دقل لاقف
 رشاعلا بايلا ن ءاهتلخا يتلادئا اوغلا لوا شو اضل غاب دلازيزعلا دبع يتديسرهاوج نمو 9
 تزيمس# ىلاعتشلا همحر كرابملا نبال وقديل حاورالا لواح ةيفيكو هتفصو خزرإلا هيفركذ ىذلا

 لف عسقي علطي مادام هلفسا نم قيض لح ةروص ىلدناعيزربلا يف لوقب هنعهللا ىضر غيشلا
 ءامسلايف هلصا خزربلا ناف مظعلاو ردقلا يفامارانفلاة بق لثم دسأأر ىلعةبق تعج اهتنم غلب
 امىلادعاصت# عبدلا ثاومسلا قرخىتح؟يلاءدعاصتي عجم انيلياعيملا اهنم جرخيؤوايندلا
 نيلوالا ديس حورالا اهيف سيل ذا هيفام فرشأ ةبقلاو هلوط ذه هيلع هئبق تعج دقو ىصخبال

 هتائب و تارهاطلا ةجاو اك ءاركبدشا همرك /نمو ملستلا يزاوةالصلا لضفا هيلطني رخلالاو
 ءافلطا حاوراو ةمايقلا موي ىلا هني رذ نمد دعب ىتمأب لمن م لكو هنامز يف اوناكريذلاهعي رذو

 مهسوفن اواذب وهنامز يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىدي نيباونام نيدذلا ءادهشلاو ةعبرالا
 مومرلص 2 سح ىلع محل با فا مريخ يف جبال دهجو ةوفوطو يتميو لسو هيلعدهقا لص يبي
 مهعمللا يمر باطقالاو ثوفلاك ملس هيلعدلل يلصنيلماكلا هتثرو حاوراو منع هللا ضر
 ال ةعبارلا ءامسلا يف سعشلا نا كبس حز رولا ضرعاماو# ةروصقملاةبقلا عيزربلا يف ام فرشاف

 دوجولا ديس حوراما#«حاورالا اهيفو بقث هلكو ماعيف هعظقتل هب فئاطلا ةئيد يلعدب الار ودت

 هحور نكلو مدقل ا؟ةبقلا يف يعف هرك5 قبس نم هتماركبدثا همرك/ن مو لسوهيلعهلا ىلص
 ةفيرشلاجورلا كللت لمح قيطنال تاقواخملا نماهريغواهنال ايف مودت ال ملسو هيعمل يلص
 ةرهازلا ةيكرلا ةرهاطلا هناذ ةفيرشلاحورلا كللت لمح ىيطي اناو !هيف تلا رارسالا ةرثكل
 نيعم لح يف ةجقم ريغ خنزربلا يف لسو هيلع هللا يلصدحور تناك زف ملسو هيلعدل ىلص
 ةقراخر اونا امل ااصفةعبارلا ءامسلا .:ىم خزربلا يف ىتلاحاورالاو ٠ ىئابقيطيالهنال
 مُدآ قلخ لبق تناك حز ربلا يف ىتلا بقثلا» هواه رونال بوح ههلاغالفاسف ةقلانلا نمو
 حابشالا ةقرافم دعبامليثلا اراونالا نود اهتكلو راونا حاورالا كلتل ناكوحاورالاب ةرومس
 ثيقب حور تطبهالك اذكمو الاخ ارعضوم .ىقبهئاذرملامالسلا هيلعمدآ ور تطبهالف
 تناكهبسنلا عضوملا ىلا مجرثإل مزربلا ىلا ثوملا دعب حورلا تعجراذافابنم ةيلاخ تبق
 تا ىلعا الزنم تست لب لوقي هناك تلف كرابملا نبا لاق *هريغرخآ اعضوم قيتسأ لب هيف
 مليتلاحاورالا غارق دنغو هدعهللا يضر خيشلا لاق لاق ث+ةرفاكت اكن أل فساو ةنمؤم تناك
 || *ةمايقلا موقثذئنيح تجرخو الا حور ىقبتال يتحابيلا جووكا املاكشساو ايندلا لا جرت



 وك

 108 اتلاف دف وق موةعاسلاب فشكلا ذهاب ا :نامزايتلف كراج نبااق
 نيلعيال سخيف وهيل ىلص يبن لاقو عةيآلا كيل ٌرَيْيَو زعاسلا# ملعشدنع

 الاو تقولا يف هلرهظرمال سو هيلع ها لص يبا كلذ اقام هدعهلل ىغر لاقف «ىلاعت هللاالا

 هيلع ق خي فيكو ةفيرشلا ةبآلا يفةررك لاس ملا نم يشديلع ىخيال ملسو هيلع صور
 ديس ف يكف ثوذلاب فيكف ثوغلان ودم واهنو لعيةفيرمشلا هتمازم ةعبسلا باطقالاو كلذ
 ىلارظناةرمكو يعش ىضرلاف م« * يب * لك هنمو «ىش لكب دسوه يذلا ني رخالاو نيلوالا
 نم تبانلا يبصقلا ةئيه ىلع خزربلاىلا ةبهاذ ضرالا نمةجراخاونالا ىرأف سافرباقم

 نم عضوم ف ريك يلوا_ديهلوقيةرمكو :رايخأ ءايلو اراونالا كلت باهتصا نا لعأف ضرالا
 ملسو هيلع هللا لص دهتانالومو انيبن ربق ينوه كلاذكو خبز نربلاىلا جراخ هروئوغاه عضاوملا

 ةرهاطلاهحورابيف ىلا عدلا ةخلا في شالا دنع سو هيل ل هئاروندرمأ

 خراطت هيلع حراطتتو هب + حسو دتملا فيرشلارونلا كلذب فوطتوارمزارعزةكمالمايقأتو
 هئافماقم يففوقو وأ للكل لصحوا رما لمحت نعوأرسس نعزجت كلم لكف اهب وسعي يعتلمملا
 هروث ”سمايظعا دهجو ةلماك ة وف بستك اهب ف اطاذاف هب فوطي وفي رشلارونلا ىلا ؛يبيي
 ئىرخأ ةعامج ءىجتىح هفاوط نم عرفي الو هرما وق دفو هعضوم ىلا عجربف لسو هيلع يلص

 ينممجي ناو“ يلع نينا هلا دارا ارمي لاقو*فاوطلاردابي مهتم دحاو لك ةكئالملا نم

 ظنا انأ وينمون دب لم في رشلا رونلاىلا ترظن م فير كارلا سافاناوت هرظن هعمجرب

 يرانربا لا دبعي ديس لاقن ل سوديلع هللا لص يبناوهاذاو لجرهنم جرخ ينم برقا لفديلا

 فاخا تسلق ملسوديلع هلا ىلص دوجولا دايسوهو هتمحر عمزيزعلا دبع يديساي هل كعبجدقل

 تئشنااهعجارف ز ريلاب قلعتتةمبم ةريغكدئاوف زي ربالا يفرك دو نيطايشلا بعالت كيلع
 بابلانم اهتذخاىنلا دنا الا لوا هنو »6 ضبا غاب دلازي زملا دبع يديس رهاوج نمو 2#

 هدا رجلا تعج هل الراب نالوا عاوذحجا يعور ثع ياما ا

 أهيف ةدوجوماهب عهسمنال يتلاوايندلار ديف اممععسل + نا معنلا عيجحنأ سو درفا ةنج يف لوق وق
 ثسيلواهالعاو نانا لضفا يش سودرفلا ةنج لرأ نونظي سادلاو هتعدللا فر لاق#

 ىلعاالااهنكسبالو* يشب منلانماهيف سلو عاواهنم لفي ىرخا ةدجسل انه لب كنذك
 فان+ م هع اضراب مومالسلاوذ الصلا مهب اع هئايبلا نم ملجوزعلا ةدهاشم

 انثديسلو و مس هيلا اس دحمان الومو نيب ةما سودا ةدجنكسي نم بلا غو هنعهلا يضر :

 ملاوذ لصبأك ميلصي دةنجلا يف مروزي نابخي وهفهثما يف ةيظعة عب [سو هبلعدشا ىلص دمع



 كال

 [ةنج طسو نريب وةقباسلاةدهاشملا تا ةيلاعلا ةئجلا طسونوب هلوثا عج كلذإف .همحر

 أ .اذه طمي طوملسو هيلعدلا ىلص يبنلا نكسم الذ عومج ل مخ ةرخافلا معنلا تاذ سودرفلا
 | نمدلل انلعج مروغو ةدهاشملا لهن هنما عيمج لو هيلع هلثارلص لصيف هريغؤئالخلا نمادحاو

 | اهركذ ىتاةيلاعلا جلا تسيلو لاقت لسو هيلع هللا ىلص هتقي رطو هتنس نعاتب لدعالو هتما

 .ددع شودناجسدللا ةدهاشم ىوس معنلا نم ءيشابيف سياودب زماراد ىمت امكلو نيبلعيف
 لها ريغةذلو حورلاة ذأ اهلها: ذلو ةنجلا يف ىنلا معنلا عيجذلاهيف نال يمن لكن مزعا ىلع
 علا ىلع ردقيالو ىرخالا قيطي ال نيعونلا دحا نمةلدأ نم وةيقابلاماوذةذأ ةن امه

 !وهف سو هيلع هللا ىلص دمت انالوموانبب ل نيرخال ا ,نيلوالا ديسوهو دحاو قواختالا اهينب

 ,هنم لتليالام ةدجلا يعن يفانضيا هتاذب شلي ودحا هقيطي ل اماهرارساو ةدهاشملاٌهذل نم قيطب
 .وهيلعهللاىلص هيلع هردقاو كلذ ىلعءاوق نم ناسف هذه نع هذه ها غشت الودحا
 أ ديزت ةنلا نا هنعدللا يضردلوق 46 (ضيا غابدلا زيزعلا دبع يديسرهاوج ردو 6

 || هيلا ني ىف سو ةيلع هلا لص ىبنلا رون نماولصا نال ملسو هيلعهشا لص ىلا يلعةالصلاب ||
 سو هيلع لص هنم ىقسناهنال هيلا تراطو تشعتنا ءركذب تمعما ذاوهي | ىلا دلول|نينح

 تناكام عوجا يثو ريعشلاب هيلا يجناهريعشو ابفلءوابتوف ىلا تفاتششا ةبادب الثف برض
 أ( ةكئاللا لاحا كف هكردت تح ماد هحسبت ابتعدعب ا ذاو هممبرقلاهماف هنحتاز تعا خاف
 1 نتف ملسو هيلع هلل ىلص هيلع ةالصلاو يبنلا ركب نولغتشيابباوبأ اوةنللا فارطا يف ن يذلا
 هنعالا ىفر لاق# تاهجلا عيمح نم مسثتفاهيحاوأ ميم يف مو مو بهذتو كلذ ىلا ةدجلا

 .ثيح اهم يعذتوإ سواي لا لسولا ا 3 ركع هعئمو هللا ةدارا الواو
 | لصهل ملسو هيلع هللا ىلص هيلا جورلخا نماهعنم ىلاعتهلل ناالا تاب ثيحدعم تنبتو بهذ
 || هللا لص يبل لد اذاو هنعهللا يمر لاق *بيغلا قب رط يلعإسو هيلعثلا ىلص هي ناهالا
 | ىصخيال امروبملاو رورسلا نماحل صحو مهب تعسناو ةدط ا مهب تححرف هتمأو نجلا سو هيلع

 , لوقتف كل ذيفامل نولوقبف ضبقنتو شكت مهماومال لاوةالصلا هيلع ايبالابلخداذأف
 ||| *لسو هيلعمللا ىلص ينلان م مهئاببلا دادقتسا ةطساوب لصفلا عقب ىعحيؤم مناالو متمانأ ام
 ًفطق ةلوبقم ملسو هيلع هللا ىلص يدلا ىلع ةالصلا نا مملوق يف لوقيهنعهللا ىضر هتععسو لاق

 | ةكئالملا ركذ يقولامعالا لضفا لسو هيلع هنن ىلص ىبنلا يلعةالصلا نا كشال دحا لكم
 تدازاهورك ذالك مهنا اسي هيلع هلا لص يلا ىلع ةالصلاةكرب نموةنجلا فارطا ىلع مثنيذلا ا

 .| |: يرش ةنجلاو نورج بف عاستالا نعرتفتال ة دج اواهرك5 نع نورتفيال بف غاسنالا يفةنإلا |



 "ا

 أ( نولقتنيالو خيبستلا ىلا .نوروكذملاةككالملا لقشي تح عاسنالا نعة نجلا فةئالو ميفلغت

 | نوررك دما ةكئالملا,دهاشو مهللىلئاذاف ةنجلا يف ةنجلا لهال هناحبس ملا ىلهت تحميلا |
 || اوقلخامدنع اوناكواوابلهاي لزاحلا ترقتساو ةدجلا تهقو هيفاوذخا !ذاف جيه ستلا يفاودلخا

 || تر كلو لسو هيلع هللا ىلص يدلا ىلع ةالصلا ةكرب نما ديف اًقيش ةنجلا دزئإلسييسنلا يفاوةخا ١
 ةرهاطلا تاذلا نمنتجرخ اذا اهتال رهاطلا بلقلاوةرهاطلا تاذللالاهب عطقباللوبقلا
 قاب يف نكاد ةريثك ل لاو بج اوءايرلا لثم للعلا عيمج تم ةملاس تجر
 لد مّناالاهلاال لاق نم رخألا ثيداحالايفامىعماذهو رهاطلاب اقلاوةرهاطلا تاذلا

 هذهو#(ماخعملاعت ئافؤقي ةئنيحالئاقناف ارهاط هبلقو ةزجاطهتاذ تناك اهب ينمي ةدجلا
 ' باوبارخأ وهو رشعيفانلا بابا يفدجا و رشع يداحلابابلان ءابتلقن ىتلا دئاونلا زخآ |[

 نييبنلا تاخد مهديس لعمل ىلص .و*«نيملاعلا ب ردئدملا أو#ع هيف نحن اف ساني امالكز لس نيالا

 ةيرجم ا 1؟؟ ةنسيفونملا ةيندللا بهاوملا حراش

 || دصقملا لئاوا يف فدصملا لوق دنع سهاوملارشنيف هلوق ىلاعنهلاهمحر ل6 هرهاوج_-ىفؤل
 يف( ةيدمحملا ةقيق/از ربا هقزر ريدقتو هقلخ داجياب قا ةداراتقلعتامل هنا ملعأ )لوالا

 ىلاذي دمحم ةقيقللاب نوريشي يشاكلا فئاطل يفو *فيقوتلا يفك لوالا تعنلا عمتاذلا
 11| يلكلا نايرسابلك يف اهتيلكي ةيراسلاو قئاقحلل يااهل ةلماشلا قئاقملا ةقيقحي ةأمسملا ةقيقحلا
 ةقيقألا توبثلجال قئاقملا ةقيقل ةروص يف ةيدمحلا ةقيقللا تناك اماو لاق*هتايئزج يف
 ١ لوا مالسلاوةالصلا هيلع هلوقب هيلاراشملا يدمح الا رودلانيعيف ةيطسولا قلخ يف ةيدمهملا

 3 راولالا رون يفلعصملا يم رابتعالا اذهب و ىونللاعضولا لصا لعردقيأ يرونها قلخ ام

 لسوديلعملا ىلص هلم هدعب هللا قاخج ال ذا لماكل كرش اهنا حاورالا لابو ||
 د ذر ةيآ ريسفتيف اضيالوالا دصقملا حرشيف هلوق#«اضيايفاقززلا مامالارهاوج نمدزإ

 1| قدس "لوس ماجن ةمْكسو رباك وكتب امنيا هلأ لح
 | نم قايل اذحا لفة افا ير لا هو هيأ ُك ٠حمام
 .ٍ فا يبن لك عد ملا ذخاوكضمب مهضعب قدصي ناودئالا روما ب راك ار رهام نا نييبنلا
 | نمؤي نا ىموم نم قاثيملا ل خاف هرصنب هموقرم ًايناو كرما نأ هرصنب ومدعب يلب نم نمي



 «ملسو هيلء هللا لص دمسيف مهيلع قابلا خا اذ لبقو ؤبنا يسيعنمو ىسعب |[
 يعدبملا نال ءايبنالا اكذب ىفتك او مولك مبمتاو نييبتلا ىلعذخالا ليقفاذه يطفلتخاو
 وخامنا قاشيملا ذخا عيب رااو دهام لاقو# سابعنباو يلع لوق ىنعموهو عباتلا ىلع دهععوبتملا

 امور كعمام قدصم لوسر م ءاج مث ةلوق ىرت الا نويينلا مهتم لسران يدا باتكلا لها ىلع
 قايل لح اذ )أو دوعسم نبا 5 ءارشدياع ل دي نييبنلا نود بانكلا لهال (ثرعبم نك
 اوذخأي نانييبنلا دبع ذخا هلا نااهتمدارملاذةفورملا ةدارقلااماو+باتحبحلآو ثوأ َنيَِل
 منو يلع ها رص يبلافا ذه ف :رعاذاف) بهاوملا بحاص لوق دنعياق ث«ثال ذي مهما رط قايم

 سا ئيدح يف لسو هيلع هل طصلا قا( هئاول تحت هايبنالا ميم ةرخآلا يفررظ اذملوءايينالا يبث ||
 ةمايقلا موي ايهدارفنا وهو يودعموهو يناول تحت هنود نفمدادجلا ءاوىدبي ودمحا دنع

 معدل دنعو شللذب ىعسم يقيقحوأ يطويسلاو يللا بهزجأك قئالطا سور لعدب هترهشو :

 نب رادلايف قالعا محل لسو هيلع هئزص ىفطصملا ناكالو*تامأقملا عيمج رعت هنو دو هتقيقح :

 «يربللاو تشب روعلاهلاقاك لا هنود نق مدا لاقاذإو نورخآلاو نولوالا هيلا يوأيل هيطعا
 دنع بهاوملا لوق حرش يفاضيأ لوالا دضقملا يف لون96[ضيايفاقر زلامامالارهاوج نمو 3#
 مه ىذلا عضوملاعاقبلا لضفا ثراىلءعابحالا عقو) ملسو هيلع هلأ ىلص هترغش ىلع مالكلا

 نع يكبسلا جاتلا لقث لب هيف لول ةبمكلا نم ىتح(ةيلع همالسو هللا تاولص ةعركلا,«اشعا |[
 ىوامربلا لاق لب تاوجملا لعمل يفقتب يفاهكافلا حرصو شرعلا نم لضفا هناولبتحلا ليقع نبا |(

 لعتو 'امملاو ضزالا نماهاوسام لكن م ف رشا مهحاو راو ءايبئالا داسجا عضاوم نا قملا

 هررقب ينيقلبلا مالسالا خيشاتهيش ناك م كل ذريغيف ضرالاوا لضفا ءامسلا نا يف ف الخلا

 نابمالسلادبعنيرعلا هلكشتساو *عامح الاب فيرشلا ريقلا عضاوملا كللت لضفاو ينعي هأ
 عضومو نامزالا ف ليضفتلا !ذكورخ الا نم هرثك | ايهدحا يف لمعلا باوث نا ليضفتلا ينعم
 ةدالعلا هليل هيلءدرو*ديدش اقع هيف مرح هيف لمعلا نال هيف لمعلا نكمبال فيرشلاربقلا
 الفدولملارئاس يلف مهما راج ليضةتك لولحلاو ةرواجلل ليضغتلا ناي يفارقلا باهشلا
 ضم الو لب فوهصملا راج نوكبلال نا همزلالاو باوذلا ةرثكل الر ذقب سبالبالو ث دعه سم
 ليشفتلا بابساوةرورنغلاب نيدلا نم مولعملا فالخوهو هيف لمعلا ذعتل هريغبرم لضفا ةسنن |

 هناو رثك |اهنأ لي لاق م قورفلا هب انك يفاهنيي وة دعاق نيرشعملا ةيبتنماهناف باوثلا نممنعا
 كفو باوذلاة راكب ليضغنلا نوكيدق ىيسلا يقتلا ىلاقو+ باهسالا ةينث |ءاصحا طردقإل

 ةكلالملاو ناوشرلاو ةمحرلا نم هيلع لزني فير شلاربقلا ناف لم نكيول ناورخآرمال نوكب

 محتل لع



 ا

 (فياوتنكمالا لضفا ”روكبال فيكفهنعلوقملارصقنامهنك اسأو ةبحلا نمت دنعالو
 نابتعاب هيف ةفعاضمل ارعالا نوكت دقو هنم قلخ يذلا عضوملا يف نذدي دحا لكل امرا تعابف
 تامح لاو دربعتلا لاق#دحا لكن مرثكاذ ًاةفعاضم هلاعا ناو هيف ملسو هيلعمثتا ىلص هتايح
 ملسو هيلع ىلص هتايقرت ماودل ةيهانةمريغ يغوةمالا اهبغيف معي لحل كاذب تالزانلا

 لئابشلايف بهاوملاركذ دعت لالاد سلا يف اونا زلا مامالا رهاوج نمو
 سفنلاة شاي رينملعىأ (يبدأت نسحاف ينبدالجوزع هللا نا)لسوهيلعهللإ اص هلوق ةيوبنلا
 ةيربلا نم دحال هريلطن عقرمام ةيبهرلا ولعل ”يلعهلاضفاب ةنطابلاوةرهاظلا قالخالا نسأحتو
 نوكيا هلاسرادارا القي وبلا قالخا مراكب هبذهو ةيدوبعلا بادأب اب هيدامهفمي لاق#
 يف نيقداصلل ٌةأرمدلاوحا نطابو ىصا فو أرإ ؟ اا لرقم م ارم هتيدوبعرهاظ
 هرغص نمدهلا هظفح دق يطرقلا ل قود ها 4 يوم نيلاريسلا يف نيقيدصلاو هتعباتم
 لاوحاويلا كوسم شلذ لعفيملا لزيلو ريا كلذوم ءىشيف هلكي ذو هسشنب هيد أثىلوتو
 عديدأ ن نساحملا عجوهيلعفطعو هب فطل كلذ لك اهنم « يشهيلعرجيمل لافابحءمامسو ةيلهاجلا

 ةييطاو فطالاب هتدياملاصتا لبق برقلا لم يقادابروماوسر ورث بدا مهضعب لاقو

 تالاك اهلاصتا نم جريل ندبلاب شال دعب تلصتاو ةبيملاببدالاو فطللاب سنالاهل لماكتن
 قيلياملاكلا نم رخآلا ةطساوب ندبلاو حورلا نملكلاغيو لعفلاىلاةوقلا نم ىرخلا
 مراكب ذخألاوا*«المفو الوتدمحياملاعتسا بدالاو*لاكلا لهالة ودق ريصي و لاحلاب

 كلذ ريغ ليقو هنود نب قفرلأ عه هقوف نم ميظعتوأ تان :بحلتسلا مم وقولا وا# قالخالا

 ناكو) بهاوملا لوقدنعاشي ا ثلاذلا دصقملا يف هلوقال6 ضيا ىلاقرزلا مامالا رهاوج نمو
 دهب ءادتقالاو هب ىمأتلاب نوروم أم سانلا نال (اقحنالا لوقبالو حزم ملسو هيلع هلا لص
 نمغنا ءرغلا ةفلاقم يفام لع كال ذب مهسفتا سانلا ذخال سورعلا مزلو ةشاشبلاوةفالاملا كرثواف
 هلل هحازمنعسفاسلا ضعب لئسيلا طل! لافو# ةبدتق نب هلاقأو دمزبأ ع انمئاو ةقشملا

 ملسو هيلع يلص ةباعدلاب سانلل طسبنب ناك اذإذةباهم هل تناك ل اقق سو هيلع
 هلالص هصئاصخ بهار اا ركذ دنع عبارلادصقملا يف هلوقلع[ضيا يناقر دل امالا ارهاوج نمر

 نيسييعصلا يف ىسولا نأ أش شي دحو( يحولاةلاحايئ دلا نعذخ ذي ناكمث ااههمو )الو لسوهيلع

 قارغتسالا مزاتسأ ةلاحىلا ةفورعملا هتلاح نم لقتني ناك مسو هيلع لم هنا يفي رمص

 ةلاح يثو ينقل جارملا لان كلا هقرافي 0 0
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 وهوديف هللا قأي ةايللا يف خزربب هيبثهللا صخ لاوحالا نم ريثك تيل هيف فش ماعلا
 نلع حالطا هريغوأ مودلاب ةريغلا ددع*امطصلا نم ريغكل عفو دقو رارسالا نم ريك ىلعلشم
 ءزجنماوملاي ذر ثيدح تالذل دهشب و يوبنلاماقملا__2لر دق كلذو رارسالانم ريثك

 : يهتناةوبنلا نم أز جن يعب راوةعس نم
 عشلاركذ) ؟5)بهاوملا لوقدنعاضيا عيارلا دصقملا يف هلوق9ماضيايفاقر زل مامالا رهاوج نموال#

 يبلا ثيأر لاقيلذاشلا نسا ابا غيل ١١ نان الا فئاطل هباعك يف هلا ءاطعنب نيدلا جات
 كللذ كرابمأي يللاقن يلف ىلع ناغبل هنأ ثيدحلا اذهنعدتل ًاسفرودلا يف لو هيلع يلص

 لالجا فوه تكلالااوءايبنالا نمنيب رقملا فوخ يف واحلا لاق(رأب خال نيغال راونالانيغ
 4 سن ةلاح نيغلا نأ دقتعنال ي درو :رييسلا لاقو لاب باذعنينمآ اوناك نا اوماظعاو

 هدي هناف الشم نيملا نعى ذقلا ف ديل لبسي نوح نيعلا نفي كللذ لفم م لاكةقتوإ لاك
 0 وطورأب .مبهمالك ل صحن ذهل اكومةقبقحا فو ةيثملا ذه نم صقن :ةروصوبف ةي'ورلا
 ةجاللا تعدفرايغالا سافنا نمةرئاشلا ةزبغالل ةضرعتم سو هبل لع هللا ىلص يبنلاةريصب اذكبف

 نمرافنتسالا عوقو لكشتسادفو وم مينا ثا ذ نع ةياقوواحل ةنايص هتريصب ةقدح لورتسلايما

 امامي وجاب بيجأ اوا«ةيصعم عوقو يعدشسإ رافثتسالا اوموصعموهو إس وديع للام يبلا

 دحا اهنءملسيال ةيرشبلا عابطلا تاوفه يزوملا نبا لوقاهنهو# :ريغلا ريسبفتاق مدقت '
 رادخلا فالخ ىلع عرةموهولاقا ذك رئاغصلا نءاوبصعيْل رئابكلا نماومصعناو ايبنالاو
 يفاداهتحا سانلادشا ءايهنالا لاطب نبا لوقاهنمو+اضيا رئافصلا نم مهتمصعنم جارلاو

 هباوج لصعو#هاريصقتلابذل نوفرتمم هركشيف نوبئاد مف ةفرعملا ندهللا مهاطعا 5 دابعلا
 رومالاب هلاغت ال نوكي نأ لمسحي وىلاعت ل بجاولا قمل ءادا يف ريصقتلا نهرافختسالا نا
 ةيراحتو مهطاصم يف رظنلاوسانلا ةبطافمو ةحارو مونو عاجو برشولكا نم ةحابما
 هللا ؟ لب لاغتشالا_:رعهبحخيامكالذ ريغو ةفلؤملا فيل أو ىرخا هتارادمو ةرات ودع
 ةريلظح يفروضطاوهو ىلعلا ماقلا ىلا ةبسنلاب اينذ كلذ يريف هتبقارموهتدهاشمو هيلا عرضتلاو
 ناكي ازغلا لاقو#مهل ةعافشلاك وف مهجوثذ نموا هتمال عيرشن هرافختسا نا هموت س دنقلا
 قباسلا لالا نم رفغتساف ابن ذابلبقام ىأر لاحمىلا قثرا اذافيقرتلا ماد لسوديطعش ا يلم

 ظافلا رهاظو لاوحالا د دعت بسيارف ةرغم ناك هرافضتسا يفروكذملا ردقلا نا يلءعرفمأ فهو |
 عاتجاو قارتفا ىلع لديام هيف سالذا كلذ فل اذيثيدطأ

 يا اهنمو) بهاوملا لوق دبعاضي  عبارلا دصقملا يف هلوق 96اضي | يناقرزلا مامالا رهاوج نمو
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 خوناي مدآأي لاف مهئامم ب ايالا عيج بطاخ اعتلال سو هيلع لص هصئاصخ نم
 ابماب بنا !مايلرسبلاامايبالاهطاغيإوىسصابي ياياي ركزاي دواداي ىموماي ميهاربلاي
 هللا ىلص هئايما_:نممساب رثدملاو لمزملا سل يلي مسلا لوف عنه يشم( رثدملا اهيااي لمزملا
 ةداغيلع ةفطالم باطخلاةلاحاهباسل التم ناكىتلا هتلاح نم قتشم وهافاودب فرعي ملسو هيلع

 نم امسهناب لوقلا ىلعال ناموناي قذف ذل اوقو بارئابأايق لعل ملسو هيعمل | لص هلوقك برعلا
 نيغب داراو ةفيرشلا تاذلا درجت هب داري ام ءاممالا ريغب دريل نوكي ناالا مبللا هلاك شال هئامسا
 هب جر ادن باطخلا نا خيال رثدملاو لمزا !|هضوايمةئاق فص عمتاذلا هبداري ءامتاذلا

 اج رْنمركم 2 ا لول دامت هلأ لوصول يف» ءادئالبو ل
 هنابفيرعتل هنالك عل مياس[ 3 دمحأة عنا يدب خرم ين يلوي رشم

 ةمايقلاموي هنامجس هلا لوقاءاودوفرعيإ هس لودي ناجالاب ءاينالا لعمدهع هاذا ئذلا

 عيمجاهبهدمحي يتلا ةفصلا يلع لادلا ةعما ركّذب هيودتق ءرخس ىلا ممسأل قو كسأر عفرا دمتاي
 ايندلا ىفف ماقملا كلذ بساني ميظعتفرشاب ماقم لك يف هيداني مظعتلا اذه ىلا رظناف قئالخعا

 يجمل نمديلع لّعشا امل هعساب أ دان قئاقملا تققحت ا.ةرجنآلا يفوامهبهل دهشيل ةلاسرلاوةوبنلاب
 يلعاويءادنلاب لدتسيل ىلخلا اهب هدمحي ة فص ىلع لدي اه هناججسممًافيلو مويلا كالذأ بسانملا
 * ميظعت دعب ميظعتو عركت دعب ع ركل ووفطعت لو معسل لقدلوقي الذ بقع مث هتعافش لوبق

 كأقت كرها عيت الدوا دل هلوقكي ٠ ءايبالا هب بطاخام فطلب هبطاخو جذرمالا يفداز
 لارج هيعمل دع شاذ علام واثق هلا نق طتيامو " نطصا(لاقو#ر هلل ليسن

 ََك :ركسَيْذإَت ملسوميلع هلا ىلصانيبن نع لاقو م خامل كش ترقى نوم نع

 ةشاضغ عونهبفويذأار أرغلاب هكذا و تارابلا نسحب هنري دج رخ عوف يكفاورفك نيل

 هصئاصخ ٠ نموا ابممو) ايا عيارلا دصقملا يفهلوق 26(فيايفاقرزلا مامالا رهاؤج نمو 23

 "كنب لوس ءاعداوأجتأل ىلاعت ” لاقدعابه ءادنةمالا ىلع مرح هنو اسوديلع هلا لص

 ع ءادنكملسو هيلع ىلص هتيمسأو ءءاعد اولعجتال يا ضب كفر هاك
 عملا ينبه لوسراب ولوق.نكلو تارجحلا ءارو نمءادنلاو توصلا عفرو مالا فعإ
 زاوجيفاشعب شعب امد ىلعمأيإ هءاعداوسيقلال ليقو توصلا ضفخمو عضاوتلاو ريقوتلا

 هش ويوجتس ًيلاعت لاق ةبجاو هتباجاىملا ةردابملا ناف (ةباجالا يفتلهاملاو ضارعالا
 دوس نيل لأ م دك ىلاعتلاق 1 رن عيجنلا#؛ اعداد كود و

 ا محل



 1ك

 هلي لاث#هتينكي رودي لعل لص ىد ىد ني الفا ذه لعورجح نبا لاق# ةفاضالايفامميظعلا أ :

 ىرعلا دبع ةيل 7 نع باول جيرتحا اذلوقانت ذئاب ميظعتةب كلا اذا عونمجوهواي ركز خمشلا |

 هللا ىلص هتينكب هئادن زاوج هجوألانميظعت ةابحال ةيدكلا ىمتسملال هنا عم ب ل يباادب تبت يف |
 فك ىداتيال هنا اةروكل ل اررتا بأ ىفتقم نأب بقع" ون ملغعأ هفصور هاوادن ناكتأو سو هيلع :

 كلذ هيلع هجوتي ىتح ميظعتلا كرنب ةكْملا لاعب ظفاحلاو ا ماشعب مهضعب نوعدياوناكمهنال
 اهنمو ) بهاوملا لوقدنع ضيا ميارلا دصقملايف لوف مضيايفاقرزلامامالا رهاوج نمرؤ#
 تدر اوةبقاع دعب ءايبنالا نال قبميلا لاف( هربقيف يحدنا لسوهيلعهقا ىلصدصئاصخن هنءايأ

 مهمأو مهم ةماج لسودب 2000 بن ىأردقي ءادهشلاك مهردع دنعءايحأ 0 ةمحاورأ مهلا

 ا هقأ. نا ءالسناو هيأع ةضورعمأتت الصنأ قدص هربخو مالسلاوةالصلا هيلدربخ و ةالصلايف

 عج دقوالا ىأ لو يل دولا لاق+# هايبنالا داسجا لك ات نأض دالا لعم .رح ىلاعتهلا ناو |

 ل اليبسيف اوك ناي دل يوب ًالوىلاعتدلوت موجب ف نوادي ةدارشلا فصوقوبتلا عم

 قم اوائل اولي وباودمحا جرحا و*قيآلانوُلا م دنع يح لباتاوما
 الدق لا لتق ملسو هيلء هنا ىلص هللالوسرنا امس فلحأ 1 نال لاقدنعّش ا ىفر دوعسم نبأ ن 2

 جرخاو*اديهشم ذل لاو يبث هذاا ثا كللذو لقي هئاتدحاو فلسا نا ن ميلا نحا

 مل هيف يفوت يذلا هضرم يف لوقيمل !..هيلعدلا ىلص ناك اهنعهللا يضر كاع نع قتيبلاو يراججل

 دارتوهاذمو هامسلا كلذ نم يرهبأ عاطقنا ناوأا ل فربيخب تلك نيحزم ماعطلا ًادجالزا

 ةاشلا عارذ يف ةيدوويلا هت :هضو يذلا مسلاريث ًتبياالتق لعق ءلوقي قباسلارثال ا يفدوعسمنبا

 سو هيلع هللا للص هن لكاف ربيخ خمول

 ناف) ًامغبا ميارلادصقلا يف بهاوملا لوقدنعور 6ةامليشيا اقر لا مامالار اوجد نيدإلا

 لافو نوم 10 و تيم َكّنإ ىلاعت هللا لاقمالسلاو ةالصلا هيلع توج قطان نآرقلا تلف
 /ٍ تامدئادختنافا 201 نمو قيدصلا لاقو# ضوبقم ورماىفا مالسلا ودالصلاه لع

 ريغ توملا كلذ ناب ىكبسلا نيددلا تأ خوشلا باجا لوقاف#ثللذ قالطا ىلعنومل لا عجاو#
 ةايح_'ر٠لكاو لعااهناكشالوةبو رخ أ ةايح تول ادعب يبحأ سو ديطعهلا لص هناورقسم
 ىلا حورلا دوعو ىلبت ال ءايبلالا داسجا نا تبث دقو لاكشا الب حورال ةنباث يو ءادهشلا
 اهرارتسا يفر ظنلااغاوءايبنالا نعالضف *ادهمشلا نعالضف ىلوملارئاسل مرصعلا يف تباثدسجلا

 ناف ىلاعت هللا ءاش يح يفو اهنهديايح وا ايندلا يفدتلا* [يسريصي ندبلا نا فون دبلايف
 ةءامح هرك دقو عبتا ١ عمم دي مص نأف لقعلاءزوجيامنامبف ىلقعال يداعرماةأيعل حور حورلاةمزالم

 م يي تل م م ع ل
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 اهنيك نم مزايالو ماسجالا تافصارلك ءارسسالاةلل ءاينالا يف ةروكّذملا تافصلاكالذكو
 بارشلاو ماعطلا ىلا جايتحالا نمايندلا يف تناك ايابع.نادبالا نوكتن ا ةيقيقح ةأيخ
 نم عنمب ام لفعلا يف سياف رخآ كح ل نركي لب اه دهان ىتا ماسجالا تافص نم كلل ةريغو
 لب مهل تباث كلذزا كش الف عامسلاو ماعلا تاك أ أردال ااماو#مملةيقيقلا ةايللا تابثا
 رعب مدنا لاقو غارملا نيد ني ز غيشلا ثالذ عي كح ثيداحالا يف درواك وما رئاسلو
 مسوذيلع هلال يبل ةايحءايكذالا ابنا ييفاقرزلا لاف( نو فاعتملا سفانتب هلشم يفومدوجو

 هب ترتاوتو كالذ يفةلدالا نمان دنع انامل ايمطق|/ءان دنع ةءواعم ءايبنالارئاسوودهربق يف
 امئاو ضم دعب سيل ترملا نيش نع يبطرقلاةرك لت يفو* زج شال يف يقيربلا فلاورابخالا
 مههر دنع ءايحا مهتودومولةةدعبءاذهشلانأ كلذ ىلع لدي ولا> ىلا لاح نمل اقتناوه
 هايبنالاف ءادبشلا يف اذهناكاذاو ايندلا يف ءايحالا ةفصو طهر نيرشبتسم نيحرف نوقزري
 هايبلالاب مقحا لسوميلء هللا ىلص هفاو م داسج ا لك اال ض رالا نا مص دقو# ىلواو كلذ قحا

 سو ديلع هللا لصربخ اومربق يف يلصياماق يسوم ىأرو هامسلا يفو سدقلا تيب يف ءارسالا ةليل
 ءايبنالا ثوهناب عطنلا تاج نم لصحيامكلل ذريغملا هيلءملسي نم لكى لعمال دري هناب

 انعون مدح مهاريالو ءايحان يدوجو ماوناكاو مهكردن ال ث حب ادعاو بيغن أ ىلا عجاروهامنأ

 نيبو هربقيف يلصي ىموميو ر نيب عفا دتالو» حقنا هئايلوأ نمةمأ كي ىلاعتشادسخ نمالا

 مهحاورا نالوانوعجريماواشابف نوفرعتي حراسمو عتارم ءايبثالل نال ءامسلا يفهثيؤر

 فرعتلا نم ونكمتيف هب قاعتو ندبلا لع ف ارش اهو ىلعالا قيفرلا يف نادبالا قارفدعب
 يأرو ءامسلا يفءارووربق يف ىلصيهآر قلعتلا اذهبو مسملا ىلع مالسلا دري ثيحببرقتلاو

 ىلع مالسلا دري هريق يف هندب و ىلعالا ىنينرلاب انيبننااكءامسلا يفو سدقملا تيب يفهايبنالا
 ينو .:نع رابخا وا ليثتو ا ةيمانم هربق يف يلصي هتي ير لاق نماذه مهي موديط سب نم
 هني رات يفكاخلاو 'ايينالا ةأيح بانك يف ىرربلا جرخاو*ةديعب تافثكتاباكف نيعتي ورال
 دعب مروبق يف نوكرتي ال ءايبنالا نالاقإلسو هيلعهلا لص يبلانا هنعهللا يضر سنا نع
 دمحم هدنم يف ظفاملا لاق روصلايف عيفني تح ىلاعت هللا يدي نيب نولصي نكلو ةليأ نيعبدا

 ىل ر ىلع مرك نا ذغفلب ىعفارلاويازغلا» درو اماماو لاق« ظ حلا + يس لل يلا نب نمحرلا دبع نبأ
 ذخالا سيلو هذه ىليثىلاّنباةياور نم لخا ناالا هل لصا الف ثالث دعب يربفيف ينكرتينا

 0 يي مم 7 ميس يفسجو هيوم عمم

 | اي ادسج ىعدتسل ةالصلا نان سرعتلا يف ترث هربقيفىسوءةالص هلدهشي و ءالعلا نس

 || رادقملا اذهالا نولصي نوكرتيال مهنا دارماف سنا ىترهبلا لاق## لد و انا ةلباق كالتذا كيج



 00 يلاعت هلايدبنيب نيلصننوثوكيو و

 ,يا اهندو) بهاوملا لوقدنع امضي عيارلا دصقملا يفهلرقياتضي | فلاقر لا مامالارهاوج نمو

 منمع# اذا انوفر» مسميف ال( ةنلا يف ةجرد ىلعا يشوةليسولا سو هيلع هللا لص هصئاصخل نم

 سول لشاسمار شعيل سقالص يل لس نم هنا ادا غلوب اولوقف ن ذاوملا
 تاحةليسولا يل لأ نقوهانا نوكأ ناوجراو هللا دابعنمدبملالا يغبدتال ةدجلا يف ةلزنماهناف
 سبل هللا دنع ةجرد ةليسولا لسوهيلع هللا ىلص لاقاك( ةججلا يف ةجرد يلءايثو) )ةعافشلا هيلع

 .يصوةبجلا يف ةلزام ىلعا عر اةلسرلا ريغك ١ لاق#بهاماو دقليسولا يللا ف ةج ردابقوف

 هرب لاقود شرملا ىلا ةلاةعكما برقا يثوةبجلايف_را دوسو هيلعهل لص هنا لوسر ةلؤنم

 نكم هنأ ىلعةبجلا يفةلزئءاهناف ثيدحلا يف اكةيلعلا ةلزالا ىلع قلطتو برقث اذا لسو نمةليسف
 انو اهبل سوتيىتلا ةبرقلاك نوكتف هلا نم بي رفةلزاملا كلتىملا لصاولا ناف لوالاىلا اهدر
 هل مهمظعأو ةيشخدل مدش اوهب ميل اوديراةي دوبع قالا مظعا سو هبل ءدللا لص ناك

 ةدايزو ىنلزلا اعدل ةيبارلانلا مر ًاسنإ نأ هتم أ اوما ىلا لزانلا برقا تلزم تناكةبع
 ةلوضنلا اماوةييدحلا نمهدب لعدولاناجدل هثما ءاعداهنم بابساب ةلاهردق هللا ضياو#ناهالا
 متاحييلا نبالو*:ةليسولل اريسفتو يرخا ةلزامأ هنا لستجي و قئالخعار اس يلع ةدئازلا ةبترملا يخف و

 هتيب لهأو سو هيلعشا لص دمشتإيسرلا ابعساو ءاشيب (هادحا نينا زج يفنايلعنع

 ريخالا دصقملايف فنصلا ةركذ بي رغرثا اذهريشك نبا لاق#هتبب , لهأو يهاربال ءارغصلاو

 هللا ىلا ماسوهي عملا لص هب لسوتلا يقزإ ولا ناجالا يعشيف يرصقلا اجلا دبع لاقر#

 ما هودتطساوبالا ءيئذحا ىلا لصبال لفقر يغب كاملا نمريزولا ةلزخج ةبجلا يف هئاكلذو

 فيقو' ىلا جاشجي هنأ ىلع هبحاصهب هرسفامف الخ يشللريسفت هدكل انسح ناك ناو ضعبلإف

 ثيدح )ييهاوملا ركذ دع سهام دصقملايف لوقا ضيا يف اقرزلامامالا رهاوج نوال
 لاقف كيرشةياور يقو(مطاصلا نبالاو حاصلا يب اب ًابحرم هيف مالسلا هيلعمدأ لوقو :رجارعملا

 يف دابعلا قوقحو هللا قوقح نم هم راي ام عئاقلا/-اصلاو# تنا نبالا معن ينباب الهاوأ يحرم
 ءايبنالا حالص نيب مجال راش نوب ارك م اهبهفصوفريملا يفاممل ةعماج ةفص

 هتوباب رايقفا:هيفودتونب يف رايلانبالاو هتوبثيق ماعلا يبدلاب يحرم لاقت اممانبالاحالصو

 مالسلامهيلعدايبنالارمضتقاريخا لالحل جالمصلا عم و# سو هيلدا لص ينل مالسلا هيلع
 ا ءلكاهرز اا لموشا لمدنسو ع
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 الل صاخ حالص مهلفداسف لكم ملتي مال لماك حالم ءايبالا:حنالصف مالا حالص

 نايلفالا ىنقيالو نيخاصلاب قحلي نأ ىنق*ايبنالا نمار يفك نالنيطاصلا مومم لوانتي ||
 لثمالاف لثمالا مهنود نمو مالا حالضريغ ءايبنالا حالصنا ققحي ايف ىفدالاب قحنب |
 ' واسالا نمدنموا هب لازام ردقىلع حالصلامسا قفسا دحاو لكذ ||

 ىلاعتدل اوقو) بهاوملا وق دنع سداسلا دصقلل يف اوقدكيامضي | يناقرزلا مامالارعا ماوج نموإل#
 هجوا ةثالث رم ىلاعت هللا هدر موديلا ساد ىنعب رتاجرد"مهفعب عفارو

 نم يثوا مالسلاو ةالصلا هيلعهلال تازجتماب ءرشبلا عوج ىعةدايسأاب هجارعملايف تاذلاب ||
 هردق 55 هلضف يففأ نم ماهبالا اذه يفو يرشختلالاق*هلبق يب تاوملاءتازج ردعملا

 هبكشي ال يذلا معلا لبموديلعملا لصدلا ىلعتداهشلا نم يف ال ىنخالام سو هيلع هللا ىلص

 ه«نماهبال ىفلقمللا ىطعبلاب هنعربع ناورلسو هيلع ها لصومف( ىستنا سئلبال يذلا ز زيئملاو |[

 ملسوهيلع هلا لص هتعريبستلا يف يلازاتفتلا لاق# نيعتمو ءادع نمرئاس نعزيم* مواعم

 نا ىرتالا ىنمملا اذهيف هريغىلامهولا ب هذبال ثيحبةرهعشلا نمدنا لعدن مهبملا ظفللاب

 عيوضوملا ظفللا فيكف ماخنالاو ماظعالا يلعارع لءجيام !ًريغك ماهبالاب رعشي يدلاريكعنلا
 مهاربا ديري نأ زوجيو .هدعب لوف يف ءاساهنكل هتزابعيف يرشختزلا :نسحادفو ها كلذ

 نا هزيوجت يف يرشفتزإلا بصي نيققحلا ضعب لاق دقو# لسرلا ن *مزعلا ىلوانم هريغوا
 لضفاوهروك كمل هجولا ىلع ليضفتلا قوتسلل نال ملسو هيلع ىلص هريغ ضعبلاب: دارملا
 ميهارب وأ ونانرك ذف ءايينالا لضفان اذن سايغنباربخي هديب 3 نيلسملا :عاجاب هاييبئالا
 أب 9ك ىنحي نم |ًريخ نوكي نادحال يغبنإ ال سو هيلدا ىلص لافف ىسيعو ىسوم

 هجو الف هصخق ةليضف ف عون ىل ين لك يف نادارملا كاب عوفدم يرشخللا زيوج يا اديب نو

 عييمج نمةيريخأ هرخآ ىلا يغبيال هلوقيف ينل ةيلأ كلل: نم زايتمالاب مهضعب صيصققل

 اهنالع ىثباذه سبل ةوبالا قل ل ضفا مدآموقلاقو بهاوملا لوق ددعيفاقرزلا لاق موجرلا

 اهب فرش تايصوصخ هاصأ لضن حرف نم مواقلطم مهيلعل ضف ىضتقلالاهدرسيةوبالا يا
 ايعورفب لوضالا فرشئامانيثك لب لصالا ىلع

 ناندع هللا لونرب العاك ” فرشئرذنن اعدام
 ثيدح بهاوملا ركذدنع شداسلا دصقملا يف هلزق 96اضياهفاق رزلامامالارهاوج موال
 مارك الاود داوسلا نم لسوديلع هللا لص هحنضامب رابخل( رخالو بر يلطذشمويمداباو مركأا01)

 كتر طمب رقم وخلا لوقا نا 0000 :



 ااه هنال كلذ لاقا اغا يطرقلا لاقي راقت دار رتل اهفد سو يلع ىلص هب ىلا

 هنيد يف لوخدلا يف بغريلو هسفل يف قح هئاوشكلل ذداقتعا بوجو نم هيلع براي أ هغيلش

 بيطتو مهاعأ ابكت هيعبنم بولاق ف ملسو هيلدا ىلص هحبحت مظعتلو ديف لخد نمدب كس و

 عباتلا فرشلدعتم عوبتملا فرش نالةرخالاوايندلا فرش مل لصحيو حلاوحا

 لدتساو) بهاوملا لوق دنع س داسلادصقملا يفهلوفل امضي يناقرزلا مامالارهاوج نمو
 هللا ىلصدمحم لاق مث ةديجلا فاصوالاب ءاينالا فصووملاعتهئاب اعلاف يزال رففلا هل
 هلايتا نوكيف ممر ناب يدتقي نام سمأف» هتك أ "هاتي" هلآ ”يه أ ني ًتلقرأ موديل

 دقت: ديملا لاصلتأ نمهباوتاام ميمي ااذاولامصرمو يارماللاكرات ات نوكيف الاوابجاودب

هنم لضفا نوكيف قمهفاقر ًًقرفتم ناك امديف عقتجا
لثم لعفا ذا دحاولا نال( م

 3 ترك ةعاملا لعف 

 || ليلقلااذهيف نكلاسبا |عيبملا نمو مدحاو لكم لضفاعنا كشال هيلع ف مهنم لضفأ

 مهملع هتياضفاال عومجتلل هتاواسمالا مهنمدحاو لكدب ياام لكب هناينا نمو زايال هلال ءافخ
 الاثف ميعيج نمال مهم دحاو لك نم لضفا هنا اوق ىلعمالسلا دبع ني زعال يعادلا هنكو
 ىلع ت تمارا كالا اواسلايف فقوعي دق لب هلا مص ريغكت لع هرصع ءايلع نم ةعامج
 ةعبرالا بحاص د ازإةعب را ارخآوةث الث رخسأو ني راثيد رخآوأ ٌرانيدا ”دحاو تيطعاف ةعبرأ

 كيف مهيلع دازةرشع هتيطعاولو مماواسأ ةثس هتيطعاوأو هريغلام ميمج نود دحاو لكل ع

 ميعيج نيرثكأو هل هئاب يهم ا لاب مهلعدا ازو لمعلا يفهاواس لسو هيلع يلصدنا لاقيت
 ملسوهيلء هللا ىلص هتماو اًباوث راك اوهوةلزاملاو برقلايف ليضفتلا|ذهو تاز ازهعمو صئاصخ
 ناكل ضعب قوثاهضعب نكن اسم سانل تناكولو ةمايقلا مديرى هكمثرجاو مالا عيمج نمرثكأ
 عنب ربعو مهب شيحاذمل ءامالس# هنأ كلئذي أ ينو عيمجلا ندا ريخالا قوف يذلا

 مسو هيلعهّللا لص لضفاو مظعا هنا لوقي وديمس نانودتاجردلا

 تامالعنمو)بهاوملا لوقدنع جياسلا دصقللا يف ارقي اقر رزاامامالارهاوج نموا
 ديف نيب نيخ ولنا هبسفن ىلع ن اسفالا ضرعي نأ مسوهيلء ف لصد لوسيل روك للا بحلا
 دشا اهدقن ناكنافةنكمتناكوأنا سو هيلعدلا ىلص يبنلاّةي'ةردقفوا هضارغأ نم ضرغ
 نمو سو هيلع هلا لص هلل لوسي ةروكذلا باب فصتا دقق هضارغأ ند ضرغدقف نمذيلع

 يف هاشمي 0 اي لب دقفلاودوجرولا يف نوط كال ذ سيلو داز وريح نبا ظفاحلا رك د اذهو(الفال
 *يكنما نع يعنلاو فؤرعملاب رمالا باب هيف لدي وامل امو هتعي رش نعبذلاو هتلسةرضن

 كلذوهب فرعت: ةروك للا ةربحالا نانركمت هلاة|يضقوملا اها ثيي ديلا اذه يفوريج نبا ّيالاق



 اذه تا .تافآلا نم ةلاس ابن 35 ماودشي ري ناووف هسفناما هريغاماو هاما ناسنالا بوبحتا من 1

 1 ةيلجقملا ههوجو ىلعأم عف 11 لوصحت بيس ,مافافهيفر مالا ققحاذافهريغاماو بولطملا ةقيقحوه

 ١ اماو ةرشابماباما سو هيلع هلا لص هللا لوسر ةهجنمدل لصاملا عف يلا لم ًاناذافآل اموآلاح
 || ناو يدمرسلاب ىئلايق يدبالا» اق رلاهسفتءاقب بيس لسو هيلع ىلص هنا 5 بيسأاب

 ! نم رفوأ هثبحمنم هظح نوكينا كل ذل نتساف تاءافتنالا جو عوج نم سك يع

 بسحب الذ يف نوثواهفتي سانلا نأ .ككووريغ نمراكا اهنم لصاح ةبمحا ريشي يذلا عفنلا نال هريغ

 هنعةلفغلاو كلذ راضقسا
 | ةليضف اماو ) بهاوملا لوق ددع عياسلادصتملا يف هلوقاكاضي ,افاقر زا مامالا ىهاوج نمو

 0 اياطملا ريغكت اهنم( ةي رق ثيداحا يفابم يرصتلا درودقف سو هيلعدثا لص هيلعةالصلا
 0 ةباتكو ايلئاقل مرافقتساو ةكمالملا ةالصو بونذلاةرفغمو ثاجردلا عفرو لاعالاةيكذتو
 | هتالص لمج ناةرخآلاواين دلارما ةيافكو والا لايكلاب لبكلاورجالانمدحا لثم طاربق
 ٌ | لاوهالا نمايي لاو باقرلا قتع ملعاباضفواياططلا قدعو لسو يلعدللا ىلص هيلءةالص ابلك
 ا لا ثحت لوخدلاو هطخعس نم نامالاو هنمحر و هللا ىضرو ةعافشلا بوجوواهب لوسرلا ةداهشو
 أ( ىلع زاوجلاو رانلا نم قتعلاو شطعلا نم "نامالاو ضوملا دوروو نازيملا ناججرو شرعلا
 !| رثكأ ا ىلع امناججر و ةئجلا يف جاوزالا ةرثكو توملا لبق ةئلا نم برقا دعقملا ةي رو طارصلا
 ٠ ىفقثو اهتكربب لاملا وثثو ةرارطوةاكاهناو رسعلل ةفدصلاماقم|بمايقو ةوزغ نيرشع نع
 8 رقنلا ينتتو سلال نيزثوىلاعن هللا ىلالامعالا بحاوةدابعاهاورثك لب ئاوملا نم ةثاماهب

 ١

 ا

 ل

١ 
1 

 ا 0

1 

 , وه عفتني و سو هيلع هلل ىلض هب سأنلا ىلول الاف ناوريا نام اهبنسهتلي و شيعلا ىيضو

 | هلالص هلوسدملاولجو زعل ىلا برقلوا ماوشب هتفيحص يف تي دها نمو اهبمدلو دلو هدلوو
 ا سائلا ةبحم بجوتو أدصلاو قافنلا نم بلقلاربطتو*! دعالا لجرصتتو روناهناوملسو هيلع
 ! اهلضفاو لاوعالا كربا نميفو اهبجاص ب ايتغا نم منتومانملايف لسوهيلعشأ ىلصيبنلاةي ارو
 ١ لوقلايف ىراتلا ظناخا يا مجرتاذكم باوقلا مكلا ذريغوأيث لاو نيدلا يف (مقئاهرثكاو
 ١ يواطحلا طفاملا هركك امعيبج ل قل تيفوتسادقوما هلكت لذي ثيداحالا رك عيدبلا
 أ ةريغك لوقث عم اهدئاوفو ِسو هيلعهللا ىلع ىبلا ىلعت ةالصلاثيداخا نم عيدبلا لوقلا يف
 هءاش نم هعجاريلف هريظنناشلا|ذه يف فاي م يذلا نيرا دلا ةداعس يباتك يف هريغل

 0 ثيدح ) بهاوملا ركذ دنع نماشلادصقملا يف اونا يفاقرزلا مامالار هاوج نمو

 هنلطب هدب يشب يخا نا لاقف هيله لص ينل الجر نانيحيعصلا يف ىردخلا ديعس
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 75 ةالطتسا الا هدزي لق هقيقسولا لاق» اقسف السع هقسا لاقف لب قاطتسا اورو

 ةرمأ اذلو هيفةدسافلا ةداملا ةرثكل ٠ افشلا لوبقأ جاصيمل ثيح(كيخا نإ نطب بذكو هللا قدص

 ةيناثلا هاقس هنا ىرخالاةياو هرلا يفاك أرب كلذ رر كح الف اهفارفتسال لمعلا برش ةدواعم
 لجرلا ىف غالسع هقسا لاقت هنطب يشي يخا نا يراخيلا دنع يرخا ةياور يفو»*ةفلاقلاو

 قدص اقف ًارييملف تلعف لاقف مانا ئالسعهقسأ لاقت ةئلانلا هان !مالسعدقسا لاقق يناثلا
 هلا قدض لسوهيلع هللا ىلص هلوق نا ةياورلا ذه يف نيف ًاربف هاقسف كيخا نطب بذكو هللا

 ةقدانز ضعب ضراعا ممفلا يف يبطرقلا لاق فاةرزلا لاق مد تارم ثالث هءاجنادمب ناكامنا

 اذهو لاهيسالا هب نأ فصوي فيكف لهسم لسلا نأ ىلع هأيطالا محا لاقت اله ءابطالا

 نلف لوالا اماابيلا ين يتلابطلاةعانصب و سوه هام يبنلاقدصب لهاج مالك
 نأ هكارذا ن نعرصقي امدمالكنمدجو اذا هقحي :ريعلا ليلدب سو هيلع هللا لص هقدص - نه

 قدانصلا ناك عهسفن ىلا ةمهف قرومتلا سود وح دويل ىلض وق نأ عب

 كلذ نا ملعمل فشككا !ذافدنع ثيل ءيشلا كلذب لمعلا ةييك نيب ملسو هيلعشايلص
 نايب اهاو#نوطسملا بطلا ةارلعدب بطاخيافاذهو مسوديلعهللا لص قداصلادارا يذلا وه
 ١ اماجخا لقنو .دييقتلا لعميف قطا ثيح لقتل ايف دانا نطلا ةءاعصب شرتمملا اذه لهج
 * || الفماهبقدجويالق ليصفتىلااييفرقتفي يتلا ءايشالا يرزاملا مامالاهلاقاسكلل ذايب عضال
 يلا ةماسلايف هل اد ريصي ”مةعاس يفد ءاودم يشلا دي دق ضي ران اف بطلا ةعادص يفدجوب

 ١ .كالذو كلذ باس رم ىثىلا هجالع لقتنيف هجار» سيب ضع نمل نضرعي ضراغلاهيلت
 ناوضالاو يف هب امشلا بلطي الف صخش يفوةلا حيف ءافش :ىشلا نوكيدقوةرأك ىضخغالا#
 نسلا فالحب اهجالع ىلتخي ةدحارلاةلملا نأ ىلعنوعمي ءابطالاو ضصاخت الا لكيفالو
 :لب ءابطالا قدصب  ملسو هيلا ىلص هقدص لعل دتسانسلو راما ةلاهج ملغدب و لاق
 بلكي ال لسو هيلع ىلص هلال عدعاوق نم حضصي م ىعانجج ءرخامناومهانر كو مانب ذك هوب ذك
 اهيلا يمشي يبلا ةفصلاب رظرتغملا ةلاهج باوملا هبي غو
 هللا لم ناكو )بحاول لوتدنع عماتلادصقلا يف اوقدامضي|يفاقرزلا مامالارهاوج نمو
 قش هقنخو ملسو هيلع لم هلخاف هتاللص هيلع عطقيإ ناط شلال نضرعن يلصي لسو هيلع

 ئبنلا نع نع ةريره يبأ نع يرانا ظفلو يئاسنلاو يح مصلا يف ثيدحطا(هيدي ىلعدباعل لاس

 ةولصلا يلع عطقيلاهوهت ةملكو ا ةحتر الا "يلع تلفت نإ نماقي رفغنأ لاق ملبسو هيلع ىلص
 | هيلا اورظنتو اوييمتا ىحدجللا يراوس نمةيرانسىلاةطب را "ناشد .راقيتنتلل يتكماف
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 :كل إ يدعب نمردحأل / يني الاكل يابعد ةيلزغأ] أ "بسر نايل يخأ لوق ترك ذف لف 33
 ائساخهتددرف”ب اهل اثنأ

 ثيدح بهاوملا ركود دنع ر شاملا دصقملايف هلوقوماضي !ىلاةرزلا مامالا رهارج 2س وول
 هدغب بضع نأو هلثم هلبق بغي ابضغ مولا بضغ دقي رنا ىسعلوقيفهيفوةعافشلا

 هللا نوذنمألا تذختايفا لاف سابعنبل ةياوروفو*ةريره يبا ةياورهفابن ذو م« ذيرلو هلم

 نوقيف محو هيلع هللا لص ادحتنوت ًايفد#تملا اربعذا يريغى او بهذا يسفن ي سفأ يسفن

 هللا لص هنا ينعي( رخأت انوكلبنذ نممدقلامشلا هلارتغدقو ءايبنالا# انوه قوسر تنادمتتاي
 نيواذه انيينيف ىسيعلوقنمدافشسإ رج نبا ظن احلا لاق# عقول بن. يدخل“ 'ومريغ لسو هيل ع

 نيب ةقرفتلا ١ ثآرقلا نعنب هلو ةغدق ملا نا عم يبس مويل اي .رفشي ناو سفن تلتقي ىموملوق

 نم هقانشا عقتريج هلةرفنملا عوفو عم ىسومنافالصا «يشهنم عقيل فر 57 * يثهنم عقو نم

 اني فالخي هنم ردص امدوجو عم ةعافشلا ماقم نءاريصتت هسه يف ىأرو كاذب ةلخا# ذا

 1 نممدقتام هلرفغهنال ةعافشلا بحاص هتاب ىسيعجتحا مث نمو هلكت الذ يف لضو هيلع يلص

 حتيبلا ىنثاقنلا نما ذهول اقدم مقوول بند هذخا ءال ناربخل هلا نا مج رخأ امو هيلذ

 دجماهبحاص نا اوملع مهنأ لستحي ضايعىغناقلا لافودجلا هلف يرابلا حتفيفاها
 هيلاكللذيف ةعافششلا يرد: يلعرخآلا ىلع ونم دحاو لك ةلاحا نكت راتيعممل سو هيلع هللا ىلص
 ا جوتو مدآثومههلا* يجلب ةسجلا صخاامناو يظعلاما ةلكااذيف لوايطلا لما هفرشل ا زاهظا

 بانصاو لسرلاريهاشم فال هايبنالا يقاب نو دنالسلاوت الصلا مهيلع ىتسعو ىشومو ميهارإاو
 هاننأا ىلع عمجج عهاربو يناثلا بالا جونو عيمجلادلاو مدن اعمةليوطاددم اهب لمع عئارش

 ىنطصملا دعب اًءابتا ءايزنالا رثكأ اسوم ودب ءاينالاوباومونايدالا لها عيج دنع هيلع
 هيلا « يجمل سانلا ميلي مو ماو هيلع لص هنا نم هفالو يبل هنيب وهنيب سب هلال ىسعو

 نيلئانلا ف ناك شالو ركل فاما لاق هقرشومل فراخ ةلهولوأ نم سوعبل !ءدشام
 الن كلذ وسو هيعمل لصدب صاخ كلذ نا فروا نلف ثيدملا ذه مه# نم ذئمؤي

 *«يئاقرزلا ةرابع تهت ةروك ملا ةكحلا كلذرهاسن ىلا تدل أكو مهنمدحنا كاذذ ورضيت
 | اهناو هنع هلا ىضرنييدلا ىبحيشلا لاقرهاوجلاو تييقاورلادباتك يفي رعشلا مالا لان نك

 لصاحلا بعتلا نم يرتسلل انيلعةقفش مفشم لواو عفاش لوا هلايمل اسو هيلع لضانربخا
 هيلع هللا لصدا راق يسن يفت لوقي مهنم لكو لظملا وبلا كلذيف يندعب ينىلا باهذلاب
 لسوهيلعمللاىلصهتب وني أتىتح نيجي رتسم انناكم يف ريصنل ةدايقاوب هماق انمالغارلسو |
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 دعب | دس يزول اعذرا ندبألا ةيساو هقابوأ ثيدحلااذه هاير نملكماهانا هانا لوقيو أ

 ا ةمالا ىلع هتقفش ةتقفش رثكأأ امل ودب اهلل يل هفةمايقلا مويا هعم مادو كلل غلب ن نم فالف يف

 أ تدصق اهناو مهنودنف ءايبنالا نممم اداودي رسايفوكب رخقلا ال يارقتالو ثيدحلا يف لاقامماو

 عفاش لوا نوكأ نأ لجو هرعدلا| نم يل قب .اسلا دعرلا جب ةءايقلامويبعتلا ن ءمتحاركللذب
 1 يقالامال جنك كل ذكو حيت ضرلالا هسفت اسود هل لصيف عفشم لواو

 | «دمالك عنا قلطا نمدحا ىلع هسوفترفتةي اور نعنوهزام مهنأف جيت ضرخل الا نوكيا
 ا ضصختكملا هذ 1 اعدم تلقوة يدل لئلا اكل وافد رابعلاو له تلقتدت _

 ديس ملسو هيلع هللا ىلصويفالاو ةمايقلا ومب قا سلا ثيدحلا يف ماسو يلعن ىلص هتدايس
 ريظت امنا قئالا ىلع هتدايس نكلو ةرخ الاوان دلا يف ىلاعتهلل قلخ عيمج ديسسو لب سانلا
 ا ىلصرمالا ارئاسو هتما نمفلاخلاو ىقذاوملااه ده يداه لسيف ةماي يقلا موي نيملاعلل امان روهظ

 هندحا دقي نأ نمالون + لوقينايحالا ضعبيف رايس لس نكذب لسوديلع

 ١ اكسل اجا دبع انااا ءريغفاحودقتعاكيسو هيلع يل“ هتأو ازيعمو هلءاضن ةرخكل ةيهولالا

 اواوق ىسيع يراصنلا ترطأ اك ينورطت ال لوقي ةراثو دبا لتسير ًاودبعلا ساخي
 لائدادبع أب نيكي ناراتخافا ديعابنوا اكلم يبن نوكي نا نيب كل !هريخو*هلوسرو هللا ديع
 .لرم كلذ هبشا امو هللا ركشت بش اذاوهللاتل أمتعج اذافاموز عيشاو موي حوجا

 ضار هناو ىلاعت هلل هن .دربعةقيقحا فل وديعهنا لص نيب ينل ١ثب يداحالا

 ايف سبل هنا ملءاو؟ديدقلا لك ات تناك شب + رق نم: ًارمآ نب ااناامنا كيل اعفودهقفاخ 5 :ًارمال

 فاصوالا نم دعب نمو هباحعس | نمدريغ هب ب هفصوامو ةيركلا هسفن لسو هيله لصدب فصو

 نافينورطنال هلوقب سوداء هلا ىلص دنع ىعن يذلا ء أرطالا نم* يشةليلجلا توءنلاو ةليمجلا

 ليما ءادنلا ع ند سو هيلع لص هب فصوامم ىش * يف سيلو ءادنلا يفدحلاةزواجم ءارطالا ينمم

 مقاولابرابخالاو ةيقيقملاهفاصوإ ارك وة حيا هلاوحا ةياكح نع ةزابعدعيمجو فدا :زواجي
 يريصوبالا مامالا لاق *ىشيف ءاراالا نم كلذ سبلو ملسو هاما ىلص ةفيرشلا هنوؤشوف

 دحاو هيف ادم تش اع معاو *« ميمبت كيس يراصنلا هقعدا ام 3
 مافع نم تش ام هردئىلا بسنأو #* فرش نمتلش تئشأم هتاذ ىلابسن 07

 مغب قطان هنع هيررعيف دح * هل نإ هلأ لوسر لضف كراك

 بس ىراسلا اهاعدا اك هيف ةيهولالا اوعدي ناوه سو هيلغهثلا ىلص هنعىحن يذلا ءارطالاو

 ]| دجويمل ىسعىراصنلا ترط 5 ينورطتال لسو هيل عه ىلص لاق خلا ذاومالسلا ةيلع جملا '



 اغا لوقو هل هتيدوبع مهل روكي نب نأك ماد هنوكلو هل هلا ن ميا ىلا متنا قاخ نم دحا يف 1

 ههجو مرك وهن :ءللا يضر يمان دسك مدعب نيو هباغما ضعب يف ةيعونالاارعدا ةلاضلا قرفلا |[

 ا هيلا قفور#برقلا لضفاو بترلا لثع 1 نمدج بردلاو مهلا دبس ملسوديه لص دما دبس ١

 ًاييسو#هياعلا غولب و ةيادملا ةضصوإع اليلوو#هيالولاىلااجأ ارعمىلاعت اثأ لعجو#هيانعلا لها ]أ 1

 لرسرلا لاوحأ ضمب#فوناو هلاقب قالا نمدحا غلوب نأ تاهيه*ياملاريبخلاالا هلعنامو ||

 | هيلع لادلاىلاعت هاب فراعلابطتلا عاملا خيشلاوعلاسرا يدينيب بدالاو*هلاقم ||

 بسلا ليصاو# بسلا فير ش + ههفعلا ةيئسلا لاوحالاو+هميقتسملا ةينسلا ةقيرطلاوذ |||

 ةيلصتلا تناك الو هموت وهج هناك نماديلع دلل مادا ينيسللا شيشمنب مالسلا دبع يديس

 ا حلاصب وجب ىلاعتدل| دعنا ىبيسلسا فيي رم كلا باهولا دب عنا ىساع نبرعك رهف ربا# ثماصلا :

 | دجرنإ ينانيانلا لا | هتازجسمم ةرثكو هائاضف لاك مم سو هيلع مهرلمو يللا لم ةيهرال .ةيعدادحا |

 صعب نأ عمنيكأمملا مزيف يف شحاوابكسم ينناوديكسم ىنبحا مهل نيكس: دبعان

 هنعاشا يضر ١ ١ ؟ةيسوتملا يسلبانلا ينفلا دبعويشلا ىلامتهللابفراعلامسهنم 7

 قالصلا لءج يذلا هدا ةيشيشملا ةالصلا ىلع هحرش ةبطخ يف لوالد هرعاوج نفل

 وث دو*؟ بحل اةدش نم»*هتلم لها نم بيرقلا لهاو#*«هتما نم نول لزي ل و+هيانج لكريفكتل
 مهتدلأ وطتسشعلب :رقلاووثدلا فصاوع مهححاو رازهتو# هبغارأ اونا مم ولق ىلع ضيفت# برقلا

 رسلا لاك نم مهحاورال ف شكلا امو# يد حار ونلا دوش نم مهتطأوب يف لدجام ناعم
 «ييظعلا ردقلا يذيب ركلا لوسرلا ردق ةفرعمغولب كلذب مهنمدحا مارامو * يعدبحالا

 ينعم اذهب بطاخ نموهيادءامملا هديب دحا تحلي الو ىلا لوح نوموجياهنا#ىطصملا

 لسو هيلءدا لصدّنا لوسر لعةالصلا يكالسو# باوعلاب هيف قطنو* باطخ مصفأب

 زير # بادجلا نمي رثو»# باركقالا ماقميف هقق لعدباطخ لدو*بابلالا ىلوا كلزسم

 +«نيملاعلا بر بيغ ملط ءتزرب#دغيلمل قئاف د يفاءموج هفيرش قئاقس تدعم هيلا ةب وسن

 +دبأملا ديسلا هديفحروكذملا خيشلاةيلصت ضعب حرش ل أ اس «نيفراعلا بولق هأمسمملا|
 رجلا *تبانلا لبجلا+دقي لا مور قبقحم ىلع ثعابلا#هقي رطلا نيبم*دهازلا حاصلا

 ا( فصلا ةجرت رك *هيوأنم ةيبلتو*هي عاد ةباجاالا يمسي 3 دمك وهنع نيمآ # هبل

 ا هم نم ىلع لد مهللا» رشف هتعمل يفر هلوقأضيل يسلبأنلا قراملارها ماوج نمو

 || «بوغرملا ل لوح بلطو#بواطلا امو# بواطللا هجوت للا هلوقق «راونالا ت تقلفتاو رارسالاتقشلا



 دك

 ٍ هلا نم بلط لص هلوقو*# ىطعأ هب لس اذاوباجاهب يعداؤا يذل مظعالا ممالاب لسوتلاب
 أ روديلعلا مديت ىلع لا نم ةالصلاود* ملسوهيلع هللا لص ده هيبن ىلع ىل هب نا ءامدو لعن
 لجو زع هللا جركتت + اعد دابعلا نمو رافغتساو ةمر ةككالملانمو ماعناو ةمركل ةدايز
 هيلع لل ىلص هلوسر يلع ةالصااو+ هنمدبي رقثودل هفيرشت يف ةدايز لسو هيلع هلا لص لوشرل
 لئاسو ءارمالا ىلا ءارقفلا اياده تلعجاممالسلاو ةالصلا هيلع ةنم برقلل ةيسودبعلا نه

 1| ىلا جاتجيال هيلعهللا# الصدعب مسوديإ هللا يىلصوهذا *ميماعا عفت دوعياو* ميولا اهباوبرقتيأ
 .*«عبف راادمأ موج عينملأ بانج ىلاب .رقثلل لئاسوو هيلاب رفوهلل ادبعت تعرشأن| اودحاةالص

 ىلاعت للا نمي اكسيس أثاا ليبس لطال# ديك تلا ليبس ىلع ديبملا نم يثو لسو هيلعمتا لص
 ةالص هّللاجاتجيالو هريغت الص تقبس ملسو هيلعدللا لص هلوسر ىلع ىلاعت هللا ةالص نا مهفاف
 (] هناهس هيلع لوخدللاباب ود«هتاضرا لوصول بسم دا ملا رلءج نكلو# هتالص دعب ىلاعت هاري
 *تاماركلا لوصحو*تاكربلا ليدل اليبسو* تاريلعا بابل حاتقمو تاماركلل اجار عمو ىلاعتو
 *ليديرلا تادارإإطت ليل دل داو#نيكلاسلا تاب رق ظعاو#نيدبعتلا تادايعلضفا يو
 تعونتو اهدراوم تفادخا ناو يو نيلصاولا ءاويالفبكو+نيبحلا قدص لعةفالعو
 | نال لسوديلع هللا لم دمشالا دمع ىلع صام ذاد«هيلعدنما تقيقحو *ديلا اهعجرف اهرداصم
 | ىلع صام قيقتتلابورلسو هيلع ىلص هرماب مهتمت .ردص ملسو هيلع ىلص هيلعد. يملا الص
 هنم نم يلع)هلوقو#هلءفب وأد سفنب هيلع ىلص اما يل اعتوهذاهقاا الا سو هيلع هلل لص هلا لوسر
 رارسالاو»* لسوديلع هلا لصادمتانالودوانديسدي ري( راونالا تقلفتاورارسالا تقشلا

 تناك ابكر ارسال ا هذبف لا عفالارارساو تافصلا رارساو تاذلارارسأ اهب دارم اورس عج

 هاج ىنحشال ذك تناكف هئايربكر ونب هقلخاهنعبهح نطابلا مسا نم اييلعلجتاةنطبم
 || نينمؤل رئاصب نعمفرو نيبلا هعساباعريظأو رهاظلا ىلاعت هعناب انو لسو هيلع ىلص
 | باجحلا فشاكواملربظا اوهلسو هيلع هللا لص ناكر اونالا حمال رارسالا ترولظف باجملا
 يقلا ةيناهالا راونالاراوثالاب دازملاو#راونالا تقرشا هرسب و *رارسالا ثربظ هرونبفاهنع

 |١ ناذدو رفكلا لظب :روثسم ملسو هيلعوقلا ىلع هقعب لبق تناك دقو نونمأوملا بولق ىلعتقرشأ
 || اهنع ف شكل هتيادهدب ىلاعت هللا دارا نم بولق ءايس يف تقرشا يدمحلارونلا ءاجاإف كرشلا
 :هنمدلوقبة نع هللا خر خيشلا راشا ىنمملا اذه ىلاو ناهالا راوتا اهيف تقرشأو رفكلازظ
 || *اهردصم هنغو امد تردص هنعو تروظ هنم ياراونالا تقلفناورارسالا تقثلا
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 ِ هللا لصويفرارمالا نم هتانوكم يف هناوجس هللا عدوا امي خط ةجلاب ولاقم#* هماقب قيلبام

 أ مسوديلع هلل ىلصدبتف هب ةلهاج.حاورالاو ةلذاغ بولقلا تناك أ مدعب اهيربظلا لسوديلع

 تقرا هيفو»هلوقدنع ىلاقو ؟هلهاج هل تناكأم حاورالا ملعوتلف اغدنع تناك بولقلا

 ةيويعملاوةيلفسلاوةي ولعلاءايشالا عيمج قئاقح هيف تقرا لسو هيلع لص هنا يا« 1

 || هيلق راص ىحدنطاب يف تلّقو هيف تعفترا هذه قئاقح ميم ةنينكلاو ةفيطللاةيسطاو |:

 طببم هتطاب و *رارسالاو قئاقحلا ندعم ملسو هيلعشا ىلص هبل ةفاهاسر م ةئطاب واطات دعم

 لكف هريغ عسي ال هعسواف ثااذب ةعاسك الاسود عا لص بلف صخاغاو*«داونالاومواملا

 | نيقيدصلاو نيفراعلاو نييبثلاو نيلسرملا نمءريغيف قرتذا مسوهيلعهغلا ىلص هيف عمتجا ام

 هيلعللا يبمدبلق ناكاماو»ج هريغي قرآنا امديف ممشجأ ملسو هي هيلع لمدم لبق اذهو

 | نال دينكم رولا «دحرلاوللاو+هسيكلارارسالاو#هيشربلا ناقل ندعم سو
 امهنيب ةبسنل ءي كافل ًايدق“ ىشلاو ةيولعلا ملاوعلا كالئد نم ملسو هيلع هلل لس هنطاب ودب |

 رإإ زعاف مدآ مولع تلزاثو) حرش هنعدلا ىضر لو تاكاقيا ي .لبانلا فراعلا ارهاوج نموا
 نم نيفراعلا بولقو ءايلعلا حاورأ راف ديفتسم الديفم سو هيل علا ىلص دانيت 1( قئالطا

 : فراعملاوة كيل او علا سو هيلعفللا يلص دحور نم قلت نيالا هللا دابعونييبلاونيلسومل

 |١ فراعمو ءالعلا مولمق حاو ءالا ايا مسوديلعملا ىلص هحور يعسا ذهل و ةيتوكلمارارسالاو ةينابرلا
 هلع ام لكو هكح فراعمو سو هيلع هللا ىلص همولعة دافتسا نماباك ء اكمل كو نيفراعلا
 هلا يلص هرجب نم ةظقن مكسنو فراعمومولع نم ءاكطلا دميفوثوفرالا»دامتسأو نوملاعلا
 3: هلال هنأ اذه نمررظفاهاسرموايط ممدنطاب واهندعمديلقوابهبتمو مولعلا رخثورف ملشو هيلع
 مالسلا هيلعمدآلاذاليقا ذويفاحورلا دوجولا يف ثوروم يقاذلا دوجرلا يف ثراو ملسوديلع

 يلا اًريشم يات همدلاوويقاذ دواي مالسلاوةالصلا هيلءاتيبنلمدآ لوقي سو هيلع لصابن
 0 وبنلا تلداشت)هلوق دنعدتعةل | ىغر لاقو#حاورالاوب| ملسوهيلعهللا ىلص هور نأ

 ردقعفرو ةيدجالا هتياحو رودرس يف مح ىلا ىلاعت هدا همحر راغا(قحالالو قباسانم هكردي

 هللا ءاشي اال هلع نم« يشب نوطيجيالو همرغيدحاا كردي كللذةقيقحذا ةيدمحلاهتروص
 نع تل 'اضتو تفقو لوقعلاو تلك موهفلافاهيفخن وداهماجوأ هتطاوب نود رومالارهاوظ نم
 لسرلا ةقوقح مف نع برا لاه ذهيف ملسو هيلع نا ىل هتقيقح ىلع فوقولاوهرس يف كرد

 ةقيقح 00 اال



 1 ناكل | قوقحلاب مهيمأي ءايق مدع عمم طظولذأ مهبل نمت مرش اشم مسبما مع يفخامورماومظمي 7 ا

 يقف سانلا نا ئراتسا| فة ةمحلاو هربظاهف ةمعنلا تناكق نيملاعلل 3 ةحر هلسرأ ىلاعت هاو و ملةستق أ

 دحا لكذ م ص .ذادوو مهتاماقم بسب ملس وديلعمثا لص لاسر ةيصوصخوةثوُ درس ىلع موعالطا

 ققك ألا م ظعاو ملسو هيل اسر سور قردن وامان بسجشلاة نا فاك

 ةيدمحلاةلاس ل ةيصوهخ نمد ف شك ف أفدنع هلا يمر قيدصلا(ءالطا هيلع مرثكاوكللذا ||
 هتوبيب نردمُؤملا لوا ناكذا [مارتحاو ايظعت هريغدحال فشكي أ يدمحالا رم بلا ةقيقحو

 * ليو ًانالوفقوتهراعي ا و*ليلد باطريغنم لسو هيلع لص هتلاسرب نيف دصملاو |
 ضايرف ) فتصملا توق دنع هنعهللا نخر 6هلوقاضيا ىساب انلا فراملارهاوج نموا
 ةرضح نعةرابع توكل( هقف د شمدراونا ضيفب وربما ضايحو#هقثوم لامجر هزات املا

 جاورالاةرضح يف ربهظ سو هيلعدشا لص وهورأرسالا ةريضح نعةرابعت وربط دحاورالا

 (طونمدب وهوالا ءيشالو) لق دنع لاقو#تفر ان دونل,سالا رض يفر «تقث الج

 قلعتموه ام اهنمو دانتسا قلعت هب قاهتموهاماهنم لسوميلع هلا ىلصدب ءايشالا قلعت ىلا ةراش
 (طو وما لقاكبهنل ةطساولاالوذ) هدا د سا هنمو دانتسا هيلا «يثلكفداد“ 0

 دجال سو هلع ها يلص هدوجوالواذأ دوجبولا يف ملسو هيلءهللاىلص هدوجو رابثعا ىلا ريشإ

 لادلا .لادلا مالا كرسمناميللا) هلوقدنعلاقو طوسوملاىلا ةطساولا ةبنذك هنم ةثيسنف دوجولا

 ”تاماقم ثالث لوصح ذه مالكي ع خخيشلا نع( كيدي نيب شلل ماقلامظعالا كب احوكيلع

 الاد هنوك يناثلا *عماجلا هلا رش ملسو# لعمل لص ةئرك ل والا ** ملسو هيلعهللا يلصاخيبتل
 هراتخاواهيف قحلاهماقا ثالث تاماقم» ليخدعمي دي نيب عاقل نعال باحد كل !انلا«هيلع
 اههفدكراش ناو تاماقما ذهودخدي دستاو ريسيتلاو#ديبألاوةنرمب ايف مدماواش هكهأو ام
 الوزسو هيلع هلأ ىلص هقلبم اهيفوهتمدحا غايب مفمالسلاونالصل !ميياعنلسرملا نم ريغ
 عمجمالسلاوذالسلا هيلع دال ماجا فارم رملسو هيلع ىلص هنوك امافاهماقم ىلا دحا فرت
 ىلاعتلا رس وهو اهريطظمو اهربطتم وهف لاعفالا*امما راربسااماو تافصلا ءايسا رارمسأ عيمج
 هبيذلا روتلاوهو*رارسالا تربظدب يذلا رسلاوهفةيلغسلاو ةيواعلا هتانوكم يفدعدوا يذلا
 همددا يذلا ىدمحملارسلاالواف#ةرماهيماقيعذلا درس وهالا نوكمالف# راونالا تفرشا
 داممااهتماقااجهيكلملا تانو كا هللا هعدوا يذلا يدمحالا رسلاو* هيتوكلملا تانوكملا هللا
 ملسوديلع هل هللا ىلص هنوك اءاو+لال دتسالا !بيموقيا ارثا تناك اذو*«لامفالا* ءامماو تافصلا

 هثب#هيلا قي رطلا فرعيو هدي بدل هثاشم ملفعالا ل دل هنالف ىلع ىلعالاد
 1 0 ع و و ل ا 2222ج



 همفخ

 باب نعود«نوض مف هلل نعيف قلم اهل اهلا هيف ترك وهل الضلا هيف ثمحدق نام زيف
 مهب نو“ ركلاهبابىلاهد رو هيلا قيرطلا موفرعوولاعن هلا ىلعمهدن#«نودراش نودئاخ
 هلاوقاب هللا لعل دج مات هثلال دوم هماعملس هيلع هللا يلصهتلاسر تناكف# ميقتسملا طارم هلأ

 هتوعدب وعديامنافىل امتد ىلا عاد لكفجهلا جودا الج ةظحالمملاحاو ورالا ظقياو*هلامفأو
 هيلع هتلالدو ىلاعت هنا ىلا [سوديلع هللاىل هتوعد تناكو#هنلال دب لديامناف ليل د لكو*
 عفراغاوبراقرلاوةظنعلا باح رخل همم يدمحا ةكحجي لامه ثايا هغير موه دش ةسايسلا

 ملسو هنياءدللا ىلص هنوك اماوجج راثآلا بئس ملظو# رايغالا بجت نيفراعلا رثاصب نع

 تاذلا قئاقسيفرظنلان ,ءلوقعلا بجح سود اع هلا يلص هنًلف هيدي نيبدىلاعت 0

 هبو سوينا ىلض لسرا اذه: لميسديلاهل سيلاءملا رظنلا نعل قعلا لةءفايرف رأ مقلاو

 ىلاعت هيدب نيب م ماقلامظعالا هاب باح ناكُت ومآ
 ىتقفحو ةبسحب ىنةلحأ أممللا) فدضملا لوقددع هلوق 9أضي ا يسابادلا فراعلا رهاوج نموإلا
 .ةيقيقملااةفرعملا( لضالادر اوم نما بعركأو لبا در اوم نما مولسا ةفرعم ايا ىنرعودبسنب
 تسيلف ةهيالو امة رشال ةفرعم لكو هنن تقتلأوةرشث ترا مي لسو هيلعمنلا ىلص هلوسرو هل

 هللا لس الوس هل را ىلا بط تج عت ا يدر خيشلانةقيقما لع ة ةفرعمم

 هب ا لاو ل ,فرع منا كالو شل دراوم

 ة*لضفلادراوم نم عركي د لوم ادراوم نمملسي نام جانبا تيت او تار لموديل لص
 هتفرعم نال نينيظعلا نيتاصلعا نيتاهب نوكي نا ملسو ةيلعدللا ىلص هتفرعم ققحت نأ 0 قحو

 ثنل ًاثو#هفورعمرس *ن٠فراعلا رس برقدقوال فيكو كلذ يضتقث مالسلاوةالصلا هيلع
 عباتلا دري نال ببسكلذوءادعتالاو ةعباتملا نايضتقي فالتك الاو برقلاو#هحور عم ةحور

 ةيئافرعلا رارشالاو ةيئدللاعولعلا نم هحورأو ملاعلا رسل فشكتيف هلهاتم لوني و هعوبتم دراوم
 اذهدري وأتاعحورلاوأثراعب اهلا ريصيف# معلا يفت ةمفصتب , و* لوطا دراوم نع هز مرام

 عركلاو*نوفراعلا اهتمبرش يلا هاش منو رق اهدروىثلا» اصلا دراوموم هلام
 يا لضفلادراوفو*دايدزالايفبغارلادورولا ىلا قاتشملانافبللا شاغتم لا برش نعةرابع

 درجت لب« بدسب لاثتالو *«بلطلاب كردتال يتلاهرارم بادراومو نيبرقملا حاورأ تراشم

 لفنلاوراومليا يقال ةينابرلا ةيانعلاو يبلالا لضفلا

 ىلا هلييس لع ىنلمحاو» فدصملالوق دنعملوق كاضي | ييسلبانلا فراعلا ره اوجد

 1ع



 ا اا ا يا

 | لج مثالومةرمغح ىلا نيدصاقلا نيقيدصلا باظماذه (كترصنب ف وف المج كتاف

 لإ ةئسلا لهاك ىلع هي اب رلا رسم اىلا لوصولا ميباطمو مدا أرمىعقاومدوصقم ةياغذاهلالج

 يلج ىلاعت هللا ةرضح ىلا كلاسلا بت ىتلا «هيئاب رلا بذاوجلاوهليبسلا عج اوجهيدسمملا
 : يلعاهلاهلحةيركلا هترضس ىلا كللاسلا عليي نا هنامجسهفادأر أاذاف#هيدمجلا ةه :سلا ليس ىلع

 : «ملسو هيلءهللا ىلص دانالومو انيبن#ميكالا لوسرلاو*مظعالا ليلدلاب ءادثقالالييبم

 هتاكسو هتاكرحيفو هلامفاوهاوجاو لوقا يف مال اوال. تلا هيجل بتم هك لسيف نوكيف
 || ةاصرلا تامالع نما طهو هسفنبال هب رب كول سيف نوكيف أ ىلاعت هلا ةرصنب كلذ عيب جيان
 1 موقلا ناسأ ىلع اهركذ يري ام اريثكو ةرضاحلا نم ةذوخ أ مةرضملاو*ةب ر 2 تاراماو+
 اذافد دهاشملاو برقلا نطاوم نم نطوم نعؤرابعيغو ةقيقح امل نول ال ةفوصنملا نم ريثككو

 ناك اذاو تافصلاة رفح نطوملا كلذ يعسنف ىلاعت ءاغصا ادهاشم قما طاسب يلعدبعلا ناك

 لاعفالا ةرسشح نطوملا كلذ ىعسف ل اعفالل ادهاشم

 || باجملا مهللا لعجاو) فمصملا لوقدنعهلوق داش ي كباتلا فراعلا رهاوج .لدد 96

 5 مظعالاب احيطاب دارملا ( يملاوع ”عماج هتفيقحو قةيقح رض ةحورو يحوي ملفعالا

 ناكاماهنا مدقلو هيدينيبهل مئاقلاوظعالا هللا بابح ملسوديلعهشا لهنا نمدرك د مدل ْ
 1 اخ يفر نعد ةسملا هعرشلاقعبابلقعو لوقعلا بحت لسوديلء هلام هنالك لذك
 , | رسلا اذه لسو هيلعمللا لص هيبب ,لاعتشا عدواوم لييستلا ىلا اه نس لذا ةميظعلا تاذلا
 .|| اهئاتفو ايالهتسا هيفاع اهبهبح ث يح جباورالل ةايحو دوجولل ةميعنو ةمحر نوكيل مظملا
 ||| تقرفتل باجنملا|هنعمقرو رادلاه هيف كلذ نع اه فشك ولو هقئاقح فشك ىلعاذ ةوقالو

 قنا اذملو*مالسلاوةالصلا هيلع لكلا لبجلا ك دكدناكتكدكدنو تفزقو تادرجوملا |
 نمالا رادلا هذهيف مهنمدحا هيلا رظنيالو هئايلوا نهدحال ىلقيال هناي ما نا ةفرعملا لها
 ||| دوجولا ىشالنل بجملا كالتالولو ةميظملا تا ذهنك د كاردا نعاهم مهي ىتلا بجملا »ارو

 ٠ 0 بايحلا نوكينا خيشلا بلطف مهتايحمظعالا باجمل ناك حاورالا تتامو
 ديحلا حورلا نوكينادارا (ققيقحسهحورو) هلوقو مهفافءانلقامىلاةراشادحورةايح:

 : ذاوني د محلا ةققلادارا(يلاوعب ماج هقي ةقيقحو )لوقو ةي دمت ةقيقح نركيف هنقرق ةج ريم

 ا يقالادبع عخيبشلا ينساب فراما حرش نمهتلقنام يعتنا+هيئاسنالا ةغيطللاماوبلا ماج
 هدعدشا ىفر شيشمنيمالسلا دبع يديسةالص لعدنعدلا ي ةر يدابادل ا

 خيشا ملا صومف لهدحر شيف دعها يضر لوقا ائيلبانلا فراعلا رهارج نمد ا
 ا ما



 ذا 5ك
 |! نلاخة كح دعب هرك ؛صوصفلاةقاغم وهو ةيدمحملا ةكْلسا صف رشف هنعدنا ضر ريك الا
 متاخو ءايبئالا رخخآ سوديلع هللا لص هالو هنامز _'ىمأيي رقناكهنال مالسلا هيلع ناعسنبأ
 مئاجإسو يلعن لص هنالومالسلا هيلع مد آب ةئدب اك باتكلا هب متين ا بسانفنيلسرلا
 دعب لابجالاك مرك ذ ماق دعب رك ذناكف مالسلا مريلع مهلك نيلسرملاونييزتلا ب ,راثل
 ( هيد ةلكيف هيدر ةكح صف)هلوق حرش يف لاقل وطلا بالا يف ةكل ظل كول يصغتلا
 ةلييضنلاب ملشو هيلع ىلص دارفنال ةيدرف اهنوكي سوديلع هل لصدمة كح تصتخااأ
 ةعباتملاب اهيلا ب ستنا نمىتلاةيزملاو * عييت ىلع ةيماسلا ةبتزملاو *«هماغلاةماركلاو *هماتلا
 * لري ناخايف همالعا تبصن يزلا ميفرلا ردقلاو# نم رادلا يف يلاعلا فرشلاو# عيضبال
 هتك تناك امنا ) اهتأشب ماقهالاو ءامتعالاب ا ادارفا اهريغ ةكح لاعبو تفدصملا لوقلو

 مخورمالا ب ؟ىدبااذهو يناسنالا عونلا اذهيفدوجوملكادنال ةيدرف سو هيلعدللاىلص
 ٌرمالا هب "ىدباذهلو*(نييبنلا تاخدي رصنلا هتأشنب ناك مت*«نيطلاو ءاملانيب مو يبا نأكق
 :قازرلا دبعهجرخا يذلا ارباج شب دح يف دروأ5 ارو هنوك ل ثيح نم قولك لوا وهف لالا ا

 نان رياجاو لاقءايشالا لبق ىلاعت هلا هقلخ»ىث_لوا نعيفربخا هنا لوسراي هدنسم يف
 نيب مدآوأيبن نراكذ هلوقدنعلاق * تيدا روث نمكيبت رون ءايشالا لبق قلخ هللا

 نعيئاربطلااور دسجلاو حورا نيب مدآو ابين تنك ةياوريفو«ثي دما يفدروأ؟نيطلاوحلملا

 ةداتق نع دمسنبا ءاور ثعبلايف مرخآو قلطا يف سائلا لوا تنك ةياور يفو# سابعنبأ
 أهكر دتنم ةيس عاطل ءاور ثعبلا يف ١ منو قاخلا يفنييدنلا لوا تنك ةياوريفو*السرم
 ناىلاارونىلاعتهلا هقلخ ثييح نمةبترماو مالا تفي رشزةفلطا لماكم سو هيلع ناس هنأ ىنعي
 يفاصميفءافم ٌثةميظعلاهتروصروبظ يف ةلمعتساو يمد الا بلاقلادل قات اروبظ هلم لصف

 ضافاو#دوجرلا اذه يف هجرخ تح مالسلاوة الصلا مهيلءنيلسرملاو ءايبنال نم نيلماكلا بلاوق
 *«لومملاهيلعينذلا لماكلادرفلا وهف *لوالا يف ناكاكرخآلا يف ناكذ * دوجلاو مراكللا ءافادب

 ريكألا خيشلا لوقدنعدنعهثا ىضر هلرق6#أضر| ىنملب أنا ينفلا دبع يديسر هاج نمو
 ىتلا يكلا عماوجيل راهنافدب ريعليلدلوأ مالسلا هيلعناكق) ر ,رك نمل صنلا يف هرم سدق
 ملعو «يش لك ءامسا ينعبابلك امسالا مد !ىلاعتدللا لعدن مالسلا هيلع (م ندرس تاع يف
 دمعو ءامسالا ربظم مالسلا هيلع مدآ ناكف ءاهسالا كلت تايهسم لسو هيلع ىلصاذمت
 ءايسالا ظفاح مالسلاهيلطعم دف تاودلا يفةلخاواهمأألاو تاوذلاررظم ملسو هيلعهث ا ىلص
 هتاذواممالا ةلمجنمم دارسأو ءامسالا عم تاوذلا ظفاح سو هيلعدلبا ىلصدمتو تاوذل ىلع



 مالسلا ةيلعمد( اف تاودلا ةلجنمهتاذو ءايسالااةامج نم. ةثمسانرا 6 تاوذااةلمج نم |
 *اييئاعم تاوذلاو تايكلا رود هامسالاو#تاوذلاوبأ ملل و هيلع هنأ ىلص دعو ايسالاوبا

 حاودالاو حاودالا كم ماسجالاو# حا اورالا ما تاوذلاو ماسجالا ماع أمم لاو

 تاومسلا د روك نأ ىلاعت لاق#ىلاعت هللا روأ نم وشو و سو هيلع هللا لص دمر وأ نم

 :يف درو جك يش لكمشم يل اعتدلا قلخ يذلا ياو رول 2 لصالا وه اذهو ٍضْدَأل و

 "ماما ريف مالسلا هيلو ”1يزاكشمكا لموديل هللا ىلص دمحم رون وهو قباسلا ثيدحلا
 ىلاعت ها لاق نم الادب هلا حور قس رتجاج زيف . حابصمل أ وهيلعمل صدمة ةيئا اور وه

 ا يمدقلاش حلا يفو# اًدْبَع نحكي ل الإ ضاركأ 1و ٍتاَوْسلا بْنَ لكذإ

 كانط ان 1ىلاعتهتا_باق+ نمؤللا يدبعيللق ينعسوو يغراالو قاوم“ يعسو م

 ََق يعملان لاقينارلكل ١ |عياوج يشوةدح لايف ةراكلا وهو ةنللايف رهن وهو رركلا

 نق اي ”تاملك دفنت نأ ليقنرجبلا دينك ير تاماكحل اًدادم رعبا نأ

 ويعيد ميرا ملفات أةرحش نم رضآلا نكن ولالا ود واثمب

 'تاملكم ْنثَت ارم ُ
 يناب رلاعسنلا هبات كفيس عفا وفر هلوك 7 يبنون يسير يرو

 3 ًاسيفووسر را لها دم كالا مالك يف ةرمترظن هنم لوالا بابلا نق يفادهتلا نضيفلاو

 هلوقو ىو امد مَعَ ىلاعت هوقو مالسلا» نيلعءايبلالا نم ثرايصعلا رودص

 كد ل ع هلوقو# ةلربظ ضنا يذل هلو َكتعاَتمْصَوَو مسوديلعملا لصد
 هع ع ع صر

 يآ“ باَدَعْممدَح .[اميف فمك قبس 1 باك هَل هلوقو# 0 تل
 امييلع# اوحو مدان عهلوقو*ىمغلا ناجم وتو و نع هلوقو+ َكِئذِرفَتس 3ٍََ هلوقو

 مالسلا هيلطنساوي :رعماوقو*امهاَت ١ اميفدأق رش ُةلالَمَجاَحاَص امهأن ١ ااملكمالسلا
 نيضحدمْل نم ناكل ماس هنعدل قويا دوق أن انطق بضم بهَذْذِإَ ويلااَذَم

 مالسلاةي داع ناباس نعود هب درفَتسأَ انفال أ دقادئقمالسلا هيلع دوأد نع اوقو»#

 هي باسات د او َى م : ف دنع لح تنبح .اودتعهلوقو# َنامياس ا فَدَعأَو
 *« يد د مل رورسلاب آب راما سل ياعرب 1 ةمالسلا هيلع فسوي لوقو
 لعافلا وهناكو اًذه* 0 ا قلي مالسلا هيلع يع هاربا لوقو دجال لوقو

 قر اذا ار اجامل هلوقو# خماتص 1نديك لهن . اوف ليلدب



 م ع ع و ع ب هس وسل
1 

 ١ تددشتتلاطي ذك م همنايسملاع 59 قو نممالسلا هيلع ءايبنالا نعد .واهكللذ ريغهملا ا
 , مالشلاو ة ةالصلا مهيلع مهيلا نابشملا ةبسأ داقتعاب .رجو ينو كلذ ع ب فاراعالايف

 اي ىلاعت هذدص رابثعاب هيف مونعمملا امتهئلروخلاام عيمجي , .ىلامتهشا باتكب ناميالا ةرورسضل

 هراكلال ارفك اهدعب الو ةوبتلا لبقاوصعيملءايبنالا نأ لاق نم لكأ راقي تحدي ريخلام عيبج
 ةيسل نع مالسلا مهيلع هاي الا بزاف تذدش ىرخ 0 صوصنلا

 ١ رئابكلا زيوت ىلا هب تضف صوصنلار هاو ل مزتلا نماولاقو اهدعب وةوبنلا لبق هيلا ن ايصعلا

 / 00 ا

 | *هرهاظ نع هقرصودرو انمبج ليديا وسب لوقيال | موعاجالا قرخو مهيلع

 تكرو ةالصلا ىلا تمتفةريملا يدنع تما ءفديف تلم اتونيشنلاطلا نيتام مالك عت فقوف
 رشلو*داقتعالاو كلل ذب ناميالا يف باوصلاوهامىىلا ةيادنملا ىلاعتهئإوم بلاط ىلاعت هللا مرسي ام

 ١ كيعيلتب اميئاعب مالسلاب اهتم غارفلا لب ةةالصلا يفاناو درأرلا يف اسد لاني قطاودأم

 1 ةيوبثلاشي داحالاوةنآرقلا صوصنلا نال املا ءذهيف ىبهذموه يذلا ناكللذو# مالكل رف

 ا *ىلاعت هللا قحيفد 5 راوهبا شتم« نرسل دب اماملاوهبأ دنا اهنمو يتلا منمنيعونىلاةمسنم

1 
١ 

 ممم ءايبنالل ةلوهحت هللا ةقيقحنا كش الو*مالسلا هيلع ايبنالا نحيف دراوهب ا ثتمو

 | ايدن مهنمد يشن وكب كرا مزلالاو ماندي زاتو هدعرجت ةفرعم يئامن ىلاعت هب مهتفرعمو مالسلا

 ١ هي زاتوزجم ةفرعم مالسلا مهيلع هايبنالا ةقيقمبادتفرعمكلل ذك و لاحت ذهوأُث داح نم« يشوأ
 مهيأع ريغ يق ةوبنلا توبث مزيف :ىئاننوبمدعنم مييفوأ ءئش مهتوبل نم انيفناكالا ومات

 يالا ةقيطمو لامن اذع حانون اريج اشقيقحلاف+ لاحت كل ذو ملاهتوبث مدعو مالسلا
 بدح ىلع اهلك ام نابالا به سومنلا يفد تانس نيت نمكأ و#مالسلاءييلع

 ا اتاك ف صو يف دراو هباشثملاو * اهنم رت حله قهئأم بسح ىلغال الأ سنت يف هيلءيفام

 ١ ىلا كلذ مس لست ودوم هنعهلثا ىفر فاسلا بهذمدب ناالا ةيفيكيف باوصلاو نيتي يقحلا
 ١ صوصتلا لاقل دراووها١ بس ىعةيعستلاو قاطاا ةعصومب يلا لاك مسداوسروملا
 ' ىلع قطن + هنمانأر وظي ام ىلع هب ناميالا الو هرهاظ ن ءعدفرضالو كلذ نم* ىثل ليدأت ريغنم

 ١ هلبعي يذلا ىنملا ىلعشلا ذوحنو ه يبالون اوثسالاوديلاو هجولإنم هسفن ىلع هقاطا م عي جيلاعتهلا

 ْ . هلا هقلطلام ميج السلا هيلع ءايذال| رع قلطت كان ذك "+ ني هلعن يدا ىنعملا ىلعال ىلا تلا
 ا مدعوة منلاو بنالاويفلاو نايضملا نم نطعب ىلع مهضعب قلطأ وأ يهسفتا طاوقلطاو مهيلع

 سس و و مم سمس بدسم ممم تطبع ايس

0 
 ا / مهيلعمؤايبلا هلعتو ىلاعت هللادتلمي يذلاىسا ىلعنأ و كلذ ريغ ىلا رز ولاو سفنلا ءارب

 | | الا ءيفالو مطعنالانفابنالطا دع ظافالا ذه نم همسفنو نحف هلعن يدلا يندلا لعال مالسلا
 يس يس ا لا اا ا م ا
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 : ماللا مهل يبالاو فم ندي ناو نيموصمم يرو قالخالاو لاوح اا نم هيلع نام

 قاومالسلا ميماع مراوط ايفان نال مههلا هايشالاهذه ةبسل فيك ل ةعلال ننو نودوصعم
 مهلا بسنت فيك ملعنالف نووي مهتاماقم نود د رخو اتيلا« ءايشالاه ذهب نت فيك لقت

 يعتنا الصفن هلناءاشنا هيلع مالكلا يئأيسوهباشتملا يلع مالكلا عضوم اذه سلو نقيب

 ثا مالك ع مالسلاوةالصلابهيلع# ءايبنالا قجيف هريخل هرام وا دج سين مالك دو

 راشا يذلا همالك ن أك يجو اهمدباشتملا ىلع همالكو هئافصوملا## هللاتاذ يف ىسلبانلا

 مانع .ةرمدو#ناقثالاوةساغنلاةياغيف وههياعمالكلا يت أ يسدلوقب هبامشتملا قحيفديلا
 نعل ىضرؤيش !|ةديق و رهو*نأف ةرعلا لهاو العلا نموريغل هراملو#ناكالا لهالتايبلإ

 ةديقع رشنو نيلسلا عفن يحانعملقنا نا ب اوصلا نمير ناسحالا لك اهيف نسحأ دقو
 ١ يف روكذلا هياتك يفهنع هللا ىف .رلاق# مالسالا ةّما نيب هنل الج ىلع قفتملا*مامالا ذه

 آلاف موتككارسلاو*« ىتلنملاترملا بابلاو»ىت املا نانالا بماي لءاديهنم ثلاشلا بابلا
 ةيعوا نطاوبلاو#*«ناوك الا يف بولقلا تسيلو بولقلا يف ابعيمج ناو النا ناستسمل هنابو*

 : رظن نمو تافورظملا ىلا رظنرهاوظلا ىلا رظن نف#نطاوبلا ةيعوا رهاوظلا تسيلو رهاوظلا
 نمر ذحاف هيلا كرهاظ نمالملاعلا| هلا كلنطأب نم تئجامنا تناو* ف ورظلاىل ار ظن نطاوبلا
 تاكشسحوةيلزالا باب اذه ناف#ت نا ثيح نمال* تثج ث يح نم جرخاو ناطيشلا سيبلت
 تصأ ان ناسالا ف الخي ةدييقعلابهصاصتخا بيساذه نأ ملءاف*رهاطظلا ىلعنطابلا ةيزم.

 كوكشا ل ةساجن كلذب لسغتل حني عملا دئاقملا_ ٠ رع يانا ينامكيلع غرفا انلكباقنذاب

 ا
 ] مدق نمالو* ضارعالا مسق نمالو* ما جالا مسق نم يشال* ءا شالا نم# يش نوبي تدسبأ
 1 قنمالو «حاورالا مست نمالو#« لوقعلامسق ن مالو# سوفنلا |
 .|.* راونإلا مسق نهنالو# تاليا مسق نمالو*ايفالا مف نالوا« رطا اوذغأ مسبق نمالو# |

 «تايأ دمجبالامدق نمالوج ىوقلامسف نمالو# تامه“ مسبق نمالو# تالظلا مسف نمالو

 ندب ىش نمي هرع:الو#انرك دام عيمج نم+ يش تحتالو #انرك ذام عيمج نم * يش نوف تسأو
 الودع انركذام عيمج ,نغ# يبث مادقإلوهانرك ذم عيمج نم« ىث راسب نعالو+انرك دام عيج
 | ميج نمي ىش يف ةاخايالو#ان رام جن شتا جفال يداي عيجرمت ىشبفلخ

| 

 هعب ير ينديشأق م 0 ةوعلا ماب لوفاق تايلالم غلاو غيزلاو عدبلا ثادحأ مل ةرتو ماهوالاو

 ةيلزا ةعدت تاذ وهالاملاال يذلا هلل وه هن !يقوفو يلوح ال هتوقو هلوحي تدهشف يلعدإبففو

 :*؛اهياعدئازردقالا هاذ نيعاهدوجو* تا دوجوملا تا ارذ نم ايش لئامتالو* تاوذلا ةبشنال

 يي 2 ا غل 2 عب عة

 شم م م



 يلب
 10 ا م صلو 0 ل ا ب حم

 | كديلوتانرك دام ميج مم ىشامعرلذالوجان كام ميج نم ؛ئش نع جر اضالو «انرك ذ ام

 عيجزع ةهزاتم يودءاذرك دام عيتج ننف« ىش ا ةبيرقالو «انرك ذم عيمجنرم قش نغ ةدييعب
 نع ةجزاتمو# ةرصاقلا سوفتلاو لوقعلا نعالضف ةلكللاةلماكلا سرفنلاو لوقعلا يفرطخيام
 هيلا لك عة هزاتم يف كا ذكو# يدق اف صو نوكي نا قيلي الف ثداح هنال اضيأ هي زنتلا اذه
 . ادئاز اساالوا ميع كسي ةبل زااضياة يدق ةهزاما تاذلامذه تافصو#«ملسلا لقعلا هبي
 :«زوك ملا تاذلادي زان لم اضي| ةهزتميغر* تاذلا ىفتقمالاهاضتقم هعيبج ملاعلاو اهيلع
 انفرع يح مال ىلاعتهفرعنال انالاهتم# يشب هفصن نأ اسجل | اهي هسفت فصو ىلاعث هنا الولو

 تفصو لأ تافصلا له عيبج نأ معاوت* سو هيل عملا يلصهلوسرنأسأ يطع وا هب امك يفهسفنب

 هتاذب ةماقةيلزاةيدقناعمإس ,و هيلع هلاأ لصهلوسرناسلا لعوا هباتككيفاما هسفناهبيلاعت هللأ

 :ىرخالا ةفصلا نينع تسيلاهتم ةنص لكك كت اذلاريغالو تاذلا نيع تسال اهنا امكف ةيلعلا

 ١ *هوجولا نمدجوب اهيف بيكر تالا مافصو يو ةيدحالاو ةينادحولا ا ىلاعت هئاذف*اهربغالو .
 كللت نءدوجولاىلامدعلا نوملاغلا ريظيمل ملاعلا نيب و ىلاعت هللا نيب بسن اهلك تافصلااماو
 ثيحور مانيلا فرعت دق ىلاعت هلا وخاضيا ةهدقلا تافصا !هذيباهفاصتا ةطساوبالا ةيدقلا تاذلا
 مدقلا همالكيف ىبرعلا ناسللاب هتاقص يق ىتلاهئاذب ةماقلاة ءدقلاىلاعملا كالت ةمجرتب عرشلا

 ىفامللا كللتاهمانل تجرثيفلا ةيبرعلا ظافلالا كلت ميم« لسو هيلع لص هلوسر ناسل ىلعو
 مايا: ىلاعتهلا انميف يذلا اماوم ثازاجنال يفامملا كلل ةعوضوم ئاقح ىلاعت هئافص شتا

 *«يبرعلا_ كراسللا يف زاجم وبن ظافلالا كلاعباتل ءامسو انيف هقلخو ةيب رغلا ظافلالا كللت نم

 هب فصتم ىلاعتدثلامريظعلا نآرقلا هب لرن يدألا لرعلا ناسالا يف ويقحلااهادعمالعةردقلاف

 وبن ةردقلا ىنعم نم هايا:انميفوءايشالا نضع يلمادلةث داحلا ةرذقلا نمانيف هقلاماهاو#+

 كنمد رك ليسا عييجلا اونملا اذه يلع كل ذكو يل رملا نانسللا يفةردقلا ظفلل يزادسم ىنعم

 يبرملا الانا ةملع نانو َقلَخ آفا عن مح كلا لاعتناق «تافنلا

 اييناعف يف ةنرعتسم قئاقحس هنالك مدجتملسو هيلظدشا ىلص دمتردص لعمارقلا هبل ون يذلا
 نكلة لزاما ةيبرعلا ثالكلا كدب نيغصتمولاعتدلاادقلخت دودج ىلع ىلا ةبسنلاب ةيقزقحلا

 يفو»#نا الا قلخناقاذ فو هل عشوام ريغ رعت ايمميف ظفللا لاغتسا وهو قاجمملا يطب
 فصولا نأ ىنعملاوههزرمخرلا ةزوص يعمد اختي اوز يفوجمهتروص نع مذ قلخ هللا نا ثيددحلا

 نيفصتماتقلخ سو هيلع ل لصالوسز لع زلملا هفالكيق ةقيقح ست هبئلاعت لا فصو يذلا
 نيفصتم انقلخ ىلا ةيزاجسلا يلاعملا كلانادلع ىلا عتودئاخجس نا غب ةقيقحنال !زاجس كله لكب
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 ماكمامدعل هبسفصت» مىلاعتودئاهس وهلا ةيب رملا ظافثالا كالذي .ةقمل اهلا موا
 الكيف وقتي فصوام ل انرظنلاتبانمأ اذان «نوململآلا ت 0 مل ”يأوك ذمهف

 . يننا بسح لوكا ذعيمجي ىناعت هللا دفصوف وف مل اسو هيلع هللا ىلص هل اوسر ناسل ىلع ميدقلا

 انيف هللا هعضو يذلا هزاجلا ىنملا بسح ىلع ال ىلاعت هلأ لع يفز يذلا قيقملا

 هلا فصويتلا فاصوالا ناب ف لصو #8 ةيب رملا تاملكلا كلث نم ةايا انمطو |
 هنا كلذو 7 ملسو هيلع هللا ىلص دمج ىلع لزاملا يدقلا همالكيف هسفن اهب ىلاعت

 داو « نيدلا مويل كالموا كلام ناو نيملاعلا بر لاق بر.هنأب هسفن فصو ىلاعت
 | نومبعي مب مارفط يف مدع ولاقف نيقفادملا دو هفاود مهب" عزب رع هللا لاقل نيف ادم اب عر 2س

 هئاو#رب دق“ يشرك لعتاو#نيزناكلاب يعن اوه تالظييف مبكرتي و رونب ب بهذي هاو

 هناوتك ريف اكل لو دع هناو و*#نولمعب أم ريصب هناوج نيلالقلاب ميلع هناو*« يحيا باوتلا وه إل

 الا تلاه. ىث لكل اق هجومل ىلاعتهناو##ضرالاو تاومتلا كامل هناوجمميظعلا لضفلا هذ |

 اذادن او« ضرالاو تاوعتلا ميدب هناو#*هلا هجسو فاولوناهياف لاق يلو ناهي أ هبحو ناو!« هرجو

 ىلاعت لاقفهديعب فو نادهعلا قوي هن اوم«يكحل زيزعلا هناو*«نركيل 3 نك هل لوقيافافارما يفق

 لاما هك. ترم رك يدناو#يحر فاو سادلاب هناو#ك دعب :فوا يدهعب اوفو
 نر جرلاوهالا هلل ال دحاو هل هناو# يلع كاش هلاودعنم رباصلا عمدناوهكركذ اقوركذا
 هتاوجنيقملا مسدئار«نيدحلاب تب هنأو#نوقتي مهلعل س انلإ هناي نيبيهناو«ييحرلا

 نيربطتملا بيو نيباوتلا بجي هناو#داسفلا بجيال هئاو با سحلا عب رس هئاو*«نينسحلا بي

 هذخأت المويقلا يلالاو*«طسي و ضبقي هناو#ميلح روفغ هناو*# يلع «يش لكي هناو*
 يهناوخ :رونلا ىلا تالظلا نمو هجري اونمأن لا يلو تاو« ميظعلا يلعلا هناو#مونالوقنم ١

 هناوصطسقلاب اماقوهالا هلا الهئادبشهناو# ماقتنا وذزيزعهناو«ديمح يئغدنأ او»«تبمو

 هدبي ءاشي نملذي وداشي نم رعب وءاشي نمكلمملاعزني وءاشي نمشلمملا يق 'وي كلل كلاب
 نصحمي هناو +طيح نولم اه هناو*«نولمعتام يلعدمهش هناو*نيملاعلا نع ينغهناو* ريطإا

 بجي هناو*نيرصادلاريخهناو«ني .رفاكلا ١ حيال هناو*ني .رئاكلا قحمي و اوتقآ زيدلا

 1 لاق انيلع,ب يقر هناو#ديبعلام الظب سبل هناو»«ضرالاو تاوعسلا ثارممل ناو#نيلكوتملا

 :نمبجيال هناو*اريبك لع اك ا ناىلاعتلات بك“ يلع اوم يفرك ناكل نا ىلا
 :*«طيحم ءيش ل ,هناود*بييح# يش لكرلعدناو#«ت يقم :ثيقم ءيش لك لعدن او# اروشنالتفعناك

 . يفو ثاوعسلا يف هلا عداوة ويلا يوه هناد#نيطسفلا ب ناد« يجمل :رعلا او.
 حلالا
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 .هئاوجةمحرلا هسنل يط بتك هناو*ريبطلا ميكْللا وهو هدايعقوف رهاقلا وههناو#ضرالا
 ةناو+ العم يت لك مسودناو*نيلصافلا ريخس وهون يت ءارقثا ىلع قل ىضقي واقملا صقي

 أ. وهو راصبالا دكردت ال هناو+ يملا نمت يملا جرخيم تملا نم يللا جرخي ىونلاو بمحلا ىنلاف
 تكلاق قدصلاب فصتم هلاو#«نيفرسملا ب حيال هناو*ريبظا ف يطللا وهو راصبالا كردي
 هسأي دريالو ةعساوتمحر وذكبر لقفىلاعت ل اقاّسأب وةمحردل ناو«نوقداصل اناو ىملاعت
 بئاغب سبل هئاوددنواسعت اعل فاغب كب ر اموىلاعت لاق لفاغب سيل هناو# نيم هرجخا موقلا نع

 ىلع ىوتسا مشىلاعت لاق شرعلا ىلع وةسسم هناو«نيبئافانك ١ ًاموملعي مييلع نصقتلف ىلاعت لاق
 تو ىلاءت لاق ةلكدل ناو*«نيرك ار يخمهاو هما ركمو اوركمو ى اع لاقاركم هل ناو شرعلا
 يبنلا هلوسرو هللاباونم اذ ىلامت لاق تالكو جهل مالك م هس ىحملاعت لاقامالكو كب ردك
 نيب لوحي هناو*كلب ر ددعن يللا نا ىلاعت لاق ةيدنعدل ناو#هتالكو هللاب نمؤي يذلا مالا
 روث هئاو* هلا روناؤرفطيل نو دي ريىلاعتاقار ون هل ناو *«نيدئاحما بحال هناودجهبلقو ملا
 هل ناو*مهتملا نا ىلاعت لاق نيقفانملا نمر ف هناو*ضرالاو تاوعسلا رونا ىلاعت لاق

 قخ أي هناو# مههلع نا بضغو ىلاعت لاق بضف هلو« هنعاوض هرو منعا يشر ىلاعت لاق ىضر
 ىلعسناو*تاقدصلال خي ومدابعن عذب وتلا بقي وههثانا اوملم يأ ىلاعت لاق تاقدسلا
 ىلع عنصتلو ىلاعت لاقنيعدلو *اننيعأب كلافلا منصاو ىلاعن لاقأتيعا ل ناود* ليكو يش لك
 بحي الهناو* زيزعلا يوقلا وه هناود*بيجم بي رفهناو#ظيفح يل لك ىلع هناو* ينيع

 "نكسه ام امسلاوجيف تار ريطلا ىلا اوريموأ ىلاعت لاق ريطلا كسم هناو#«ني ريكتسملا
 انلاز نئلو الوزتنا ضرالاو تاومسلا كنسمهللاناىلاعت لاق تاومسلا كسي دئاو+هثلاالا

 اوقلا سريذلا عمهناو+ ءاشإ نم يق ديمو ءاشي نم لضب هئاومدعب نددحا نمامبكسما نا
 .هلود# اهحو ؛ اهيلا انلسراف ٠ يحور نم هيف تخنو ىلاعت لافاتور دل ناود«نونسحم منيذلاو
 ىلامت لاق ىسني الو لضيال هئاو# سفن كتعنطصاو ٠ هسفتدألا مكرذ و ىلاعت لاق نفت

 جيرخج هناو#روغك ناوخ لك بحيال هناو#اونمآن يذلا نع عفادي هئاود«يسنيالويإ رلضيال
 :لصحي هناودكب يقر: ىش لك لعهناو+ نيحرفلا سيال هناو# نطرالاوتاودسلا يف ءسمملا

 .هناو +ةرخنال واين لا يف هللا مهنمل ةلوسزوهللا نوذ وب نيدلا نا لاعتناق نيرفاكلا نم ىذا
 ام سلبا ايىلامتلاقنيديدل تما او« بويغلا مالع قلاب بف لقي هفاودكدمهش» ئش لك ىع

 ىلاعت لاقدي أءاو*مهيدب ا قوفدللادي ىلاعتلاقا دبدل ناو يدب تقلخا دنس نانكمتم

 موي لك هئاو *« ريصبلا عيمسلا وهو, ىثدإنك سيل هناو «نوعسوملاناو ديا ياهاتتءايسلاو
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 : هعمل دمي نمهعمسي ثوب م.مداديف دابعلاهللا ريش لوقب مسوي لضولا تعب

 0 هس هس سو تجب يبل

 أليلمأو يلاعت لاق اديك مل ناو#م مهلا اول ىلاعتل ان نيقفادملا يسن هناو*ناشيف وه

 قوملا»امسلا يف هاب فرصرمتاو هاد د كًرادكن يدبكب ىلاعتلافو . نيثم يديكنا

 "كب رءاجو ياست اف ءاجهناو## ءامسلا يف نمرتنم 'ًايلاعت لاق» امسلا يف ىلا ها هنأو# هلا ضرالا

 زيزعلا هباتنك يف يدسقتاههفناهسب ,رأا تغصو يتلا فاصوالا ن مشا ذريغرملا+افصا ةصشلأملاو
 هل نا كلذ نفي سو ديل عمقا صدم هاوسر نال لع فن هب ىاعت هلا فصوايف صولا
 نازمال لاق لس هيلع هللا لص يلا ن 0 عدم ىف .ر سا نع هح رص يف يراغنلا ىور *امدق

 لوقت 1 رضع ىلا اهضعب يوزتيإ يف همدق نإملاءلا بر عضي ىتحدي زم نمره لوقت هرانلا نعي هيل ىنلب

 .ناو#ةنجا لشق مه كسي (ةاخاه هللا :ىشني ىتح لضفت ةملسا لازتالو كني كو كترعب طقطفق
 هنعاطا يفرةريره أ ن عدحس# يف يراخبلا ىدر#نازيما ىرخالا هديب وألم ىلاعتهدي

 فباقو راهبلاو ليالا ءاحم ةققئاهسفيغبال ىأ ”لمشادب لاق سو هيلع هل يلصق لوسرنا

 هديب و ءاملا ىلعدشرعناكوهدييف ام ضغيمل هناف ضرالاو تاوعم] ىناةسفدم قفنا انهتيأبا
 دوعسم نبأ ن عدحيع يف ىراخبلا ىور# مباصاهل ىلاعت هناو» عفري و ىضفني نازيملا ىرخالا

 . ىلع تاومسلا كسي هللانا دمحعاب لاقت ملسودهيلسما ىلص يبنلا لا اجا دوهينا دنع ىمر
 انا لوقي م عبصا لع قئ اللعاو عصا لعرهلاو عصا ىلعلابجلا د عبصانلعنيضرالاو عيا
 دازوبردق قحدنلااوردقامو ارق هذجاون ثدب يتحسوديل هسا لوسر كوضف كلملا

 ملسو هيلع لص هلل لوسر كلنا دبع نع ميهارنا نع روصام لرغ .ضايعنإ ليف هبف

 كس بواقلا نا سو هيلعمللا لصدللا لوسر نعرخأ شي د يفدروو* هلاقي دصتو اب ل يمن

 « كيلا, فصويوةر روص يف نايتال اب فصوي هئاو#ءاش فيك اهبلقي نمسا عياصانينيعبصأ

 22 ثودنعملا يم رار هيلا نعدنم ديحوتلا باتكيف كلذ لك ودحتبف# يفي :راخسلا فوز

 :هاجس ذاف اني رنانيت أير ادناكا ذه نولوقيف مكبرانا لوقيفشا مهين ًينلاق نايلا ثيدحلا
 ةفوعبتنفاتب ثنا كن رلوقيف مكب رانا لوقف نوفرعي ينلادتزروص يف هللا مه يقءادفرعادب د
 امته هللاك وش يحب وعدي لازي الف رادلا ىلع هبجوب لبقملا لجرلا يف هنمو# لوط ثي دخلا يفو

 نع هحسيعت يف يزال ىورتم توصلاب فصوي هناو+ة دلما لخردادل لاق هسشلجس اذ

 مؤلف نع عزفاذافاعيش ت اومسبلا حا مهم يحولها ملكت اذا لاقهتعهللا يمردوعس وبا
 لاق نا نبه ادنبعنعؤ*+ قمللا اوافزكب زلال اذاماو دانو قحلا هنا اوف رع ثوضلا نكسو

 :يراخبلا ىوز*ةلبل لكك ايندلا ءاهسلا ىلا لوزتلاب تغصويتاو*نابانلا اناكلملاثا برقم
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 لااا تيت

 ىلاعتو: كرا اني رلزنيلاق لسوهيلع هللاصدنا لور كرادبعلا ىفرتريره فا نع | اني د لزايلاقسو هيلع هل هللالمشا لوس ْث رادبعمتا ىف ىفرةييره لان نغا

 يلأس نمدل بيجتساف يفوعدي نم لوقيفرخ* الا ليللاث ثلثي نيجايندلا ءاسلاىلاةليل لك

 هريصتو لفاوتلاب هيلا برقل نمعمس هناي ف صويىل عت هناو#*هل رفغاف يلرفشتسي نم ةيطغاق

 .هتعدتا يضرت :ريرهيلأ نع تاوعدللا باتك يف هجيوصُف يس يراخبلا .يدر# هجر ومدي و

 انو بوحلاب هقنذأ دقفايلو يل ىداع نم لاقىملاعت هللا نا اسو هيلطمشا لص هنا لوسر لاقل اق

 نوح لفاوتلاب ىلاب هرب دبع _كازياموهبأ هيلع تضاف ام يلا ب حا يشب يدبعيملا برقل |

 | هاجر واهب شط يأ أودي دهب رمصمب ىذا هر صب ودب مهمل يذلا دمعم تنك هتنيحا اذافدبحا |!

 هلماف انا يش نع ثددرث امو هنذيعال ينذاعتسا نمو هنيطعال ىبأ أس نئلواوي ىثع يتلا

 ١ ىود جرفلاب فضرب ىلاعت هلاو#ةثداسمو , ناو توملا مركب نماوملا سفن ضبق نع يددرت

 هلل يلص يبنلا ىلاق.لاف هنعدشا ىقر سنا نع تاوعدلا بانك لئاول يف هحميفص يف يراخيلا
 يلاعت هناو* ةالف ضرايقمؤضادك ريعب لعطقس ع دحا نم هدبعتب وتب حرف هلل اسوديلع

 لاق ملسو هيلع لص يبلا نع هنعفللا ىغرةريرهايث | نعدحم يعصف يالا ىور لاذ هل

 .لجوزعدلا اةدابعيف أن باشو لداعماما هلظالا لاخال ءوي هلظوف ةمايقلاء ويمثل ميلي ةعبس

 لجرع ىلجو زعدشلا يناباَع نالجر ودخل يف اعذب 15 لجرو أن ع تضافقدئارك ذ لجرو

 اهانخأف ةفدصب قدصت ل جرو. افاق اينا لاقئابسفن ىلا لاجو بصنمث أ ذةًارماهمعد

 ا اوصل ث ثي داحالا يف .ىلاعت لانو يفتت امك ذريغملا هنيعهقفنتام م هلامشعتال يس

 5 نعي مالسالا, ءالس تعجن لصال اذ حاشيال لصد لسر يلع لص يلا نع
 وتم ا دقت فلسلااما# لاو فلسلا نيم“ لعتسلا فو آر لايق ىلاعتهللا فاص وأ نمد لو

 | بسح لع .ملسو هيلعّشا ىلصهلوسر ناس لوا دياتك هسفن هبىاعتهلل فصوأم عيمجي
 لس هيلع لص دلو سو هلبخ وىلاعت ادلع يذلا ىنملاوهوفصرلا الذل ةرقلاىنعلا

 |[ ؤهو ملنشلا به ةموهو نيتمارلا لوقع إن اموعو وفصولا تال ىذا ل! ىنفملا ب يمح ىلع ال

 هلئاىلا كالذواعنولكي وفصولا كلذ نم يقل ا ىملا م 3: رءزجملاب مهنطأو ع رقتلسا |

 ا ةلوشب ىلاعت هلاوهحدمدقو: لقملا دع بيغلأباناها فاصوالاكللعب مهناوا نيكيفهلوسرو |

 كراسل: لعوا هباتكويفدسقنوب فصوام عيدي اعتق نونسيخيلأِ أن ون يدل

 دعو ىل هت هلا ددع يذلا ىنمملا بسح يع نكل كلذ عيفحب نونم نب وسو هيلع لص هلوسر

 كلذ قالطا نم .اوشاخت مومو قع دنعيذألا تملا بس يلعال ماسر ديلعهلا لص هلوسي
 3 | يف عوف لسو هيلع هللا لص هلوسة هقلاعاو مسن ىلع كلذ قلاعا اعتدنا نال كاعد ىلع || ّلسو هيلع هلأ ىيصهلوسر هيل هقلاجأو هسفن ىلع كلذ قطا ىلاعتدنأ نال امنه ثاولع

 ] م



 ووش لوس از نام ويىلاهت لاق لسو هيلع ىلص هلوسرا ومش نوعباتقالطالا كلذ
 هيلع اهقالطا نع ينل درو امىلاعت هقح يف فاصوالا ءذهنا كشالود#ا اورق 0 مما
 هك لاو باتكلا فيس ىلاعت ثا عتنلطماوسقنب يثتدروافوةنسالو بانك يف

 3 ىلاعت هللا ىلع هباشنملا قالطا ةععص حلا بعذا او هنعهثا ىخر لاق ثان رك ةامف ثيأر
 هللا ناوضرفلظاو فلسلا ب هذم وهو ملسو هيلعمللا ىلص هيبن هيلع هقاطاو هسنن ىلع هقلطا

 كأإذدلم اميفاملا نم ىنعمىلا هباشتملا كلذ فرص يف ف الما امناو*«نيعبجا مهيلع ىاعت

 ىلغ ةدايزهسفنال حالا وهو هب عطقلامدع عم فلذا بهذم وهو ليو أتلاب ىمسيظفللا
 * ةداي زو ملست وهف عراشلاىلاةإقحملا ىفاعملا ةيقب ملستو ىنعم موف رابتعاب فلنملا بهذم
 مجاشي 55 و ملسال اوه وظفللا تاللمتح نم يثمرف ةريغنمطقف ميلستلا هيه ذمفلسلاو

 مالكا دقت ةيدق تاؤدنا#لاعتدثا فصويف لوقتف قالطالاة ص ىلع فالغاو فلسلا
 نم هياءيف يذلا ىنعملا يلعامأ ابعيمجي ناوالا انيلع ضرتفي ةيدق تافصب ةنصتمابه زات لع

 ميلستلا وهلوالاو كل ذ ضعب نم“ ىثبانم ملع عموا اهتالمع ** ضعب نم * ىثم انمملع ريغ

 امل ل قعن ال هتداراو هتردق ذاةهباشتم اهلك ىلاعتهشا ت تافصنا ملاو#ليوأ أنلا وهيفانلاو

 نيعا هلونيع هلو سفن هلوجحور هل ىلاعتهللا نا نموئف* هل لب وأ شللذ نم همبفنام عيمجو ىنعم

 هلو كعض هل وذي رص هلو ءازهتسا هلو لظ هلو دجو هلو عياصا هلو مدقهلو ديا دإو ندي لود هلو

 نايس هلو لوزن هلو“ يعملو ديك هلوركمملو تالك هلو ةلك هلومالكدلو ىمردلو بضغدلو حرف رو
 نود ال ةي زاجل ىف املا. نم هيلع نحن امال |امنم مهغلال ينلا ةيدقلا فاصوالا نمشالذ ريغملا

 زيزعلا هباتك يف كلب انريخا امسح ىلع لاعتو هناحجسهفاصوا نميث ىلا ةيقيقملا ياعم
 لوقورصب ومعتوتايحو ملعو ةداراوةردفىلاعت هل كلل ذكو* و* سو هيلا لص هيبن ناسل ىلعو
 ةيلزالا ةعدقلا فاصوالا نمكلذ هيشا امو خفثوسأب ودوادعو ةبحمو فطلوةف ا روةمحرو

 | زاجلا لبقنمت ناعثسالا قي رظب انمقلوأدل ثول اعتدل ةقيفخلا قي رطىلعةلاصالاب يش ينلا
 ىلاعتهللا تافصيف لقسم باتكادأو رك ذامدعب هنعش يضر لاق+*امهنيب ةيببسلا ةقالعلاو
 دئاقع يفناجرملا دئالقدع»او ثحبلا اذه هيفانيفوتساوةداي زو ةفص ةئاععب راما اهانلصوأ

 الو هتاقولخع نم" ىش يف لحي ىلاعتهنادهشنو !6لصالاا ىلا عوجر هيف لصوول ناهالا
 دحأو فصوأ ميسم نيذالانيثيشلانيب روصتشيافا لولحلا نال هتافولخم نم» يبشهيفلح

 ا ليتنا روصتيفيككدوجلا درجيفالوءايشالا نم يشي براودبملانيبةبسانمالو
 دوحو ىلا ةبسنلاب وهوهناذ يق دوجو دبعلادوجو ناف رخآلاب اهدحا دمتي وارخآلا يفاهدع



 هللأ عملا ةبسنلاب ههوديعلا ىلا ةبسنلاب نادوجومهرصب و دبعلا عمتك ءضحمدعبرلا

 ةبسنلاب دوجومهعيمجملاءلاف# دبعلا تافص حيبجا له ىلعو ىملاو مهمل اضع مرصب وىلاعت

 امارخلالاب اهدحا طلت نا نكي ف يكف ىلاعتو هناي برلا ىلا ةبسنلاب ضعت مدعو هسفن يا
 راهتلا نوكي نا روصتي لوفمودسرابتلا دوجو ىلا ةبسنلاب وهودسفن يف دوجوم لالا نأ ىرث

 ناكملا نعاهيممفتسي ةلك ني !هلاداقمللا نيا انل لاق نف#سكملاب ولهبادحتتو ا لوللا يفالاح ١
 الملاعتوهو :رك املا عيج اخو لاؤس قلخ الت ةقلخواهانعم أ اخو اقلخ ىلاعت هللاو |

 انلف هلا فيك لاق نمو *«نيادن لاقي نا ىلامتدي قييي الف ةقولخما ةثداملا تافصلاب فصوي
 ايلئاق قلذواهانعم قلخو ةلكلا هذه ىلخملاءتدماو» ىثلا ةيفيك نعال اسي ةلك فيك هل |

 فيكىلاعتدنع لاقي الف هقلخ ه يشب فصوينأ روصتي الف تايفيكلا خيم قلخوهلا رس قلخو
 ةيزاجلاوادجملا يف دي زون ة يقي ةيقيقملا ةيفرطلا اهانمم يف هل ادافوه ءيش* يايفانل لاق هوئوه

 ةيقيقحلا ةيفرظلا قاخمو|رلئاق قاشواهادعم قلو ةفكلا ذه قل طل اعتدنا قدصلا يفةاجتلاو مخ ١
 انلق ره ىك"يئاىلع انل لاق نمو+ وه ىف "يأ يف هنع لاقي نا ىلاعت هب قيلي فيك ةيزاجلاو
 هالعتسالا وهيذلا امانمم قلخو ةءلكلا ذه قاخ ىلاعت ئاودالعتسالا اهانسمةلك ىلعدل |

 انأس ىتلاتالا؟ دا عيججاذكمو:وه» ءىثيا لعملاعت هنعلاقي الف هلوق قاخوابلئاة قاخو

 قولخم تناوضيا ةفواذاهنعت تاأسيتلااهي ذاعمو ةقولخم الك مه كنالا سهل لاقإ ناسنالا
 هقاح *ىشب هنعلائسلا روصتإ الف هقلخ نم ىثب فصوي ال قلاطاوع ىثلكل ق ااخملاو

 اهدي لثمديفل لهاهشقن يذلا نعا ينل اذار ادجلا يف ةشوقنملا ةروصلا نأ تلي ارا هل مهل نأ

 نم ثداحام منمالكن ا فاس سانم شقانلاو ةروصلا نيب نا عمشلل ل قرا ذام هرخنو دادمَوم
 ريغ نمايقيبنارج كلذ قوف وبفهوجنرلا نءدجوب هةلخن يب ودنيب ةبسانمال ىلاعت هلا وخدع
 لوقعلا رئاس نع قلطملابيغلا نمةبانملا ذهب ىلاعت هنا ناك أذا اهل لاق نم لمدة يمش |

 ىلع تافولخلا هذه نمء ىثلكدوجوب لدتسي لقملادل اناقه نمازي نأ لقعلا نكما فيكف ||

 لوقعموا سوس ءىث لك دوجو ناكلذو*ةداي زو ائرك ذامبسح ىلع هزنملا ىلاعت هدوجو

 ثداحلاوهلثماث داح ناكالاوث داحلا دوجولا اذهديشر الرد وجو نعارداص نوكي نادبال

 وا اسوص ناك ءاوسم دانا دوجولا اذه معيش ىأر نفدإذمالو هسف كت ادحا هتوق يف سل
 ةدارالاب ثداحلا دوجولا|ذههنعر دص(جدقرخلاا دوجو كانهنا ةيلقعلاةرورمغلاب ملعالوقعم
 ل اك ري اركات 2 2 نادال اطالاو مر 35 نالرايتخالاو



 1 موفي يلا هتف تافوا فال للان يفي ناروصتبل مالا دي زاثلا نم هيلطوه ام بسح ىلع أ
 كلذيفر هنعمل ىفرلاقانر 07 ام بسح يعامل دوج ىلع ل لد" ىث لك دوجونلاهف

 ةمالع: هلالا ىلع ءىش لك هياقوأ بات ماهن ف م لوقا

 هماقأ اسهيف وهو :تاراشالاب هيلع لدتسي ال.لقع
 (| 0 هناتتسالالويدلا يردي سل  لاقع يف هيغ نم 0
 ا همالك هلالا نع يل تجحرت الفسو اولع تانئاكلا هذه

 | ىلاعتو هناي" بيلا كلزدي نا هعكوال مانلا لقعلا نايف ببسلا امانل لقا ذا« بس لصوإلا

 يف ىلاعت هيلا ةبسلاب لقعلاو ةفاطللا ةياغيف ىلاعت هللا هل انلق# يش لكل ردينا ردقي هناعم

 ال مدجلا ىرث رن اذهلو فيطللا كر ديال فيغكلاو فيثكلا كردي فيطالاوةفاشكلا ةياهن

 هلل مسقدفو# مسجلا كرديفلقعلا اماوديلاةبسنلاب لقعلا ةفاطل ةدشل لقملا كردي نا هنكمي

 | والا نعيفانلابجحيإ ويفاقلا نع لوالا بجو فيطلو فيشك ىلاملاعلا اذهىلاعتما
 كودي وهو وراسي ال 1245 رد ىلاعت لاق *«ىلاعتو هناجس بلا ةفر هم ةماث ةربع نوكي تح
 ىلاعت هلراصبالا كاردا مدعق بيئرتلا ىعرشتو فل اذهوريلا ثفيطأل وهو راصبأْلا

 ىلاب ب رلا جتفلا باتكن نم هلقن تزاخا ام متنا اريبخ هنوككراضبالل كك ارداواقيطلهنركل
 هنعالا غر ينلبادلا ىتفلادبع خيشثلا ١ يديس ريهشلا ريكلا فراماليفاحرلا ضينلاو

 ىلا ىلاعت هنأ ديحوت يف ةليلجلا دئاوفلاو ةسيفنلا تاقيقتتلا هذه هيلع علطملا اهبامنتغاف
 ةرخآلاو اين دلاييف همواعر هناكربب انعفلو هنعهّنلا يمر خيشلاريغل اهدجت الكامل

 ةيرمج 17١؟ةنسىفوتلا يركب قطصمديسلايديسلاعت هللا, فراعلامهنمو

 ينر شيشم نب مالسلا دبع يدي تاولص يلع هحرش يف هلوقال6هنع دا يضر هرهاوج نفل
 ١١ ةيدمعلا هحورنأ(يتقيقحرسهحورو يم وردا .,مظعالا باجملا لعجاو)هلوق دن هيعمل

 دنعلاقّماكقئالخا نمدحاو لك دادعتسا اردق ىلع# قئاقلارئاسلز دملا يش لس وهيل لص

 *« قئاقرلا ومشي و*قئاقحلا ةقب ةقيقس# ةيدمعلا هتقيقح لمجاو( يملاوع عماج هتقيتحو) هلوق

 تارذئءةرذلك سوديلعملا يلم دقة :رهالقلا ىلاوعمماجج قئاقدلا عومتو

 .نم قلطاو *-يدوصقم ف رعاف 1 ىسقن فرعاو# يدرهشدادق“الا اذهب وسسف# يدوجو

 :«لئاوالاو رخاوالا تعمح اهترثاد مو هيلع هللا ىلص هتقيقحذا# يت دوبق نم كفاو ىعنج
 هبضتقلا؛ صنعت لكت دماو# لأ حو عئام بجاحر يغب داعسا وأ دادما طاح 11 تطاغاو



 م يح تسد سمعو

 نمفاطدو:دشرا: نم لكف * لئاموددتب هبان| يذلا دعسو قش نم شن .ةملاوعو هقئاقح |
 تارخللا هاعم حرشلا اذهو هاد لئاقو لياقو كس ملسو هيلع هلا ىلص هضيف نعوهتطساو

 جورش الشباب حيرشنا هعبطخس يف كد دقو شييشم نبأ تاواص يناسب ى ع شده دلل ثاعفازلا
 هفسا طسو ينال وج هيشيشملا تاولصلا لعمالكلا ف «هيشرعلا تاضورلا هعجا اوريبك ل والا هلبق
 1 هيلويمالسالاارايدلا يف هفلا] لهو يا دلانشيشمنبا تاواصرعمالكلا يفنفابتلا شيرع ورك
 || هلزرظ امو خمالسلا دبعي ديس تاواص ىلم# مالاسلا سودقلا ضيفههتاورصتغم ثلانلاو#

 اهنلؤ.نعو دنع يمخر عبارلا حرشلا ذهجاهحرسش لبف نمدل نرظ نكي ام يفاعملا نم
 ماعالا بزحيلعددرشرختأ يف هنعمل ىضردل رت)6أضرأ يركبلا فطصم ديلارها وج نمل
 برقا نكلهلبقدحا هيسني و لسوديلءدقلا ىلص هئايسارهشن اوه دمت + اهينعدلا هر يوونلا
 ]|| ةسمخ مهتدعو ةوبتلا »اجر ثدالوا باتكلا لها هب ىتم رشتناومرك ذاشتومرون روبط ناهز

 افرشاو# عاممالل اهدلأن كلو نورشعو نافلا ليقو فلا لق |سوهيلعهلا لص اوامساود«رشع
 لزاما لهبملسو هيلع ىلضهئامسا لكتناك تاو“ ..كلا مسالا ذه»+ عايتلالا عال نيكسنل
 اهصخاو ملنسو هياعمللا ىلص هئايبا ريشا وه لئاوالا نمأبب رقلئالدلا حراش لاق##ميظعلا

 هب وديحوتلاةملكب صغاوهوةرخألاوايئدلا يف هيعسبو ىلاعتو كرابت هللا هي دادي هب وا فرعأو

 هلا لص ةسفنى مس ناكدي. وها - رم يف لص هيلعو فشل ومالسلاوةالضلا هيلعمدأ ينك
 نم بتكي ودمه تش ةمضافو هدب دهم سفن يذلاوههادبعنب دمتلنا ل وقيف سو هيلع ىلاعت

 | لدي نيحةرتتألا يفماللاديلع ىسيعهيمسي هب وةككالملا هيلع لصيهب وهلا لوسر دمت
 ”ثيدح يف مالسلا هيلع يهاربأ ءاممدب و هريغو جارمملا ثي دح يف لب نوج هاهسدب وةعافشلا هيلع

 'لابجلا كالمءاداندب وهموق هوعدب ناك هب و دلو نيح ب لطملا دبعو دج هأمسدب واضياجا ارعملا

 ١ هسفن سيب ودادمتاو يدانية في رشلادحور ضيفا ل ايكأب ءامسلا ىلا توملا كللمدعد هب و
 عبر ياا ا 00 8 7

 لفرد الاذ ردي مامكلذ ريغرلا غنت حتفدسي نيحنانجلان زا ملس .و هيلءدللا ىلص

 د تع ملاعت لاق لسوهيلعمللا ىلص هاذ لعملع مءاوهو سو هيلع هلا ىلص هئامسأ حرش دنع

 هيلع لع لعجو لقن م ف عا ملا دم نم لوعفم سا هلصأ ذا ةفصلا نم لوقنموهوول 'لوبسو
 ا ةفلابملا دصقلة ئيعفعضتيثالثلا ذا ىنمم ةقلابما خيص .:نمودو لسو هيلعرلاعت هللا ىلع

 أ دم لومقملاوفيعضتلاب دمح لمقلار اصف فعض م لومفلل ىبملادمح نما دومجلضالا راك
 ١ دحدعب !ًده محي يذلاوهتةغالا يف دمحلاف ةرمدعب رم هلدجللا راوكنا ةغلابلل كللذو كلاذك

 | دن ل قيام مماووف ىرخا دعب ة رم لعفلا هيلع وكت نال حدمو برضم لثم لعفم نوكيإالو
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 قلو ًًئاصوأو ةقيقحهوجولا لك نم ماعلا نسل لع ةدومتدتاذذا سو هيلعهلا لصهانعمو
 نضرالا يف دومتوبفاهب رهاظلاو اه لزانملا هملاوع عيمجو اماكحاوأم مواعوال اوحاوالاعاواقاخو
 يفو ةكحلاو معلا نمدب عفنوهيلا ىدهاهايئدلا فَ :رخن الاوايادلا يفدومشاضيا وهوءامسلايفو
 جالا دحا .دمحا مذا دماملاوه كلا ذ عموظفلا| ىضدقي دما ىنممر ركن دقف ةعافشلابةرخ" آلا
 قيقمملاب قال مالا ىلع يل اعتهلل دم اوه تلق ثمش ناو دماحاوهف عيبا يأ وهذ 'هايادلع

 تلزات ثيح نم صخا هلا الا دومحما دا اوبف هدابعةنسلا أعلا هدام اعتق دمج

 دعما ناكف ةيدمعلاب ةيلوعنملا ىهتنمو رمال غولب ثيح نمو ةيدمحألابةيطافلاادبمو رمالا

 مريخ سو هيلء هل ىلصومفا دم ضرالا يفودمح ٠ ءامسلا يف
 ا قب قتلا لعو دم نم ,لضفأو دم ن

 مانقاابحاص وهوه ديب دمج اواو فيكو لسوديلع هلام وهالا قلل ا نمد ياو دسم

 اذه بلاغو لئالدلا حرش يف يمافلا ىنعب لاقدل نورخآلاو نولوالا هيف مدمحي يذلا دزمحملا

 هنا كلذودمحت ناكىتحا دمج نكي ملهناغةيبجاحلا رشف ىبلاهشادبعيلا غيشا مالكلا
 بتكلايف تعقو دما هتيهست نافدوجرلا يف مقوكلذكو سانلاهدمحي_2نرا لبقدب ردمح

 ينعم ليضفتلا اهانعمىتلا ةفصلا نم لوقنماضيادمحاو نآرقلا يف تعقوا دم دتيمتو ةفلاسلا
 دحا دا شت دماج درمان يفد نب نال ليف عشا ذك رثنيدماحلادمحا

 ىنعأ مدالا اذلو ىلا ديعوب عيشلا لاق لاف مج دحلا ارا دا دق مب كل ذاو اهبدب ردم و إبق
 .هتئيهةبج "مو ةيداملا هفورح ةبج نم ياهتدامو هتروص ثيح نم ةفيطل تاراشا ادمح

 ظفطاو ةايجلا ءاحو ىلعالا توكلملا ميم نم هفورحرابتتعاب هيلع لقشالذ لواللااما* ةي روصلا
 لاصتالاو ماودلا لادورهاظلا كاملا يميف نطاب ل1 توكلملا يبو ىنسالا لقلا بتكهيفودب يذلا
 جملا ناسفالا ةروص ىلع مسالا اذهةروص نافيناثلااءاو# لاصفنالاو عاطقنالا ىمهولةيحاملا
 نرعنلا ديعخيشلا لاقو هاهالجر لادلاو هنطب ةيناثلا ميملاو هاحانجاحلاو سار لولا
 نا ٌمهميفانلا لصفلا يف نويملا رق ةيثور يف نودلفلا ةرد باتتك يف ىلاعت هللا هخر يماطسبلا
 سانت عقوافاو ملسو هيلع هلا لص هدب الوهلة دحا ةقرقملا عدي مسني سدقالا مسالا اذه
 امصقنهةلن والا اوس قولك نماعذأ انعم تابجنمال هظفل تاهجنمتابجيف تاكر اشم

 فصولا ناف الطالا يلعا دج نوكبالف لس هيلعملا لص هتيتر ىلا لاكلا يف يشاتلا مدعرل
 الف ةقيقل-ا ىلع ادم يبل مهجر بمشلا قس نمو مذلا نم عون لاكلايف ةياغلا غولب مدعب

 ْ مك 0 نيكد انونلا ذو ا ادع
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 : نهم ام لعدلايشال نيطايشلا مسا عمجامسالا اذه قاف ناطبشلا وهو مذمنوججاوناكف
 :نم فصو يئامهنيي كارثشالا مدعو نيعنالا نيله نيب ةمقاولا ةنيأبللو ةياغلا غول عمماصقت
 ناكاذا ليق نفل لسو هيلع يل اعت هلا ىلص هتروض ىلع لذي نا 2 اطيشلا نكي ملف اضوالا
 ةلوق يف يأ هنغملامت هلا ىخ :رناسح لاق دوم لجو زعدعما نمدخت مسا قاقتشا

 دخت اذهو دوش شرعلا ولف هليل همسا نرم هل قشو

 لاكلارشبلان أش نم سيلوارشب ناك ام لسوهي لهن ىلص هنا باوجلاف كلذ نودا ذه يف غاوي ف |
 سيل هناي مالعالا مسوديلعهلا يلص همس يف ةضاملا ىلا جيتحا ايف يالا خوابالو فاصوالا يف |
 يديس لاقو + ها تافصلاو ءامسالا قئاقح ميج ةلباق هئأرعلب فصولا اذه يقورلشم |

 ركل المنا 83 ذ اةيلاقشالاق قارسشالانيناوقيف هعضيلاعن هللا ىمتريف ذانثلا بهاوما بأ
 دوجلا اذهاداق دوهجلا زأج فيكق مارحاريخأ دوجحلا تلفن أفا ودَجَسف مآل اودحسأ

 ''برال ديعمالسلاهيلعمدآن أل برأ بوب را دوخضض هناالزبك الل رغضالا عضاوت عوضخ انعم[
 يف دوجسلا جوا يذلا وه اذبف ةيدمحلاة عسا روهظب ةيمدألا ةروصلا يف مرك اهدكتخل
 لاد هيقاب د يمدترسو ءاحودي ديم سأر ناكل ذو#«بابلالاو قاوذالا ىلواايدج بارحما
 هلاقام انلاق«ديكي وهلا همحر بهاوملا وبا لاق#مدقلا طخلا يفبتكب كراك كلذكو

 هنعهللا يضر افو ىلع يديس ياانذاثسأ ١

 دجس نم لواناك ْمْدَآ هجويف * هرون ةءلط ناطيشلا رصيأ وأ
 لاق مءايقتألا نمجالصلا لها لك ءايبنالاو لضرلا عيمجرونلسوهيلعاثأْص وهو

 درو أل افرونوه تييعأ ما + مهعيمح رودصلاو مدأو ىسنع

 ءابلوالا ةيادهو لسرلا داشراوءايبنالا روث هل ىلاعتفللا عج ملسو هيلع ىلصدلا كلذ
 ةثال' تناك يمتلقاذا هنم لالا يملأ دمتمسا نايقو ةفيال انيهو#متلعا روني هصتخا ع
 فرحا ةتسنافعشملا ناهملاو فلالا اهنالدعتال ةزمهلاو فلاو ءاح نافرح»اطماو فرحأ

 نم كل لصح اهنطاب وأهرهأ اهلك همن فورح ثددع اذان مالوتفلاو لادةثالث لادلآو:
 دحاو قبي و ةوبنللن يعماجلا لسرلا »دع لغرشعة الثوذلاثالنلا رشعأمب راوةئامثالث ددعلا

 ةالصلا مهيلعو هيلع هلو ايينالل نيمبانلاءايلوألا ميج لعقرفملا ةيالولا ماقلوقودملا نم
 دارفالا مهيفنال درقلاالا دايلوالا ىلع قرفماددملا نم قيم هنوك يشوةقيقدانههؤ# مالسلاو'
 رونل ًاسماج» هئايك يف ىلا هاعجي مهتم دحاولا كئلؤا*«دارفنالاب قيقحقلا نمأوصتخا نيذلا#
 لاف «هيدمحملا ةعماجلا ةةيفطأ نم» هينادرفلاةةيقدلا ءذحو#ةلأمز
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 دحاو يف ماعلا عمجي نأ ركتتسم هللا لع سلو
 .ىنخ اع رارسالا فشكباتك يف يسبقفالاداعلا نيدم!نيدإ1 باهشعييشلا لقثو * ها
 ا لصد عب بتك عيارلاو*لاقثاملا صئاصخ# ةرشع غب رشلا سال نا راكذالا نع

 هيلع بتنك الف برطضا شرعلا .قلخالل ىلاعت هللا نأ ىوريو شرعلا قل ددبل
 :«ربك الا قواخماوه م سو يله ىلص هنأ ىل هنت هيفود«نكس لسو هيلع امتد لص دمت مسا

 تائيسوحتوا م داسالاب رغكلا ومش يلا ىندمناموقلاقم !وةيطدقا لمدعسا فرح يف لاقو
 ليقف ءاحلا٠ا درسا تا شامل نينم زا ىطعلاعتهلا نم يملا ليقوهعبتا نع

 | هلو مكسب تح نوم 0 الَكيَدَو لقىملاعت هللا لاقيملاعتللاو كحاب , قالا نيبدكح |
 ةايح لبقو اميل املس 7 تفقه ع "موس أف اود هذ مهيب رحشاميف
 يعادلاوبفلادلا م 5 دحوم يدانمليقو تسال ىلاعتلةرذف يالا اماو#هتمأ

 ملسو هياعتا ىلع وف اري جار هلذإب تامل : يعاد ىلاعت هّلالاق ىلاعت هللاىلا

 يريصوبالا ماعالا لوق ن هنأ انو هايروباسيلا طة ةجلا ىلا ةرختآللاو ايندلايف بايد

 هتدرإيف هنعيملاعتهلا ضر

 مدل يف قالا ىفوا وهو ادمع ييمستب هن ةمؤ يل ناف

 ,ىلتليل د همالك يو اهيلع دحر شيف ىلاعتدللا همحر يف الطسقلا دمحا نيدلا بابمق ةمالعلا لاق
 ىلاهدنسي ذواهنف#ثيداحا ثالذيف ءاجدقو مسوهيل هلا ىلصدمساب ةيمسنلايف بيغرتلا
 لجو وعلا يدينيبنادبعفقوب ملسودياعهاىلص هللا لوسر لاق لاق سنا نع ليوطلا ديمح

 هللا لوقيفةدجلا اني + زاجيالم لمعتز وقنجلا اله أيسا "ماني رنالوقبف ةججلاىلا اهيبرمأيف
 نعود مالو دما همسا نم رادلا لخدبال يسفن ىلع تيلآئاف جلا الخداةعدبع لجوؤزع

 ال يلالجو يف رقزعو لجو زعهللا لاقوفسو هيلع ل متهللا لصدهلا لوسرلاةلاقطي رش نبطيبن
 يمليدلا روصتم وبا هدعودادحلا لعوب هنعوميعتوب| هاور رانلا يف كعناب ىعسلا د حا تبذع
 مويناك اذادممىب رفعج نع يورو*داتسالا لصتملاقو ًاعوفرعهدنسن سودرفلا دنس يف

 «لسو هيلءىلاعت هللا لص همس ةماركلةئجلا لهدف دمدعما نممقيلالا دانم ىدانةمايقلا

 لجل الوقين دمحم هعبأنم فقوملا يف هم أر مفريف دمي ةمايقلا موي ىدادي رخآظ فل يفو

 لاق ةبع هللا ىضرةمامأ يلا نعو+ يندم مسا ىلع همسا نم لكل ترفغدق يف دهشا هلالج

 روصنم هنباو سودرفلا بحاص ونيف در دووه نك كونا اسد أوم
 زم اهيلع ريض تعضو ةدئام نما لاق هنعملاعت هللا ىف .ر بلاط يلا نب لعن ءانفيا ايدو
 كه ا تا ممم



 املا

 ل تلقينالطستل يالاف#نين رهو لكل لواما كل ذىلاعت هتارستالادع وأ دما ةمسأ
 هلفف نمدلا ل ًاماوفي رشلا همساك دمح ا يتيمستب ة ةمذ سو يلهث لص تميل دجلا هثواناو

 قطصم ديسلا لاق#ا هع رومإفودنم هيثرو هيبمت كاس يف ينمظنينا كلذ "يلع
 قريغلو# قطصم في رم كلاوساكىت ميم ىنتقلان نة مذهل دمجب يل عصدقو تلف يركبلا

 ةامسم# ريغ كقئا هلأ رقفلا ضعبن ام: صنيع س أك فشار# افولا لها نم فشاكم
 هلو رف اذفلا ممالاوهو اهلا نأ كلو جركلاع الا! هباهتمةكحاو تيمس دقو# ةريبك ءامماب
 ا نسا نع مدنا« ضعي دأب زومبا دببلا حرشيفو *«يدقتلا فصو ماقملا بسحب

 لي ربجاي لوقيفدمم وأ دجاهمسأ ةمايقلا موي ديني أديع ف قو ىلاعت هللا نا يرصب |

 دمش يبيح مما لمهمسا تع ءرانلاب ب ذعا نا تيبس يلا ةنجلا اخدأن يدبع ديب لخ
 ملسو يل الم هللا لوسرلاق لاق هد نع ةيبأ ن  ىضوم نب يلع نعو#*لسو يلع هنأ ىلص

 ددحل (ميظعتالوت هل اودرتالو هدرهقثالومولذنالو هراجيو هوراوو هولا دمت متيم اذا

 هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعتهشاىضر عقسالانب ةلثاو .نرعو#ملسو هيلع هللا ىلص
 يلع لن عو#لوجدقنا دهم نما دحا مسي موداولا نم ةثالث هلدلو نم مسو هيلع هللا لص

 مهت وشم يف ف هولخ ديل دهتمسأ مهتم لجرعم ةروشميف موق عمدجأ !مهنعملاعتدلا يذر

 ال 07 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق 3 لاق هنعىلاعت هللا يغرةري رهيلا نعو# مهكرايمملالا

 فيرشل ل1 مسالا اذهو ةامدعب يركبلا قطصم ديسلا لاق ما تما هيفأتيب رقفلالخدي

 تريم رك ذي نا ادمومسا ناك نم بساتيفدودو طساب ىبسحلا ءاممالا نمد ددع قفاوي

 ضعب نع .يقان هنا سدقملاتيبلايف نآلا ن رطاقلاىليلطا دم خيل انخيتاندافاو#نيمسالا

 هل هلا ناك هلو ٍلسو هيلع ى مننا يس دج مسا هدع قاوم يب ملأ مسا اذهناو ناما مساهخياشم
 في روئارجالا لطب زوفيلاهسرشي نادي رب نايف يف هرخاو# ففي يرشلا يدم مللايفلاس 2
 يفىلاعت كادر يينايلا لاقو *«هئنم لي زج هلا ! هايج »< هتضيشم يلزاجا .لريدحا وقو

 نيدلا يبصويلا نا هخجاشم ضعب نعانباعصا ضعب يل ىكح معلا آر ةلا صاوخميف يظنلاردلا
 هللا ءامسا نم ءيش ياينةلمجا كات رظنو لججلاب همسا فورح ددع دخلا نم لاقي رعلا نبا
 مددع دمه هلاذمةعب رايفواةثالث يفوا نع" يفهباطالاو مسايفءدجونأف قمنا ينسحلا ىلاعت

 :ةثالث ةيسوئاد لواددعيف ماندجو نيعتا يفوم دج ف مسأ يف هتقفاو اوءانراظن نوعستو نانثا

 هنا 0 ينردجأع بهدي «يئوالعو لج نسم الام ءانم اماةعب رايفدان دجوو هد
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 لوقي و ةضايرتالؤذختي و روك لما ددعلاةعب زالا ءايمالا ؟ ذي كلذ دعب و روك ملا ددعلا

 دجااواياذك يل به باهواي ءاشاموأ ينقز راوي رك 3 يحأ 1 ساي ددملا ءاضقنا ددعركذلا رْخآف

 هيلا فيضااذا مالسرلاهنعما نا ياشملا ضعب نعو+ها .اهه ىلع سقو يناوت يلواباذك دج
 نانثاوةمامنيفرجمد دشملا ميملانابانلقاذا هددعنأف و هيلع هللا ىلص دمت | ددع ناكل او

 باق نيسأاي وْلاعلا باقدناف سو هيلع لات هلل ىلع دم ماي ةبسانم مسالا اذطونوث) الثو

 نامالسو يعل لم و وجون امالا مالسلاونيساي بلف مهجور برا مالسوذرقلا

 عييف تناوب مهر لمي“ 2 20 ين ل نيناما“ يبعىلاعتهلالا لسوهيل قا يل كون :

 ةمايقلامويىلا رافغتسالا مييف تكرت تبيض اذاف نورس 1 مفر 0 21 نك امو

 14 ةنس ىفوتملا سورديعلا نحرلا ديعديسلا يديسدلاب فراعلا مهنمو

 نايتنلالا ةالص عرشيفلاق ءايحالا حراش يديبزلا ىفترسديسلا خيام لجانم وهو
 لسو لص موللإ) هلوق دنع هنعمل يضر يودبلادمحا ديسلا ائديسرومشالا ربكألا بطقلا
 نيقولفملا عيج يصل ضفملامل اسوهيلعهللا ىلص ود ذا قئالبغأ رشعم(نالوم واثديس ل علا ارابو

 .ةللابو لجو زعدالومريغ ةقيقسردق فرعبألو دنع هردق بسبملأ نم كلذ لك نركب

 'ةالصلا لضفو اهظع اليلجالا نركيالهدنع ع ميلظع ليلج لع ريظعلاللجلا نمناسحبالاف
 هوك ليطنالف هلاظم يف درك ذ دو روهشم رهو ىمجيال رلسو هيلعهللا ىلص هيلعمالسلاو

 هللا ىلا لصوي امريصي هنامزلا رخآيف نوبزلا مدعي مهبل عفت نيفراعلا شعب لاقدنو
 ماتم مل وديلعمللا ل ادهن + حاوجالا لص#اببو ملسو هيلع ىلع ي يبلا ىلع 5 الصلاالا ىلاعت

 ىلع ةالصلاالا دودرأاو لوبقملا اهنتملاعالا عيمج نأ ىلع الملا قفتاذئا كيسحوةظقيو

 هنود هاش ًاماودع ]و ديلطلل لصد مارك | الورقي عوطقم اهئاذ مسوهياعمملا لس زم يبلا
 0 1 املي قاع يللا لخَأ ٌذاآَو و ىاعتءلوقن لكأ لف يل سو هيإع ايس

 ف ان صلو ديتانطلل م امل وسمو اوس "قاب !ةكيورباتك

 هبنامويل يح وهوملسو ع ىلص دق للعب نشل قانبلا هلال يقاس

 ةنايجسدلع عنا ذم انالاعوبتم هيط(مدقمو لماما ملسو هيلع هللا ىلص دم وكيل رصنيلو

 هنأو لريعجا مهيأ او وايل لمدد لش ىاعو ردقلا الجو مهاعدمدقتب و هلففب

 :ميفي رع 7 ناهس ريوا هدا امئاو هن يسرا نبدا اخو سو هيلع يلضادمس نا ىلاعتو

 انيلع عزا الو رخام نك نأ نكي وكاذ نيب نييلساكم مفوسرو مهمين هناو م عم دققملا عقلا

 د

 ب



 تحت مهلك مهنلب ةرخ لايق ريظي د: ةارسالا ةليل وما هنوكبأيندلا يف كالذ روظ دفوابلعأ ن
 دقو ملسو هيلعدللا يل لص هةهإ رْشِإ 7 اه نوكي ,مالسلا هطول يابا 0

 ثيدح ىنفءارسالا ةليل مالسلاوةالصلا مهياعوملل ملسوديلع هللا ىلع هئمأشيإ غيلبتلا مقو
 لاق سو هيلع هلا لصادختزا عميد ىلعأو اف ءايبنالا حاورا ىقل هنعمل ىشرتريرهيلا

 سانلل ةفاكو نوملاءال ةمر ياسر أ يدلاهث دجلا لاقف يف ر ىلع نئماناودب ريلعىتئا كلك
 ميمارإ لاقفافماح ينلءجواجتاف يناعجسو ء يش لك نايبت هيف نار هلأ "يلع لزن ئاو اريك نداريشب

 هللا لص هلي شفت وهو ميهاربأ هلاقاجوهب ر ىلع وهىبثا ان اورقأو دم عكضفاذهبمال ىلا هيلع
 هئيجت قفقأ ملسو هيأ ته ىلص هلوقل مهنمةريصنلاودب مهن ناالاو مل غيلبتلا وها لس سو هيلع

 ىلاعتا هللا ذخا يدلا ظيلفلا اغيب افولامالسلا ٍمييطو مم قو م ملا ]سودا لص

 هللا نا لئاقلا لوق هجوتبأل لع يوةيالا نيل قايم 0 ذإو لاف تي مبنم

 قائيمااذه اف لس وديع هلاصوبم ع فعال هنا_ل زالا يفاناعناك اذا ىلاعتو هن ايس

 5 ناوي الا ينهللا هجر اماما هررقال اذهميلست دعب جاتجيالوظيافلا

 هتروص يجمودعل هنمال مه + منال غيلبتلا قيل ناواتضيا مهيلاةلاسرلا ثوب ا اءدا
 لصيإ ناراقافتا مهلا لسرمهناف لولا قه وثق نيكأسلا ألا ثمل ذو مهنامزيفةب رشبأا
 لاقثيحافو دهم طقلايديس ردهلاو سوي هلا لص هنمال مهن ا امان غيلبتلا

 لسرم قلاب قلاغا لكل تناو نئاك رظعا هللالوسر تناف
 ره هايينالا عيجدب تنمآدقفالاو ملسوهياعهل|ىلص ةيرنشبلاهتروص ثييح نمدلك اذهو

 ريطظملاهنال لسو هيلا لصد ادوو هباوثعو مهبل وهناك اذهلو لزالا يفمالسلاوةالصلا

 لكألا لبجالا رقما اهبىان يذلا+اممالل مجالا مفرالا باحملاوب<ىمظملا ةط ساولاو مانلا
 ةياالاب اهنه زبعملا تاذلا.دوهش نعةرابع يش يتلاعب :ريكلا ةيخز ريلابحاص ريف ى مجالا

 الو تفرمكق لا دحا فرع اه كمندا واب نصخبو نيسوق باق مهتثروو ءايبتاللف*ىربكلا
 دمماوه ناك ذلو#ماقملكيفد نفتلا سو ديلعهنأا ىلص هلف# هديحيك هيحاالو ىتحلا دحا بحا
 يديس ردو 5 هباوث لكلاو هدمنو مهتطساو و يينالك ثيو#املاو صا

 لاق ثيح 5 هيجر يولعلا ناكيش ماس

 ل ءايمال ا ومولعلا ثاذ كلل

 نسف ةتووص اهدي عقئوهللا هجري لاب نيدلا بم ربكألا خيشلل ةيكك ةيكلا ثا موتفلايفو 1

 ميدمت ويا باطقالا ب طق وهذأ ملسو هيلعملا يصدم حور نم نيلسرملاوبايلالا عيمج |



 ]| لكل افي ميادعو  بيغلا يف هنوك لاح ٠ .رووأظ 3 | قباس يلو ين لكد# ويفارخ 3 الواسانلا

 هنوك لا> يفوةداهشلا ماعيفادوجومهنوك ايف هلاك ةبنرمىلاكاذيهصوبف قحاليلو |
 ريغإ مو هيلعهللاىلص هتلاسر راونا ناف ةرخسآلا رادلاو ميزربلا وه يذلا سيملاىلا القتنم |
 هنع يدان روك روبظ نامز يلع م دقأ ىأ لكأ لاق م« نيرخأتلاو نومدقتملا ن نمملاعلان «رعةمطقنم ]

 هانا | اهو ىلاعتدل أوقنم دا رمان + يف أيساءومدقلامو# يعتناةعب رشلا كلج هعشسب يف
 رصحلا ناو َنيَلإَ ضم الإ ةانلسز [امَو كالذكو اًريِذَتَو اًريشب سائل فك الإ

 يفدبللا عفن ني دلل مميش لوفاشيا كاذدي ياو لكل لاسر ققنو هتقيقح للعمومتلاو ||
 لسراوءايبنالا عيمج ىف طمعا يذلا اود سوديلع هلا ىلص اد نا لعاو هصخخلام راونالاهتلاسر ١

 نوذخ ًاياوناس نيدذلا“ اينالا ايلاف, دودياعمم لم دمت ثعب ىنح حاورالاملاعيف مئاماقم
 لدحالاا يدياسالا ملك ولزسو ديل لمد نندنخ ايم مايبلا نع

 خيش !مالكديي أ ايفر رص وهام امهبهللا عفن سوردي هلا رداقأا ديعدي سلا ذاتس الا هذيلتو

 مالسلا مهيلعةكمالملا فا رام نم نوعبماماودم عيبجلاب هلل عفتانه دنع انك رمد يذلا نيدلا بم
 لاكف تاذلا ريغنوأ ةءيالمهنأك اواعجةرمضملا دوهمش يف قارغتسالاٌء دش يفاوناك أمل مهنات
 ممل ةطساولسو ديلعدللا ىلع هنوك نا ذه نم زايالو ةيدححلا ةرفملا ممل يدا قارغتسالا.!
 *حاورالا بسعبالسو هيلع لص وقل يف دق ةدؤم تاما دا نمو#مريتك 1

 رمحالا ىلاثشعب سو هيلعشا لص هلرقوت«نورخلألاوو نرلوالا نش ملسوهيل هلا لص هوقو
 يبنلا نكي ىلبأ ىل نوطعي ل سمت تيطعاب ردصملا هنع هللا يفر رياج ثيدح يفود#«دوسالاو
 حورلا نيب مدأو اي تنك ت تباث ثيدح يفو#ةماع سادلا ىلا تشعيوةصاخ هموقىلاثعبي
 1 ااناةياور فو مْدآدوديس انايحسملا ثيدحلا يفود«نوطلاو ءاما نيب ةياوريفودسجلاو
 ورفتالودجلا ءاوا يدب ورفتالوةمايقلا مويمدكدلو ديس انا يذمرتلاثي دح يفو*يبر ىلع
 شل هاما د أ لوخد يف مير صوهو اول تحخنالاءارسنف مدأ يأ نم

 ةدرإلا بحاص لوقف ةلداجم ردزالا عماجلا سد صخخش نيبو ينيب عقو هريم سدق
 باكا قلخ ريخ هنأو 2 رشب هلا ةيفالعلا غلبق

 يبلا تب.أرف عجنري ف كللذ ىلع عابجالا دعنا دق تلقف كلذ يعل يلد هل سيل ل اقدنا كلذو
 لاقو رهزالا عماش رينم دتعاسلاجاميهيع هللا ىشر رمشو ركب وبأ ةعمو ملسو هيلع هللا لص
 يمنا نال لاق ا لوسيا 0 ميل
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 تناالاو كتقيقجب هددعملءال نمدنعرشبكنا كيف علا ىشتنمدأتعم رشي هناديف معلا خلبمت ْ

 كدارعتمبفو تقدص ملشو هيلءهللا لص ل اقف يوبنلا بلاقلاو"يمدقلاحورلاب كالذءادو نم ||
 متئجدقل ةمايقثا موي ئاول تح هنود نمو مدارفنالو مذ اداو ديسانا فيرشلا ثيدحلا يفو*#

 ديسأنا هريغو يراخجلا يفو*« صايتاالا هعسوأمل يح .نارمتنب ىسوم ناك ول ةيقن ءاضيباهب
 ىلع هتيلضف ملعي مدقلا وجم اللا هححهت نيملاعلا ديسانثيدحو*ةمايقلا موي سانلا |||

 ىلع الا ثيدحلا هدي ؤيوهنم لضفا لسودهيلع هللا ىلص وهو مهنملضفامدآ نال ةكئالملا
 ناو هيواتفيفينيقلبلا هديب كسلا يذمرتلا ثيدحو ةككالملا ىنرمدحا سبل رثالا
 .نءعصو*ميعيج ةكلالملاو هايبنالا لوعثيف خرصاذهو نيرخآلاو نيلوالا زكا

 تقاخدقلو رانلاو ةنللا تقلخ امدمتالولو مدآت قاخام دمحالولو عوذرملا كلو سابعنبا ||
 ركاسعنبا نعو## نكسف هلا لو ردم هللالاهلاال هيلع تبتكك برطضاف ءاما لع شرعلا |

 اليلخ ميهربا فلا تنك نا لوقيكب دنا ل اقف ملسو هيل هلل ىلص يبلا لعب ربجطبه
 كتيمارك مهفرعًالابلهاوايندلا تقلخدقلو كنم”يلعم رك أ قاخ تقلخ مو بح كنذختا دقق

 الو ضرالا الو*امسلا تقلخام هالولو ىرخأ ةياور يفو*ايندلا تةاخام كالولو كتلزنمو ||[

 جصو +ارقالواسغت الواران الوةنج تقلخ الو باقعالو باوث عضوالو ضرعلا الو لوطلا

 نم دخأ ىتبإ شرعلا نع نعموقاثةشلا لاح نمةلخلا سبل اذ ضرالا دنع قشنت نملوالثا ||
 كيلعتنبم لاقىلامتهنا ينيقلبلا جارسلااهرك ذ ةياورفو* يريغ ماقملاكلذموقب ةكمالملا |

 اشيا اهركذ ىرخا يفو#كنم”يلعمرك[ضرالاو تاومسلا يف ىلخ ايفا هوا ءايشا ةعبسب ||
 هب بهي اهنا كابح رشبلا نمهتوفصوهقاخ ريخ كاف رشبأدأ لاق السلا هيلع لي ريجنا
 نيدذلا باتكلا لها هالع نم وهواريخت نع حصو#السرمايينالوأب رقماكلمال هقاخ نما دخا

 ماما ليلجلا يلاعصلا مال نب هللا دبع نعاضي |حصو*نيملاعلا ديسا ذه هنعالا بيش نولوقيال

 قلخ موك (ناواهتماروما ةعمللا مويدجتسلاب ركذمنا ملسو هيلع ىلص هتداهشب باتكلا لها
 يردت له لئاسلل لاقو كحضفةكئالما نياف هل ليقف ملسو يلعن ىلص مساقلاوب هللا لهل

 قلما رئاسولابجلاو باعجسلاو حايرلاو ضرالاو تاومسلا قلك قل ةكمالملااناةكمتالملاام

 وهو عوف .رما كمل ذهن ينقلب لاق مساقلاوب هلا ىلا ركن اوي هلا ىصمتاال يتلا
 *2اروتلا يف حصامنع وامل سوهيطعدللا ىلص همءالا ارقي الف ةباسصلا د الجل نمدئافثالذك

 مماخ اناو رفتالو نيلسرلا دئاق انا لاق ملسو ةيلهّدا لص ىنلا نا هنعهلا ىضر رباج نعو



 م سس تح نت را ا ل

 ]| لاقدمعلا ا ىضر سلا نعو#*ي ءرادلاءاور رذتالو عفشم لواو عفاش لوااناو رف الونيينلا
 مهييطخلاناولو دفواذا م دئاقاناوا رثعب ذااجورخسانللواانا لسوهبإ ءاعهلاولص هللا لوس رات
 | كا ناو يدي سويت ةءاركلااوسيل اذا عرشبماناواوسبحاذل بعفشتماناواوتصتأذ
 نعو *يمرادلا» هاور روثتم لولو نودكم ضيب مهنأك مدانخ فلا“ ىلع فوطي ير يلعمداداو أ

 || نييبنلا ماما تنك ةمايقلا موي ناك اذالاقل سو هي اعلا ىلص يبل نعدتعدللا يفر بمكنب "يل

 ىتلاةريش كلارابخالا نمخالذ ريغىلا# يذمرتلا» اور ركن ريغ مهتعافش بحاصو مهيطخو

 يئبناككلأد عفشإن علوا هنوكو روهشملا لوطملا ةمافشلا سي دكة لاطالا فرخاهانكرت
 هيلعمللا يلص هنالةيدمحلاةمالا ريذب اصاخ ةءافشلا با .اطب ةمايقلا موا يف يف دع: ىبىلا ممالا

 أ| ميشلان ع مصدقدنا تاقناف»#ثلذ ملءافديف نايسنال ةرخ ال اعو ثلا ذر ميلعأدف سو
 ليفاتكت دل صاوخلاقدنا ف كلا لها ءالجا نم وهو هريس هللا سدقلل رعنب نيد! يبت
 هع حصدق ةنكلو وأ ذه هتعوبص مسيجص باو اذ # ثررفام ف الخ ا ذهو رشبلا صاوخ نم

 كافلا بايلايف حرص دقكلذكو لكشا الف ذقيحو هانررقام ىلا باهذلاو هنععوجرلا
 رئاسوتكت الما نيل ضنا لسو هيلع الص ادمشانيبت ناب ةيكملا تاحوتفلا نمةئامثالث هدا
 ةبقيرطلاو ةعب رشا نيب نوعماجلا انفالسا هيلعي دلافةامجلا يفو#ءادعاع تكسو لسرلا

 | ليفت وهويبمللا عس ف نويمورديعلا مهتصالخو يواع ونب فاربشالا ةداسلا ا

 أ ,ثسبإ ايازم وأ ةيزم < لوشنلايفدجويدا راكلا مدععم ةكمئالملا صاوخ يلع رشبلا ص|وخ
 هلقتام_٠ .لرح امو# قلحلا عيمج ىلع لسو هيلع هللا نص هليضفن ىلع اوعجاو لضانلا يف دجوت

 ينالي لا رداقلاديعبطقل !!بفيرشلا يدوس :رعةيشجشملا تاولصلا حرش يف ىركز نبا 'ةمالعلا

 مضتةكلالذا» ءاسؤ ,رو»* ملاع لهاو هملاعممىل داعم ءارسالا ةيضق يف هل مالك دعب هربمهللأ سدق
 أ( دكئالملا نيبهيفوطي و*هرقنةيشاغلمحي# هيدي نيبحورلاو * ةيمدق : يطأ اوم يف اهيرقحا
 د+ هيدبح يجني ىسومو#* هئباهم مالعأ رشني ميهارب او# هتلالجةيوأ 1 عذري مد او«هردقلاظعن

 دعب ةرظن ىسع ةدوعدعب ةدوعهلأ وتاب وبحم هانيع ترظن هجو تاؤفص يب رغبناج نم
 !| نربخفلو نلزنيل * لولا يلي ىبسيعو* مال اابيضق روطلا بناجنم*رٍدقلا ىدانف#ةرظن

 أ رهجنبأن نعل قتدنام#ىفدا و أ نيسوأ باق رابخا نمهاسلا اجار عاش اه ضرالا لها ٌ

 مداييبج ؛ 3 سدهبلم هلا ! ىلص دمت رون لجالدكت دك الما وجيت نأ ٍنيققحلا ضعب نع يشيملا

 افو يعييديس لو رك ذا ماللاهيلع |
 ايي هد بل دع نم ىلوأ ن ناكمدأ هجو ف أ ةملط ناطمسئلا رسبأول ١



 | هبدثلا أ هبل منت يقمبا مالا لاق ةدئاإلك سور ردييعلا ديلا لاق شى ركز يار عهلقنام يعتنا
 ضعب مزجا ذهب و انيبن ريغ ىلع هلمح نكن ةئئالملا ةيلضفا يحيا اوي القابلا رايعتسأ اماو
 لوضفملا يفدجوي دقدنال يا صاخ عون يف ليضفن يلع وا يأكر «رلا ردبلاهتذمال: ءالجا

 يف فقوتي هنا نيلسملا نم دحاب نظي الو ينيقلبلا يالاقم# لضافلايفدجرتالاياز ازملب ةيزع
 درلاو طخلا يف لاطاو ءايبنالا رئاسشلا ذكو ةكمالما م عيمج ىلع ملسو هيب ءهللا ىلصانبب :ين ةيلضفأ

 لا اسم ندمان لااعلا انهوهت ةرمعانفلك أم سيل اذهنا معزو كلذ يف فقوت نم ىلع

 دجو هيف نك نهال ام روهمشملا شي دحلا يف عصدقو فاكم لك "لعد اقتعالا ةبجاولا نب دلا
 لباَر اظم دهتاهاوساع هلوق لم انف اهاوسامههيلا بحا هلوسرو هللا ناك هنامالاةوالح
 لئاقلإ هل محري و هدعب سو ردبعلا لاق ىنيقلبلا مالكى متن اانركذام لك فاي رص

 هحرام هللاو ه_هداخليربج نم حدما تئجاماذالونا ١ امو
 ربع ءايشالا عيجنيوكتيف لصالا وه لسو هيلع هلا ىل صو روث ناك الب هنعشا ىف ر لاق
 ثيدح ,دهاشو (ة ةيئارونلا لصالاةرجش]) هرم سس دق هلوقب هتعدشا ىضر يودبلا ينعي هنع

 لوا نعي ريخا يماو تنايلاب هلا لوسراب تلق اق علا ىغر راج نعمدتسي قازرلادبع

 كيب رو ءايشالاقلخ لبق ىاخ هقانا رباجاي لاف ءايشالا قلخ لبق ىلامت ثا دقلخ *ىش
 هنع نا ىفر باطلا نب رم ثيدح يفومدعب لاقو*مدقث دقوهرخ - !ىلارب اجي دح قاس

 هدوجس يف قيفدش دج يرون ءىث لك ل وأ لجو زعل قلخ يذلااناانا نميردتأ رمعاي*

 هللا نلخ يذلاانا انا نم يردتأ ردعاي*رفعالو يرون هلل دجس« يش لكبلواف ماعةئإعبس
 راصبالا روثو رمقلاو سمئلاو .يرول نم ملقلاوحوللاو يرون نم ىمركلاو يترون نم شرعلا
 ينعم ام ليقناف*ر ئالو يرون نس نينماوملا بولق يف ةفرعملا رونو روت نم لقعلاو يرون نم

 اذه ريغو هروننم ر اونالا ناو تافولخلا لوادنايفانهلبتناكتداح دونديو|ناهشأ رون نم
 هروبظ نه هربظا معادقاو ينمملاف راهظاد يالا نا هللا همح -رمهضعبهلاقام باول اذ* لقعي ال

 نم مدقت ايفو ءايشالل ربظملا هاظلا رونلاد مسا ينعمذا هريغ ف الخ ةطساو الب هرهظا يأ

 ا ردص نملواهنا نايبو مدقملا نشب ءانتعالا ديفي كلذ ناف مدقتلاو ةيقبسلا نيب نيثيدحلا
 | .ىلاهتبابس عقردقا د جاس هما نطب نم لسوهيلعدللا ىلص جرخ م نمو لاعن ف دوجبملا هنم
 || فالخب رعشي امم قولفع لوادنا يق جروام لك هعباصإ ةيقب[ضيلق حيببملا لوتيملا عرضتملاك اوسلا
 هيلعوللا ىلع هدو : ريغ ف ةيلوالا لقي ماةرمجملاا كلتب يقئاللانمولي هيلع ل مج ركذام
 ديف سوردييلا هلا دبعن ريش فيرشلا ذاتسإلاثللذ ىلع هيناك ةيقبقح هيفوةيفاضالسو |



 ا خجول ا ل ا صو

 لوق دنع نع هلا يضر لاف م#مهمل عفن نيفراعلانموربغو ةيسورديملاة]ساسلا بانك ا

 هب هللامحرأ 0 ملسوهيلعدللا ىلص دم حور هللا قلخ اهلواكالذلن دوجولا يف هتبترميف *يك ١

 هرعش ٍيفططقلا دعجلاب الوطبسلاب سل هلي وط رعشلا لدتعمةرغصوةرمح برشم ضبا |

 ١ يفاص توصلا فخ محل هبلصالو كرويف سيل ةبللا ل دشعم ءاوتساهقنعيف فاتكألا لئاس |

 الا4

 لوف ريشي ابيلاو مدقتملا رباج ثيدحيف اهيلا راشملا يش( هينامحرلاة شبقلا ةماو) فدمملا

 هبهللأ عفن ن نسما لآ طبس ىتبدصلا يركبلا دم لالا بطقلا يديس
 اطسب واشبق نوؤثلا عيمج يف انثرا ميدق نم مرونلا ة ةضبق

 ةصوصخمم تاثوا يف, دابعا هللا كادت ينلايثو ةصاخ ةمحر ناتمحر خمحللا نا ملعاو مهضعب لاق

 لك رهظفا ولك هاي ايشالا قئاقحشامحر اهو سو يعل سدح ةقيقح يقوةماعةحرو

 دوجومالخ الام ناتمعتف ةامجلاب ودنعهما ىضر سورديعلاديسلا لافي ١ تادوجوملا

 هللا ىلص وهو ةيئاطملا كلا يفاك دادمالا ةمعنو داجبالا ةمخن امهنم نوكم لكل دبال وا مهنع
 نركلا رئامغ يفهرون دوجو الولو# دوجوم دجوامه دوجوة يقبسالوا ذاام.ميف ةط اول م سو هيلع

 ءاضتساال هبط بترمراصو دوجولا عيتءلوالوا دجو يدافع درجرلائامد تمدد زينا

 لاقثيح دمع هجولا ضبا يركبلا بطقلا رد هلثو * هنعدل
 لزاتوا دمصت ةمحر نه لسريوا نمحرلا لسراام

 لشي وا صصتخي ام لكنم كلم وا هللا توكلم يف
 لسرملا هرات# هيت هدبع قطصملا هطو الا

 لقعي نم لكاذع مهغي , امل لصأو اهيف ةطساو
 اهنقئاو ابكحاواه دعا ىا(ةيناسنالا ةقيلغا لضففاو) فنصملا لوقدنعهقعشأ ىفد لاق
 روهّسدو فورعم وهام ةفيرشلاهتيلح يف ؟ ذامعالذ دهاوش نمو اهلك !وابفرشاواهنسحأ 8

 بابلايف ةيكلا تاحوتفلا يفو هرسس س دق ني دلا بحت خيششلا لوف كلذ نمو+هناظم يف روكذمو
 ىلوالا ناو»اكملا ةسارفو فششكلا لهاةسارف هيف ركذ بابلا اذهوةئامو نيعب رالاو نماثلا
 ابمكحاو ةقلخلا ل دعانا *اهكحلا تلاف هلو كلل ذو رطخت دفاهناف ةيناثلا فالخبادبا *ىطختال

 ةفرااوظلغلا نيب ةبطرممللا نيل ريصقلاب الو لي وطلاب سيل ةلدتعم اهبحاص شن نككنا

 سأرلامظع ل دثعم داوسلاو روغلا ىلا هنيع ةلئامنيعاهجولا ليسا داوسلاكللمفب سيل ةرمح

 لبلق_فكلا طبسهفرت تانبلا ليوط ل ادمعا يفهئقو وا هلظاذ بحتسملا م قرامو هسسظلغام
 ليلق رورسو حرفهرظن يف ءادوسلاو ءارفصلاى ا هعابط ليم ةجاحلا ددع الا كوعضل اومالكلا



 ةروصلاهذهيفولاق* ٠ىل 75 الدلم سدا ٍّط ةسايرااو ماديربال لاما يف عملعلا 1

 ةروصلا فرشاف ةهصأا لوق دنع سورده ملا لاق مانطاب وأ ارهاظهوجولا عي ند مسالا

 مالسلاهيع فسوي :ديساماو هلك نسما يلمع سو هيلعدلىلمهنالانسحا يح ةينامسملا

 هللا ص لحم هدوبالو هلبق رال هن هللا يفر يلعان ديس لافمنمونسحلا ر يش ىطعاامئاف

 انديس لاتدقت كللذ عمو راصبالا ةعب اور عيطتسال راقولاوةبيهلاب هنسح راسامنأو سو هيلع ١

 قو يع ىلع ىفكت عضو وهيل ىلص رانا ىلا ترتد ضر تباث نب نناسح

 وجي رايغاللو لظ هلام يذلا لظ يف ماعلا لخد

 رامب الا ذهب هيلا ارانلا جا عالتسا راقؤلاو ماب هتروص لاججرتسمىلامت هللا نااللواذه ْ

 ملوقعردق علاوي لص هنمسانلاكردام مهضعب لاق نمو* ةفيعضلا ةي ويدلا

 نس موت حمود ماا ومم“ ل  وهردقأوفرعبل مهيلع هللا ةمسأر ,ه وهف كلذ نم مل ررظافةيرشدلا |[

 مسوديلعهلاىلص هيف ليقام نسحاامو رتثسأ|يف ةمحرلاو رهظأوف ةمعنأ ءلاتئاكف نيملاعال ةمحر ٍ

 ءاسنلا دلت مل كنم لكاو يني طفرت مل كنملجاو
 هاشن اك تقاخدق كن أك ٠ بيع لكن م ًاربم تقا

 انديسلسو هيلعشاإ لص لاقاكىلاعت هللا الا |رلعخ الف هتقيق حمار رماطظلا هتروص ليبق نماذهو
 نيعباتلا ديس لاق منمو#يبر ريغةقياح ىلع 1 قملاب يثعب يذااودد ءهنايغر ر لأ

 الو ليقف هلظالا سو هيلعدشا لص يب هلا نم يبن دا باهصا ًارامدنع هلا ىضزينرقلا سيو

 هنال(هيئاب رلا رازمالا ندعمو )ف صملا لوقدنع لاقو# ةفاق يلا نباالو لاق ةفاق يبا نبأ

 ارارسا هرارماةنازخ هلل عدوا دقو» هينسلا تافصلا راوناو»«هيلملا ثاذلا راسا لت ة ؟سم أ
 ملعف تش مولع ليث 2 ملسو هيلع لم لاف+هيلعالا اهسنارع ئالو +هيدلالا ودبتال

 * سو هيلع ىلص ل اقودماملاو ساخن ىلا هغيلبتبفزم !ملعوهيفينريخ طو هنامثكي امذخا

 هب رسال ظوفحلا حلل اهيلع علي ةما فلا فلا قلخ هللا نا *«|ةلار حولا لعدمولع نما ا
 ةئيدم انالسو هلق ىلص لاقو*اهاوس قلخ هانا لأ مال اعنا لكوالقالا

 هللا ىلص هنا نصئا هلا يف يطوي.لا ظفاحلا لاقوجبابلات ًايلفملعلادارا نفابماب ”يلعو ملعل

 مالارخ ايفابلكيقواهنا ليقو * نال رخ يف ١١ سما الا :ىث لك ملع توا 0

 .لكا ناكوذبترلا يف لاكلاهل عم م5 ًاشنلا يف لاكلا هل عصف ماسو هيلعدنلا ىلصد.ئاديبأ قلخ

 لاقن مدا حري ولظ هل نكمل مو هياعاللا يلص هتينارونو هتفاطل مث نمو*«يرمعب باهذ نه

 'نلسرا ىلاعت هللاو رش نتف ناكل قوقملاب مهمايق مدع عمر ريظولذا ميلا ةج ءر ورق هرعأ

ْ 



 | يردحا سو هيلا لص لاقدتف اذه عيدجيعتلا وه ليقلا اذموناتكلااهف رباكأ |
 ا | كلذيناباملع» يفر 2دز ز برلفةلوقي ناب ىلاعت هلا هرم دقوا ذهل العال ةمايقلامويدماحب

 هلوقدنعه نعش ىف ر لاق« قادت نال ىتلا مولعلاو تالا يف ايقركم سفن لك يف لري هنا
 ناك ةيعبتلاب ةفالخا ىلج تلق * ةيددممحلا جو را تاكل كاذو(ةيانطصالا اعلا نأرخو)
 ملعا منا لوقي ناك ناو هئبثرم ثيم نم ”امسلايفالو ضرالا فةرذلاقثم هلع ,ءبزعبال

 هايحالا اهل ةبترلا هذهو رهاظلا ”يرشب نطابلا”يثوكلم وهفدتي رشب ثيح نمكايند روماب
 ايئيرشب واهسفن يفوملاءلا يف ف :رصعل تاذصلا عيبجو طخعلاوأه :رااوربقلاو فطالاو ةتامالاو
 ضعب هناف هتك ذامىفانيال هردص قيضو هرغغشو ملسو هيلع هلا ىلص هاك وهنا نال يأ
 نيبير جهدي عضوولسو هيلع هللا لص هلوقانههتباتكن بياعو لاذ 3م هنافصو اذ اذ تايضتنقم

 *«نيرخآلاونيلوالا ملع ينثر وافي مك نيباهدرب !تدجوفديدحتالو فيكن ريغ نم "يبد

 مافحتف مسوديلع ها ىلص يبنلانايفالبملا رداقلا دبع يديسوهو هتثروو دمي رذ نضعب لوقو

 لوقدنعلاق 2« ناك وأ نئاكو عاما هيملعف يلزال ا ملعلا ري نمذر طقديف ترطقف ءارس ال اليل

 ا يلص هب صاخنا يد. .يحلا ماقلاىلاةرا أ ةياصالاة شي .ةلابحاص هنعدا يضر فتسملا

 يدمحلا ماقلاو ميسو هيعمل يلص ةصاخا هيلو وهوخدأ وأ مأقب ىيتلاوهو ملسو هيلع هلا

 نضيثلا سو هيلعهلاىلص ةماعلاهتب الولف ةماعلا هتيالو رهو كريبنوق باق ماقج ىجسج يئادلا

 مههمدحأو لك ةبترم بسحب وصخو اسوم ؛ايوالاوةكئالم اونيلسر او نييبنلا لعهتطساوب

 ا .رمهثاو َنيِمَلاَعل تر! َكاَأَسْرَأ امو ىلاعتهلوقل ةراشالا اذه نمو هتيلباقو
 تايادبلا أدبمو قئاقملا ةققح يأ هتقيقح ثيح نأ ا :ريغامأو نيفاكلا يف رهاظكلذو

 ميدلا نماقشر وا رججلا ن نمافرغ .سع ام نإ لوسر نم مك

 ملطلا يف ,سانلل اهراونأنربظي 1 ركأوك لضف نيهث نياق

 ا فمجالوفءأ ايتاشي فال القال الواب وجو دحاابمف هكراشبال يناادبةصاخلا هتبالوف
 ليسو هياء يلص لافءريغالو ةالفقساال ريدقتلاو ضرفلا ريدقث ىلعابةيطيالو لب هريغأبم

 برقلاةلزخمناملعاو لاق + لسر ينالو .برقم كل مديف ىنعسإ ال تفو وايلر عم لاحيي

 ا ,نيغ يفوهناذ !ذثييح نم ءارسالا ةليل ملسو هيلعشا لصد ةثباث ف دأ و ارتبألا يناببلا راما

 ٌ يعط يردنعتيبأ ملسو هياعشا لص هاوقب ةراشالا# كلذيملاو هرسو هحور شي نم كأْلَذ

 ريكا عراد لا لوق ريشي كلذ لاو نيقسيو



 الا

 مابلا رهزلاهبانك يف سو دديغلا رداقلا دب ييديسورك ذان انه رك ذدلو ددعالاا هرلاق
 5 هاب فرامل ريكا خيشلازعيور + ع هنلاقةماعلاو ةصاخلا ةيالولارك ذ هيف ثيح

 ارداقلا دبعيشلا ىرال باشاناودادهبىلاغينمترفاسلاف هريس س دق يخلبلا دمح أ نيدمح

 سانلاعرهو مسارف كلذ لبقيفآ ارالوختب ارش كامو هتسرذمب رصعلا ىلصيا هتيفاوفهللا ةمحر

 دمي يفلبأي كلب ابحر ملاقو امسبتم يئارظنو يديي كدسماف هتشلاصف هلا تمدقت هيلعمالسلل
 ةفيخ يانيعتفزاو ليلعلا ءافشوي را اور مالك ناك اشم طوشااكمهلا أردف
 تدجحوو قلما نم ىسفن تشحوتساو ةبواةوش ياشح|تقنخو ةبيع ىدنارف ثدعتراو

 تف هليل تاز ناك الف هبلافا اناوىوقي و وسب كلاذ لا ازام دنع ربعا نسحاال ارم ىباقف

 ةعانرخنالا دييو سس أك اهدحا ديب ناصقمم يبلق نميل زربف ةملظمتلبل تناكو يدروملا

 بارش سك [ذهو نيب رقثلا ةكّئالملا دجا اذهو باطلا نب ىلا ةملا بح ميللاقف
 هروثب اضاف نن اكل دبحاض ىنلوانو عاما كلت ينسب أمىمرلا عل ترم ةعاضهذهوتبحلا

 كلذ ريغو ىلاعت هللا دايلوأ تاماقمو بربقلا رارسا نعي ف شك هب رشالف برثملاو قرشملا
 باقر عضو احرف راكمالااهفاوهرضيف لوقا ادقا لوتاماقم تيارا ناكف بئابغلا نم
 قييإ هراوناةعشأل ر اصبلا راصباشهدتوورئاصب يف رئارسلا رارسا لهذتوهشييملءايلوالا
 ًايظعت مكأرلا ةئي ىلع اه هرورظ تنخالا نيب رقملاونييناحورلاو نيب وركلاةكمالملا نم ةفئاط

 | فرامل طوا بونحل مسوأ ثدححل لاح  لصاول ماتم لكن اهيلارطانلا قحت وماقلا كلذ ردقل
 تدوس هي ماوداواوةضعب وهلكومل يصقتو هتلبجتو هدبف برق نككوا يلوا في رصتوا
 دمت هاكمو هيلا رظنلا تقوطع هيلا زظنلا عيطتسا الدم تدك لكدبو رداص هنعوأشت
 37 هيف نه تلة دمدعب ع ديف نو ملعاال دمة 2 كمودتم اسم تقوط اهتمام م عيطتساال

 ىبنسنعو ىمؤخو حوف هلام .نعو لإ راجو ميهارباو مذأ هنيع .؟ نع مو هيلع هلأ لصد لوسر هيف
 ذاياوألاو نيعمجا مهنعشا يضر ةباعصل ارباكأ هيدينوب ونيعمحا مهيلعدمالسوُهَلا تارلص

 ناكو سو هما لص نبيه نمريطلا مم ةرلع ناك ةقلحلا ةئيه ىلعامايةمهحاو ءادنا سدق

 تفرع نمو نيغمت أمنع هللا ىضر سابعلاوةزمحو لعو نافعو رم و ركب وب مهتم تفر عنك

 افولاوبا نيفراغلا جاتو ئرتسنلا لهمسو دين او ىلعقتسلا ترسو يشسوركلا فورعم ءايلوالا نم
 يبلاىلا ةباعصلا برقا نم ناك للا همح ءر عاق نلادمح |عيتلاو يدعشلاو رداقلا دبع تاو
 اذا لوقي الئاق تممسف رداقلا دبع يشلاهِلا ءايلوالا برثا نمو ركب وبا ملسوهيلعملل 1
 || كارم دمعتي اءر ىلا توبوبجلا هايلوالاو نولسرملا ءايننالاو نوب ةلاتكأ الملا تفاتشا



 الاخ

 فعاضتفماقلا اذه دحاديلا ارظنلا عياتسنال يذلا هب رددعلعالا هماقمن زن زاب لسوديلع
 قيفرلا ىلا دودي هك دب :ماماقمو مهاكنولعيو هتدهاشب مهلاوحا و كنتو هش ا مراون
 ةقرابيل تدب مث غاررصمْلا كك و نير كلا رفغانمُط اوان ل اودي لكلا تمعش لاق مالا

 نيب زييقلا نم تطقسأودوج لكم .ىنتفطتخأو دووشم لكوعب يدييغتمظعالا سدقلا نم

 رداقلا دبه خيشلاوًرماسيفاناوالارعشا ملف .نيدس ثالث لاا هذه ىلع ت قاف نوفلتخم
 يزييتيلا داعدقودا دهب يف ىرخاالاو يدنعهيلجر ىدحاو يردص لع ضباةدنع هللا ىغر

 أ اهكتعّاساو كلاحككلم اوك دوجوملا كدران ا ترمادق ىشلبأي يل لاقف يرءاتكلمو

 هعالطإ لعل دي ارابخا تقولا ثللذ ىلا يرها ادبي وميلاوحاووق ادهاشم عيمجبي ةربخا ٌمكربق
 ىلارظنلا تقوط تح تاره عبس سدي ىلصللا لوسر تلأسيللاقو سفن لك يف "يلع
 ا تارد * عمو هيف ام ىلع تءعلطا ىتح تأ تاره عت 'يقحت ارد عيسو ماقملاكلذ

 ا كلل تحال يت جدتأر رم عيسو تار ٠ عيسو تارع عيسشف هلا تاس دقويدانملا تعم“ حج

 نقلت باو يع ئمأسأ اك دك اقسى ةرهنيعبس كيف هتل اس لبق نم تدك و هقرابلا كلت
 ةجيبلاو) نعد ىفرهلرتدنع لاق هأضئارأ ملا نم كنافام عيمح ض قا ينب اي هنأ أوضو

 انديسلاف# ضحربخ ةمحرلاو نيملاعأل ةمحر وهوال فيك هلامقاوهناغصو هلأ ذيف يا(هينسلا

 ١ نيعوم اهيبنو ةمحرلا نماوقلخم السلا هيلع ءايبنالا ميجمب هلا ف عفن يسرا سابعلاوباذاتسالا
 موهيس موجحرم لكو ةنعةجراج ةمحرالوا معوبني و تاما لصاوب ةةمحرلانيعناك اذاوةمحرلا

 نم دالوغال ذا(هيلاودتم يبق هئاوأ تحت نويدنلا تجدنا نم)هلوقدش :ءلاق 325

 ايش ضعبب نوكالا هباوثوم ارافاخو هاواعبأ ةقرقطا يف مالو سو هلع ص هتطاسو
 ٍ 7 اذا مالسلا هيلع مدل وقي تنمو قيقطا ربكألا مدا بف ملسو دياعهقااإص هقرطو
 1 ىلع ىنعيةلوقب هرم سدق ضرافلانب رمع يديسىمملا اذهىلعدبندقو ىاتعمدلاوويفاذ

 ملسو هيعمل بص ىبنلا نامل

 يق وباب دهاش ىنعم هيف يلف ةروص مدل نبا تنك ناو يفاو

 هقي زم يفهرس س دق ىنيسملا ىواعلا ناهي شملاس ديسلا لوقدوخنو
 ءاوضالا مهتشغ اقع كنم 2 لوسر تنا نياسرملا ىلاف

 ا ءابآ أ ضر كنع لكل لصا لكل لصا تنا
 أ هنم هثدومل او هيلع لم أنيبت ناك او ءاممسالا ملغ هنم أَن راو مالسلا هيلع مدآ ناك نمو
 5 ثيح يريصوبلارد هنو رهاظلا 3

 ع ير ب ا تس سس ويس هه شاه ااا اا م حصص نعنع حس حس سجس يب لا ياحي هدي نر بداح دس هج طلع عع م صصطصم



 تصمم

 نميث اان لاقولو * ىثهنم صققتي ل واماق لزج لسو هيلع هى لصهرون نا ىطعي هئاق 6 «لو

 0 ا ملسو هيلدا لص بنل نعىبعي مهنمدحاو لك ة باين ق قل مهتااس .روعت ل وكلذيف ةيملا
 تاع يي ب ل ا ا ا ا

 لاو

 مهب هروف نم تلصتا امئاف اهبماركلا لسرلا نا يأ لكذ
 مظلايف سانلل اهراونانربظي اهكارك م لقف سمش مهناف

 افاف لسرلا نم دحاولك مقا ةزججلك ناينعي ةدربلا حرشيف يكأ قوزر منيب ةمالعلا للاق

 | رم ثلصتا ائافدلوق نسحا امو ملسوديلعملا قص دم رون نم مهنم دحاو لكب تلصتا

 ا

 هللا ىلص هروث 2 رمدحاو لكتاب !تناك امئاو* ىتدنمق دلال دقو مهيلععزوهلا مجوتلهرون

 سجل كاةراوفا بكاوكلا كلت يا نربظي س شل كالت بكا وكم لضضف سعب نال لسو هيلع
 ةبيغدنع صف سهلا م: دقسم يف اغاو تاذلابةئبغم تسدل بك اوكلاةرلظلا يف سانلل

 هان نو ربظباوأك سو هيلع لص دوج لبق:ايبالا كل ذكر سهلا وو ربات سمشلا
 امدقم ءايبنالا لبق ناكدقل رغم هاينالا دعب ءاج ناف

 امدقتل نا باجمل ورغ الو 2ىدملابكوميف باهتعلا هلاوثاكو

 أموق ناك ام جوعا ام هدعب نم اهجاجروعا دعب نيدلا ٌةأنق ماقأ

 هللاىلميبنل مالسلا هيلع ليريج ل وق نم در دامريشي كلذ ضعب ىلاودنعشا ىضرلاق هأ

 رش ايكيلع مالسلا لواايكيلع مالسلا اذكه كياسيبصا نايف رماىلاعتهللا نا اسوهيلع

 يف لسوديلء هللا ىلص يبنلا لع اسي ناك اذهبو رهاظاي كيلع مالسلا نطاباي كيلسمالسلا

 اهو*امرس سدق ىوانشثا هخيشو ىثاشقلا ينعلا بطقلا ىديس ةرونملا ةنيدملا ةيجاوملا

 مالك هداري دعب هب هنا عفن ةيسورديعلاةللسلا باتك"يف هلاقاممدقتام لاح! ضعب لصقي

 نع اظيفتسم يا اين تنك لسو هيلعدللا ىلص هلوق كلل ذ يلع ليل دلاو ةلمجا يف ءانرك ذا قلعتي

 دوجو لوقةوبنلا بحاص هفاربخا لبادوجومالواثافا تنك لقيملاذلو هقاخ ىلعاشيفمو هللا

 ماقتل هعرشن م هفنسأ يذلا اوارهاظو ادطاب وارخم ادالوا عرشلا بحاصوبفنيلس ”رلاوءايبفالا

 ملسو هيلث ىلص هدوجودعب تي اك عم قبب ناهللا دارأ ام قياودنم سني نا هثادا اناام

 أ همالسومللا تاراص نيلسرملاو ءاينالاداقنعافلرصالاو هال ةصاخ ماكحالا نم خوسمملا ناكو

 الكالذو مالا ةجزما ف الثخال عئارشلا يف نوناتغع منك ديحوتلا يف دعت نيعجا هيلع

 ادوجوم اكول هنالاسوروايسج زل 2 ايفو هيلا لمدروظو ل مالا دوجو يف دقي

 ثعببال نأ نايف هتعي رش تحف هدعب نم ناكل مد ١ ندا نم همس
 | نيلسرملاو ءايبنالا نمدحا

 ةكحرورظل ةصوصقت ماوقا ىلا نولسرملاو»ابيئالا تعب واثدبالاحور .وفيلء هى لص مدقتف



 فيلا

 في رشلاهعرش ررقيف سويلم لصق لص هغرشب نامزلارخ - !لزاي ني مالسلا هيلع يس
 كا عب رش لك بسن لؤي ىلص هدوجوالوأ سما ملاعيف مدقتيجل م لرك رماظلايف

 سَ ده يذلا كيلو ألات | لاق,سسو هيلعهللا ىلص هعرشتةقي ةملأ يقوهودي ثم ضم

 هللا لص دا - هسلوسر عرشوهو م اعت هللا نم ادهن ال هدتقامهبف لقي هدا عاده

 عيت أ ةىلاعت لاقفتفي رشلا ك دج زور لبق كلباون هب ريظ يذلا كعرشمزلا ىنملافلسو هيلع

 نمدحا عابتابالىلا عدلا نددلص نال نيل عاباب روم ًاملسو يلع لا لضوهل م يهارب] ةلم

 هيلع ىلص هلوفو اريل َنيِمَلاملِل نوُكيل لاعن هلوق رمادي لاق ماءاينثالا
 نم قولخت لكملا اًثوعبم مسايا لسد ىطمعي ةفاك ىذا ىلا تاسراؤ ميعصل يف سو

 قولخم لكنا الا كاذاموايهرهاظ يلعاس ئارجا نم عئامالو تادامجاو تاناينلاو تاناويلعأ
 اهتايح بتارمتتوافت ثماو قطان ديرم رداقملاءيسدنا طةنسلاوباتكلا رهاوظتلد ||

 ناف هنالك ةبترمو هروطو لاء بسجي اًفيلكت فكي نا مصفايتالا6ةيقب واهتاكارداو
 عسولا يف ملاوحا ف التخا بسحب ةدارفافيلكت فلدخي ضيا عابحالاب فاكملاناسنالا
 | الوديصديصامو ماكحالا ةيقب سقفاذهىلعو كلذ ىلع مرخيام ذه حابيفرارطضاوارايتخا
 ةرثكمايشالا رئاسا فيلكتلا نا ىعلدب جيبستلاةلقبالا ةجشو تءطفالوةاضع تدفع
 دعاوش نموت ريثك نعوفعي و 1 ىهلالا لدعلا هيضفقياب يزوج 53 ايفرضق ن ف مييستلا

 0 نإ ىلاعت فوت تحت ةيكملا تاتا يفد رسم سد نيدلا بخ ”عشلا لوف كلذ ف لئالدلا

 الا قظلا لها هلوقي اك لاحلا ناسلب حيبستلا اذه سيلو هصخلامو دمت مرسال كنق
 يحيديس مالك اب قاسو دوهشلاوةدابعلا ماقم فالكم اعلاف لاقلا نانسلب وه لب هل فشك
 نازوجي هناو ءايبنالا دفزا ناك م السلا هيلع ىسب# نأ لبق 96 هيبتا لاق خ# كلل ذ يق نيدلا 1

  هيلعقنا ىنعي ثحن هيفق قيقجتلا لها ضعب لاق لضافلا يفاباقم جوي الزاصخ لوضمملا يف نوكي

 تضرغ لسو هياعمّللا ىلص !دحاتيبن نال مالسلا هياء ىسيعانديس نمدهزا مالسلاو ةالصلا
 قالطا نموهشمب عن دم ىتحا ميدل ىف مص اموورصب غازامو اهيلاح ةعلي ملا ةاهرينا ل جايتدلا هيلع

 نأ هريغوافشلا بأنك يقوأريف دهزي دود ءايلدللةيئالناباللعم ل سوديل مث اس يطدعلل

 كلعم نوكوابهذ لابجلا :لهشلا لع نا بت كل لوقي ىلاعتةثلا نا لافمالاسلا هيلع لي ربج |||
 هللامال نملاموهلرأ دال نمرادايندلاايندلاويلا«لي ربجاي لاف مةعاس قرط أةتنك ثيح |

 قرخأ ةياؤر يفو* تبانلا لوقلاب هللا كتبثهالسلا هيلع لي زبجدل لاقفدل ل عال نماب ميدو
 آل ارايتخا هل اهالكف رنلاو ينغلا راتخاف ركشاف امون عيشاو ريصاف اموب عوجاناديرا ||



 ”+«نلامجاو:لالجلا:مللظم نيب عماجلا*«لاكلل روظم سو هيلع لص هنالالا كاذاموأرارطشا ُ
 : «ءاضقلاب اضرلا ماقد يشتت 29ج ءراأو فوذتا نيب طسوعم *لاوحالايفالدتعمناكف |

 اضياو»# لالالا تاعتقنم هريشك نع نس ناكاذلو فول هيلع بلاغلا ناك مالالا هيلع ىسيعو | |
 'تربظاذلو هباوناتقيل مهيقدهز .زلا لاكررظاف#لاملاوماجلا بابا نمروصع مج ىلا (ةوعبسناك"

 ةاثوعبم ناكف سو هيلع !لماسيباماوعابتي امرقحاهرعرامواهوعدتبا مهتكل مهيف ةينابهرلا

 آش أ نوب مكنك نإ لق قلغل لوقب ناقحلا هما دقو نيماعللةمحرلاوهو قلاع هامل
 ارخص نبا نأ يك اغا عسي اساو اكلسموأمماجأقي رطراتخا ذأ كني يف ومرت ْ

  ريعشلا زب_ خلك أبناكةراتف مهكراعضو مهكدلمو مزيقفو مهينغد م موقذ مبفيعضو م نيكو
 ننخافلا بوثلا سبل ةراتو# ىرطلا نئيعلا تلا بطرلا لك أيئرخا ةراتو# يدرلارقلاو سبابلا ||

 يصل لعةراتو#بايثلا شرفوريرسلا لع ضكرب ةرانوجرهاطلا قللا ءاسكلا سبلي يرخاو#
 نئرالاو للا يكري ةراتو# ةوسنلقلاب ينتكيك ةرخنأو ةماملا عمةوسنلقلا سباب ةراتو#«بارغلاو

 نقح موصي ةرأتو# ةعامج عم ىرخاوأ درفنم يشيةراتو*ف دريأب زو راجاو لغبلا بكري ىرخأو
 .هناوظي ىسىلعي ةراث ليال ةالصيفا ذكو* موصي ال هنا نظي ىتحرطغي ىرخ أورطغيال هنأ ناشي

 دهتلاة الص نع دقراه روهلكل يللا ايححاامأ ذه عمو ىلصي ل هنا نظي تح ماني ىرخاو دقريال
 كولملا ءاطعرطمي ةراتو#سةمالا عيمجةعباتملاتي وهتوةللل الي بسنالا هلك كل ذامورا ملا يف اها داف

 هكاذ لك# قاطعا مام اونوراق:فاللارابظأ يدووم نم ضراقي ىرخاو#« ملا ىنشب ءادغتسا
 .ايهيقداجعا يددشتلان كغ نيد جرحالو جرع هيفا ةحممس تقي رطوةلوم هثعي رش نوكتل

 هللا يفز لاق ثي ديار طفاو عوصاو مان اووونافانااما لس ديلعمملا ينص اقاهنع يخارتلاكدتع

 ضاوغلاررديفيلا ارعشلا بطقلا يديس لقناهيلع ةييذأ 1اينبنإ وة م6 رك ذا دعب ةنع

 , ةريغوأ ين نم ادبا ةاساو هنأ نيبو كني لعجتال لاقدنا امها عفن صاوا ىلعييديس نع

 اذاف هسفنملاالىلاعت هللاىلا ةوعدلا يف هب ,رودبعلا يب ةطساو لوس ءرأ نال لاق فيك هل تلقف

 وقاص كاذذا بلقلاع نءعلوسرل!ةظس أوتعفتراو دابع نم ىلاعت هلاادأ ارم وهيذلا نايالا عقو

 | نم دبعلا ىلعةضافالا حالا لوسرال قي ودلو سر نمو هسفن نم دبعلا ىلا برق لاعت تملا

 فتزادتما نمرافتل وسلا سفنفءاوسدوسلايفةاجانمل لاح يفاك عابتالاو عب رشتلا بتاج
 كل ذ يلع رجالاهل لصحاو غيلوتثاب لصح عب رشتلادوضقم نا رعت لامه نوددعماوغتي

 يلا اهبلمعي نم رجاواهرجدإف ةةنحة نس نس نم ملسو هيلعدللا ىلصءلوق هيلا: انشأ 1ك"

 أذ إولسو هيلع هلا ىلص دمحم لوقب هدابع ىلع ىلاعت قمل ةريغىلا يخااي رظناوثيدحلاةمايقلا ||[
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 2252525255: يور ع ب ب ببي بيبا

 هنا ىلاعت قبلا اناعانيف اعداد يعادلا وعد بج بيرأ ينإَت تع يرايع كل 17

 هحدميف غلاب ,لامتذنا عمري لك يف ةلساوانل امج هيذلا انلوبر نموانسالا نم انيلا برأ

 مط نم م ىلاعت وق وجني لكلاب هفصوام ةرثكلومهنابحرصي نا داك حلسو هلع

 كلذ موش أ تروشياباملإ كلوديا تيِدلاَن إىلامتهلوقب ومش[ عاطأ دقق لوس
 نبيا ةمالملا لاقحا مهنعمافتو قلطا لاح ير اف الا شا ربل

 نأ نمءانققحام عم مالكلا اذه رما كدلوبمال هضالسامكالذ لقن دعب ةيشيشملا حرشيف ىركذ
 هليصنت قبس لصو ام لصو ناوهيلا دحال ليبسال سو يطا رس اتلمساو نعاامختمالا
 خيشلا انديس اذهوورس سدق يقاثعلاقازرلا دبع يديس قف هلا خيشلا مالك هئايبو

 لانغا ذب هريغويلذاشلا ندحلا اوبأ خيشلا دهتناك هسيئابطق يف كال يذلا ىسرملا سايعلاوبا
 ريغم لقا دفو نول ن نم ىسفن تددعام نيعةفر طرلسو هيلع يلصملا ل وسر ينع بتناول

 ايدلا قزر نم مسق هل جرخ و دوجولا يف ةمحر هل تادح نم لكنا هانعمام دحاو ريغ نعرع

 هتطساوب وه بدي ىلع شلل ذدل جرخ اناف تاعاطلاو فراحملاو مولعلاو ناطابلاو رهاطلاو ةرخآلاو
 اولسوي لسد سئاسخ نموهم ذولي مهيوعا اوهولس .وهيلعهلا ىلص

 ان ردقب مل جرف اعلا سادجا نئازخ يو مهما عفت العلا ضمب لاق نئازا ست انم يطع:
 الف جيئانما مدي يذلا ملسو هيلع هلا ىلص دمنا ديس هيطمب ئاقلاملا اذهيفربظالكو نوبلظي

 دقو هللا ةفيلخو ةفيلطا مسأ نعموهو طسويلع هما ىلص هيدي لعالا» يش ةيحلالا نت ازلعأ نم جرخي
 ىركلاآر قل او سواها ىلص تطسأو ثور دوهشلاو قلاب دحال ةفاطال هنا قبس

 .ةفرعملاو هب في رعتلاو هلارط ةلالدلا ىلعةرئا دابلكهلاوحاو هلاعفاوهلاوقا ناو مظعالا ىلجغلاو
 يح هدم لكس وملسو هيلعدشا لصرحي نمفراغي وهف اهيفقرنينانالا ماداف انةيانال

 مهلع 8 ١تاواص نيلسرملاوءايبنالا

 مدلانمافشر وارختلا نم افرغ ننام هللا لوسر نم ميكو
 ١ وهافا ىعمملاف هيف ىفايق هتبيغل هلا يهئانف تقوكالذب وعشيال ءانفلا بح اص نارمالا ةياغ

 || هيقانفرمالا سنث يف تب افق اسو هيلع هّثا لص هيدي ىلعمل مفلا هجوتوهنمودا دس اماودروعش
 مالكيف قبسو هيدي ىلعالا نئازلا نم « ىت جيرخيال هنا رمام ليل دب هب ف رتعا هتقافأ ادعب كلذ

 قيرطع لس هيلعدلا ىلص ديلعةالضلاب لاغتشالا ناميب ىدنقملاة قي رطلا ثا نمدحاو ريغ

 هيلعهللا يلص هلو سر نمو هسفن نم دبعلا ىلا ب برقا ىلاعت هنا نوك و ىلاعت هل رك ذنماهنأو حتنلا |

 هئافلخ نع ىنغتسي الد بعلل نامالا تويثدعب و هانرك ذامم ايش يفانيالو هيف لاكشأ الامم اسو:



 مانلا وصولا دعب معنةفرحملاىلا لصوتلايفنيدتبل اشم نم ]وديا هام هطئاسوو أ
 هبدلل عفت يلداشلاو كل اوبأ_نمشلا لس دقو» سو هيلدا ىلص هنعىنغتسإ الوم نعى خشسي

 نآلا اناو وشييشم نب مالسلا دبع خيشلا ىلا بسنتا تنك ل اقف يندابسأب ,كلختي شوه نم هل ليقف

 زكيؤباو سو هيل هنا لص يلا نييمدألا ن مةسه ربا ةرشعي موعا لب دحا ىلا ستنال

 ليئارزغو ليئاكيسو ليئاربج نيبناحورلا 2ررمةسخو مهتعاللا يضر لغو ناثعو رمجو

 ءافلطا نايلذاشلا نسما يبا خيشلا مالكويف ينرقلا سب دامالكيف قيس دقو حورلاو ل فارساو

 اذهدوصق» , لملو كلذ بح ىيعماب مهتقرعم ناو سو هيلع هلا لص هنفر م: يفاوتوافت ةعب رالا
 ملسو هيلع هللا هدوهيشيف طلغلا نمزارتحال ا ىلعهيبدتلا صاوللا ىلع يديس هلاق يذلا مالكلا
 رصاق دلل .لقياهفا طهودصقملا لا ذفني الواه دنع فقيف دصقالاك ةطسا اولادهاشلا لمين اب

 مدع لادلادنع فوقولاف ةتباثدللا ىلغلسو هيلعش|يلصدلامفاو هلاوقاو هلاوحال ةلال لا ذا

 دقو رصتلال ليجلا بئاصمنافاذه بغي الو ادلب لبجلاو روصقلا ةياغيف هعلال دمبف

 فوفولاودب كددقلا يف لغوت هنكلدب + ادتقالاو هتبحيف قدضادي رمناياشملا ضعب نع
 هب ذولي ءاجخ حبطسلا قوف نم هه رطب رماق حمطس لعاموي هعمدسصق باحملا؟كلذر اصقدعم

 طلغلا مه مق 5 وهل عمتفقهنمم وأجر مطققنا اولا يفالز ان نأكُن يك موحرطق هنع هعفدق
 علقنب مهضعب نأ قحةبي وب رلابئاج نعنيلذاةمهنم ررلاو عفنلا ن وريف كلا ةرعص يف
 هل عقي نم لاح عزا ارثحالا لكز رتحبلاةلمجلاب ودع هدي ريامف ءاضق عدل مزج ر وبلغ دنع مهنع

 هللا ص بابل ىلامتدا في رعتالرل هذا رضع ثودصقلاك اجي تح ةطساولا دوههشيف طظاغلا

 لاف هاانيدتها انتناالول ميللا# ” لأ اناَدَه ناالْول يدعم انك امو هانفرعام لسوهيلع
 لوقريشي انهداناقن ام ضعبرملاةراشالا لاو تلقركذ ذامدعب هنعهللا يفر سورديعلا خيشلا

 امل نوملتيال نيل ءاَوعَأ ع أ لَو ةليأ تأرق هرس سدف يلذأشلان نسا يبا ديس

 نم كنعينغاالو ملعي نانا لوقي لسوهيلع هللا ىلص يبنلا تيأرأ اا لأ نو كاعاوشي نأ
 هللا ساعد نييرتأل 1كتويشع نِذَن :اوىلاعت هاوق لزنأا هنا جييصعلا ثيدحلا يفو ائيش لأ

 ةمطافاي لاق نأ ىلارانلا نم ءمههسفتا اوذقتي ا مهنمبلطو صخو مفارعقجافاشي رق 3 لسو هيلع

 محرك ل ن اريغاقيش هللا نم متكلم ال بلطملا دبع ينباي بلطملادبع تع :ب ةيفصأي دم تنب
 هللا وسر تعمس ل قنا دعها يفز صاعلا نب «؛ ورب نعناخيشلا جرخاو*اخلاليأبلب آس

 وحاصو هللاىلواما يئايلواب اوسل نرالف ىلا [نا لوقي رسريغا ارابجمإ سوهيلعمشا ىلص

 نأ درفملابدالايف يراخيلاجرخاو*اهعاصبارلصاس ىنعيامل البابلي اسمح .نكل نيدمؤملا



 ب رلايفوت انو لايعالاب سادلا يق أيال بسأ نم برقا بسأ ناك نا او نوقنملا ةمايقلا موي ينالوا

 هله تاق ناف#هيفطعالكيف ضرعاو ا ذكهوا ذكه لوقافدمعاب نرلوقتف بأ اقريلع اهنولمحت
 نم هديغد :ريطلا بحمل هلاقاك يفانتال تلق + ميلفنيف ةدرإ اولا ثيداحألا يفانن ثيداخا

 لجوزع هللا نكل ارضال واعفتال ايش دحال كايال اس .وهيلعمللا ىل لص هنا ىلاعتدللا مهمحردايملا

 واش« مالومدل كله مالا كلجالوبفةصالو ةماعلا ةعافشلاب هم عيجو لب راق عقدكلي
 يتسفن درجم يأ اقيشدما نم كل كاساالهأ اوقىنعمأ ذكوا طايل اساحركل ناريغهلوق هيا
 ثطلاوفشي وخلا ماقثل ةياهر كاذب مط خر ةروةانشوغ مهب ير كيم ريغ نم

 قحملا موا ثديشخو ىلاعت هللا ىوقل يف اظح سانلا ىلوااونوكي نأ يلع صرخلاو لمعلا ىلع
 يف عفشي هأ ابو عفشي هيلا باستنالا ناب هلعز بنا ذهل بقو+ج هيفقدبأ أط عون لاخداىلاةراشا همر.

 عما قي رط ينخ ااوجرانلا نم موق جارخ أونا . لآ تاجرد عفرو باس ريغب ةنملا موق لاخدأ

 هيلا نوبسأي سو هيلع هللا يلص هثما نا دارا | نا ىلع بيسو بسل لك ث يلح له مهمضعب ىلع

 هلاهجومللا همحر ىوردلامالسالا جيش دجو ناو ديعب رددوا نووي هايبنالا ما ف الخ

 موفلكم ابهجوزت لعص رح |يفهيلاهداعسا يف هتعدللا ىف ررمصو عمرك ل دسامهدري وةضورلايف

 مل ءاقلا اذهناكوكالذ عدل بعثلا ىضر راصنالاو نيرجأ ماو يلعدا ارقاوا نعل يضر

 ها ىلصديفغو» ىيساك ب سنلاو بيلا عيبسملاو رهصلا ركذأشيا مدري و تال ذ ىلع علطي

 ىلا مالاةيقب عيمجةيسأ ىفتقي ام يب راخجلا ثيدح يف نا ىلع عفنتال هعبارق نأ لبو اهل انلسو هيلع

 نوقيف من بر يأ لوقيف تفلب لهيملامتهلا لوقيف هاو مالسلاهيلعجون يب 3 ميدي نأت ماين

 نا ثيدملايفاسو هيلع يل داوقنمديفتسا هلأ ماو يغاذك تيدا لهيتمال
 نيبمللل هتعافشوهبارقو همحر عفن نا نينمذزما وماصو هللا يبو نأ هلوقو نوقتملا :«يئايلوا

 ةيعن مهنارثكأ هلوسرو هللاقبالو مهنايصع بيس مهنع ينيك فاتني لن او هتيب لهآ نم

 ضرع نمو هيلع ميل ضرعدنم | موهيلءهلل ىلص» وسلام ميباكتراب هيلا بسلا برق

 هاتر ساوف ةمقتو» الب كل ذب كو قباسلا ثيدحلا يف اكدمتاي ةمايقلا يف مهنم هللوقي نم ٠
 نإ روطلا تييبلا اذه لحال ىت لس رذكةيحو نادللا لوخدونارفخلا لصحناوهلوسروهللا نم

 ىوقثوذداهزوةدابعوال معو داقتعادعنسو مالسلاوتالصلاهيل يفر شم ةقي رط عاكس

 ملسو هياعدشا لص هلوىلاو 322006 دنع 6-2 نإ ىملاعت هلوق ىلا .نيرظان

 قبسام رك ذدلوب«رابخالان مشل ةريخلاماقاهلادمع مهم هرككلا+ .رك |سانلاّيِيا لثس دقو
 ماوقا اب. امل بوهيلعهلا ىلص لاق الدنا وهو دنع ىف :ر نا عان ميس ثي دحر كد نمدب دعولا

 0 ا ا اس ب ١



 ىخحرشأو يسن الا ةمايقلاءوي  عطقتم بسلو بالك نا عنتتال يقبارق ناثومعزي | 0

 اهنعشا ضر ارهزلا ةمطاف تدب مونلك ماب تجوزتف رمعان ديس لاق ةرخآلاوايذدلا يف ةلوصوم
 اهبطخألو بسنأو بيب هني ؛ ويني نوكين أت يبحاف لسو هيلع هلا ىلص هنا لوسر نعتسعم# 1.

 بلا هنعالا يفر رايطلار عج خا نبال اتددغا لاقواه هرفي لتعا ههجوملا .رك يلع ىلا
 لك لوقب مسوديلعها ىلض هللا لوسر تععنكلووابلا تدرأ امىناهللاو هنعدللا يش .ررمع
 ىفاالا كيلا يددرت :ةرثكوع يناجامةياوريفو ينو ىبسالا ةمايقلا مو هب عطقنم بسأو بيس
 يبسحالا ةمايقلاموي عطقني رهصو بسنو بسح لكل وقي سو هيلع هللا لص هنا لوسر تعم"

 ١١ لوسر تعفسيفا الاهتنبيف يلع لع حاحلالا ىلع ينج امهثأو ىزخا يور يفو يربمعود يبسنو

 امهننتاو يرهصو يبسالا ةمايقلا موي عطقتي رهصو بسنو ببس لكل وقي سو هبل هيلعدتلا ىلصدما
 دادوصقملا نعانج رخىتحانهمالكلاانب رفا دقواذهدام يحصل نامغشيف ةمايقلا ,وينابتأب ٍُ

 نم هلقث تدرا امها مها تايبلاب لاعالاوةدئافلا ىلع رادملاف لاح لكعو دع جرت نا اندك
 سورديلا نما ديعيديسهللأز نراملاةمالعلامامالل ىودبلا دملانديسة الص حرش

 (| دحا لماعلاملاعلا لماكلا فراعلا ذاتسالاوهديفدلاقافررذلا كلاس يس ىدارما هجرت دقو
 | تاماركلا بحاص ريرتتلا ققحلا ربلاةمالعلا .لريفراغلا ءايقصالاو نيخسارلا هايلوالا

 نيابدلو نيذلا هبجو لضفلاوب (نيفراعلا بطق نيكلالادشرمونيدي رملا ب رمتافشاكملاو
 ةينيطناطسقلا ىلا لحتراو قشم دىلامدق ماهطوتو رصم ىلا لحتراوأرقوأشن هيو ١70) ةنس
 دما ريزولا اهملاو هليقتسافا ديص لحانس نم جرف رضملا جر لابفأو رابتعال لصحو
 ارش نمحرلا عمق حرشلا !ذهاهتاج مقدم اهننركذ فيل اقةلو رصم ىلا هاعو نازجلا اشاب
 تا ومرهدديرفوهرصعةرداتناك د قفةلجلابولاقو هرعش ناي ذم نايتفلا يبا الص

 تفقاولااها لختل كلذ ترك اغا وراصتخلاب ىعتنا رسل سدفاهينفدو ١١69 ةنسرصوهنافو
 لباقتلري اا فراعلا ليصالادينلا اذهةلزامولءاذهيب اتك ىلع
 | ليج ريغ روهشمءامانيف :راعلا نيب هئاف في رعتلا اذمل جاتجيال هنا ىلع لويقلاب هنعدتلقنام
 نيملاعلا برهثادجلاو نيعجا مهباقغاو نيرهاظلاهفالسا تاكربو ةتاكرتب|نعفتو دنع يضر

 ا ممنلاونيلالجلا يش ةاوح بحاص يفاشلا لجل انايلسهيشلا ةمالعلامامألا مهنم ا

 ا ةيرحما٠6 ؛ةنس ىفوتملا تا تاريذالئالدحيرشو
 از حج ل جس

 ايف يبلا هامسا ىلع مالكلا نم لئالنلا حرش اذلا حرش . رش لئاوايقمرك ذا 6 كذا ة«للامتقا دمحم ماوج نش ف
 م يس م ع



 اك

 هنعدلا ىف راق داشلا اذهيفةمهملادئاولا# اولا ةرثك نم نم يفاناتهلتانااعورلوهيلعمل لص
 هيث يعمدقمللا نأ ملعا »6 دحاوو ناتئاميشو وسو هيلع هن لص دمجانالومو اند اثديس ءايم |

 ةئسل أ يلو ةيوامسلابهكلا نم» ريغو ميظملا نآرقلا يف 2أ!يف ةريغك هامساب ملسو هيلع يلم ادع
 هنمأ هيلعهتقلطا ايفو ملسو هيلعمل لص هنا لوسر ثدي احا يف مالاوالملا يعاب ابنا
 ىلع ةلادجبد«فاصوا يشوأيسال ىلا ىرهش ىلع لدن ءامسالا ةرثكو لوبقلاب قلتو ريتشأ ام
 رصتقا نم مهجدو رثكأ نءمهتف سو هياعللا ىلص هئامسا دادعتل موق ضرعت دقوا مناعي كلذ
 اهريغ نود ءامسااهأ ءآريتلاظافلا الا ىلح هراصتقا يف. داهتجاوهءالطاوهمسو بسح ىلع لك
 يلاعت ةيفوصلا ضعبلا ةوءافصو ناكماو سو هيلءهللا لص هيلع قلطا م عيمج هركذوأ

 ةفايما ري رادنع يحابف سراف نبا لاقو# مسا فلا ملسو هيلع هل ىلص يبنلاو مسالا

 معالا ءامسالا ذهب دأ ارااويفافروالابح قو بهاوما يفود#نورشعونانلا اسوم عشا لص :

 ا محم 2 ا

- 

 ةفصلا ىلع مسالا قلطي اماريثكو كلذ وحنوا ةفاضملاوأ تاقتشملا تافصلاو مالعالا نم
 ا ةيلسقا سلخ كاك نك اذ اواهريغ نءاهزيبقو تاذلا في رعت فام يكارتشالوا بيلغتلا |
 هتافص نم ملسو هيلع ىلصءؤامسا تقتشا اذاو رك اسع نبا لاق# مسا فصو لكل دو
 نا مث نورشعو نافلا وامسا_لااهنا ةيفوصلا نم لاق نم دنت هاذه نا نكي وادج ترثك
 ةدههاشملا يف نيب كلذ لكوهريغ نيب وهنيب هكركشم وهامو هيلع بأ اغوهامو هب يصتخم وهامابنم

 لقتو*«لعفلا وا ردصملا ةغيصب لبمسالاظفلب دري لاهنم ريثكو يطويسلا لاق# ىنخيالا؟
 5-0 همس مسأب مسو هيلع ىلمديعتت نان زوحمال هنا ىلع ستمللا يف ءرقاو قافتال ايازغلا

 لغف وأ ردصم نمد هحيوسأ هنملخؤيامدروالو هيتك يف هب هللاهاممالو هسفن هب ىسالوموبأ

 ذخفي امدروالو هصوصخم دري هنا لاهاو لاك فص ىلع لد ناوايلعدل عراخت ناانل زوجيالف
 تاريخا لئال د بحاص يلو زجلا ىبديفاؤملا راتخاو هاةفاضالا وأ قاقتشالا قي رابدنم
 هظفلو هبيترت ىعدعبتو ىلامتهللا بحري انزلانارمع وبا جيشلا همجامكلذ نيدنع هلأ يضر
 ادمجهعيعب مل ليقدي هامساملو باطملا دعم دج هيد امم مسالا !ذهالكدقتدإء ذه يقو لاقف

 بلاطوبارك دو ضرالاو ءامسلا لها, دسحي ناجل اق كنا يدح الاساسي
 فرط اًنهربظ نم تجرخ ةضف نمذإ كس ناك أردنا لاقفاهأر ابكر ادمج امس هن ادب اعلا

 ةقرو لكى عةرجثا نأ كت داع برغماب فرطو قرشملاب فرطوضرالا يف فرطوءامسلايف |

 هبلص نم نوكيدراوجهل تربع امصقفاهب نوقلعتي مهن آكبرفملاو قرشملا لهااذأف روناهنم | ا
 هيل نأ يلص دما ةيمآ ثعم دقو ضرالاو ءامسأ لهام دمحي و برغملاو قرشملا لهاهب قلعت |



 ففف

 هللاهامسدقو»*|دمشييجسف هيتعضو اذافةمالاءذهديسب تامحكنااه لوقي الئاقاشيا لسو

 .فلا يفأاب قلحلا قلخينا لبق لب مالسلا هيلعم ذأ قلخي نا ليفدمم وهيذلامسالا!ذهبىلاعت

 مدالوا موق ىهت«فدب رقي باتكلا لها ريشبتل همز برقبالا مسالا يهإبقدحا مسير وماع
 | دحاةيممستي ةدجااماوجتالاسر لمت ث يحبلعا هلو مل ةوبنلا اجر رشعةسمخ مهت دعو هب

 :ةلك هب تصخ مالا اذهوجم لوصالا رداون يف يكملا يذدرتلاودمحاو اسمثيدح 0
 هذهزهشا وه كراجملا ممالا اذه مهضعب .لاقو *«ةيبوبحلا ماقم نم هلال بسلا هلال ديحوتلا

 ديس ىلع مالسلاو ةالصلاهلا اهفوشاونيلسلا عب ج .دنعاءانماعذلاو نيملاملا نيب ءامسالا
 ادلع ل سي لامتلاقرسو دبع لم هتاذرلعلعمساوهو# جتنا نيلسرملا ||

 هللا ص هيلءالء لعجو لقث ف عضملادمح نم لوعفم مءاهلصأ ذاةفصلا نم لوقنم وهو سو

 دصقل ميلا انهيقو ددشت يا هنيع فعضت ين الثلاذأ ينعم ةغلابمل غيص نم وهو ملسو هيلع

 دم لعفلا راضف هع تددشيأ تعض اففن لوعفلل انيمدمح نمدومم لصالاوةفلابملا || '

 كيسا هلدجلا راوكتل ةفلابإلافياديدشتلاب دحم هنملوعلا وساوديدشتلاياتفيمضتلاب
 لثم لمَفم نوكي الردجدعب ادمحدسجييذلاوه ةغللا يفد ىلا ةرملادعب رمل هياعدعوفو

 نمةدومث سو هيلعهللا ىلص هتاذف ةرملا دعب ةرمل هيلع عقوو لعفلاهأ ررككن لالا حدمتو برضم
 ضشرالا يف دوم وق ماكاو واسال واااو لاو او ةقيتس وجدل ل

 ةكلطلاو معلا نمدب عفنو هيلا ىذهاجايندلا يشف ةرخآلا يفوايثدلا يندومحأشي ا وهو ءامسلايفو
 تاراشا ميركلا مسالا اذه يفوظفالا هيضتقبا؟ دما ىنعمدل رركك دقق ةمافشلاب ةرختلا يفو
 يلوالا اما جة رودلا هتثيهةهج نمو ةيداملا هفورح ةهج نم يا هتؤأمو هتروص ثيح نم ةفيطل

 نطابلا توكلملا يموظفملاو ايلا ءاحو ىلعالا توكلمل يمن هفورحيرابتعا يف هيلع ل شا ال ||
 نافويفالااماوجملاصفنالاو عاطقالا مول ةيحاما لاصنالاوماودلا ادد هرهاظلا كلما ميم يف
 :لادلاو هنطب يناثلا يملا داحانج ءاحلاو دسأر والا ملافاسنالا ةروص لعمسالااذهقروض
 ليضفت ٌةغِبص وهو *امسلا فو ليجنالا يف هب روهشلل سويه لسداد حاوءالج

 ةغيص وهف يدمأملادمحا وبف برإ اد هرثكأو سانلادي زادلا وهو هيف هانعم دوجول هب يحس

 ملسو ةيلعلأ لص وهف ةيدومغلل فصويف ةنلابمةخيص ادمن اك ةيدماهلا فصويف ةغلابم

 :ادمحر كيل هناغاد عرتكاوم ديزا يا نيدماحلا دمحاربفادمحس انلا راكاودح نملجا |[

 دم هنا كلذودبزا ادم مرثكارهدي لا ياسانلادمحا ناك تح ديلعءانشلا رثكيلل يا ٠

 ناف.دمحاب ىعمنادعب دمحم دوجولا يفةينتلا ثعقوكل ذكو سادلا:دمخينا لبقدبو ١
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د ءاجدإل نارقلا يف تمقوادمجت هني عل و ةفلاسلا تكلا يف تعتو دما همست
 . رياذه الي

 ةيدماح سادلادب زارماك هانعمنال دماحنمغلبا دمحا نككدانعب ووفدمحال ىنملا يف
 لبا دمع نككدسملا نم لوعفم مسا ام مالك نال دمحلملايف عجمي مسالا ذهدي دورت

 هعيعست تمقو دقو ةرثك ىلع ل ديالف دوم فالخب اريغك دا هيل مقو يذلا ماك ءانعم نال.
 ىلامت هئامسأ نم ناله سفن ىلاعتهلا هب ىساميرساالا !ذهومالسلا هيلع دوأد روب ليف دومحبجا

 ىنعياضبا ىلاعت هقس يف ديلا كروكي وه دابعم دو هسنئدج هثال دومححلا هأنعمو.ديمللا

 !ذميفمأ يف روهمشملاو ةاروتلا يف هب ىسال«ديح ال هدابع نم تاماطلا لاعألو هسفنل د ماما
 أ[ ليق لضفان زوب ةلمهملادوةينمتلا ةاتنملاعتفوةامسملا نو وةزمملا متن هطيشباعكلاب

 وا لوالا ىلعةمهجتلاو ةيلبل نوني الف فرصلا نم عونمم وهف لك لطول رع لبقو يب رع ريغهنا
 رسكو ةزمملا تفي »دبش باتكلا ذه محل ضعب يف دجوي و + يفاشلا ىلع لمفلا نزووتيلعلا,
 اذه لمفلا ن زووةيملهأل اضيف رصلا نم عونمم وهذا ذه ىلعو غيبان زوب ةيحنلا نوكسو ةل بلا
 هطبضو# ,دعبامتلك ال هلءلف نيودتلاب هظبضاهسضعب يف دجوو* باتكلا| لهم يفام لص,
 فربصلا نمعونم وهفدي ران زوب ةبتحتلا نوكسوةل.بملا ردك و ةزمهلا مضيافشلا نيقوسل يف
 ,نزوب ووفاهرسك وةيتختلاسئفو ةمعبملا نوكسو ةزمسحلا مغب وه ليقو# لجفلا ن زوو ةيلعااضيإ
 هولا رسكب ميك اكيئادلا لعمال ىنبملاوءارلا يتفب مزكأك لوالا لعلوهجججل نبل عراضملا
 | ريمعتز وب ةيشجل ا نوكس .وةلمبملا ستفو ةزمسملا ريضب وه ليقو# ف :رصلا نم عوتموهفاميملعو

 يدروألاهطبضو# ةيلعلا وة دحاوتلءالا هيف سالذأ فورصمورف طبشلا| ذه لعورمر غصم

 "ضيا فورص ءوبف اذه صو ليباقن زوب ةيثحتلا نوكسو هاما رسكوةدودممةزدملا حتفب
 + اهتم سن ىلع هتاو هريغبيف ةسمخو باعكلا | ذهزسأ يفابنمنادثإ هوجو ةعبس هيف نا صخيلتف.

 |١ رك آسع نباو لماكلا يف يده نبا ىور# ناريخال اا مهو فورصم نينث !ىلعو فرصلا نم عونمم
 دم نآوقلا يف عسا لاق لسو هيلع ىلم هناامهنع هللا يضر سابع نبا نعقشم د راتويف
 افناوهلوقو مهج راثيتدانعديحا ينال اديححا ترعم,لمناودبجإ ةاروتلايفوأ دما ليجإلايفو
 أ الام نوفرصي كربلا برعلا نضعب ةغل ىلع ءاج هلملوةياورلا يفنيوبتلاب اذكهديحا تعب
 ديحبو نالف لاقي 6ديجووإلا يالا حرشيف خللا مله يفالطسقلا لق دقو لطم فرن

 | هةقالخاو هراوتاورارمأو هولعو ةلاجو هماقم يف ديلا, يبو هيلعدللا ىلص وهو درفت

 هتعي شو. ماونس: هقليي ل ثيح ىلا هئاقلزاو هجارعمودذإبسح او هبسجو هلئاضف ولت امشوهديسو.

 ١] ادجار ناكتيقولخم لاوا ىهوهلكشلل ذ نم «ىشويف هل فاثال هب رولخلا رئاس قلمتو ههاجووإهقعد |



 فحل

 ) هب روهشملا ملسو هيلدا ىلص هعساا ذه 6حام9/ملعا هلاو خا قلخ لبق ل يفاثال ضيا
 أ هلا لس هنا اكةيسطلا حاسوالاو ناردالا ام لازتو ىف راجبلا نالةرحاظةبسانملاو راجلايف
 | اوعي يذلا هناب مسوديلعدلا ىصورسف دقوةي ونعملا خاسوالاوناردالاهب تحل سو هيلع
 بتذدنع ىف هب نمأ يأ هعبتا نم تاشيسدب يم يذلا هناباضياهرسفودلي زيا رفكلادب

 | ضرالا لهاوش مب هئاق ملسو هيلعمثلا صدي صاكدحاب رثكلا جم وديق ل محام رئاسوهرفك“
 نوفرعيال ةي رهدو راندابعو بكأرك دابعو ىراصنودوهيوناثوادابعنيبام رافك مهلك

 هيلع ىصهللا لوسرب تيسففاهبنورقيالو ءايبنالا عئارش نوفرعيال ةفسالفوإداعمالو أب ر
 يف معلا ريس هتوعد تراسو راهثلاو لبالا غلب مدني د علب ونيد لك ىلع هنيد ربلظ ىتخلسو
 مث هتايح ةدمدوحمي لزيوهثعبم تقو نم رفكلا وجيملسو هيلعدللا لص أ دةباف ناطقالا
 ىفكلا وخير ون لازيالف هتماويف هتاذ رون نيبوةماركلا رادملا لقتناف ءالوم اقل ىلا قاتتشا
 انهي هللا وف يدبملاديسلاو يبسيعديسلاىلارمالا يحتني تح ضرالا يف هئافلخ ةطساوب
 اههدعب مث ضرالا نم ةبطاف هعابتاو سيب نيد هتعب رشو مالسلاو ةالصلا هيلع هرون ةطساوي

 بقي ىلاعت هلل نا كلذ بيسو هثلالاهلاال لوقي نم ضرالا يف قيبال يفجهتمرب رفكلأ دوعي
 ايندلا نم ضبقل شرعلا تحت نم اخير لسري و ضرالا نم ىحاملا ملسو هيلع ها لص دعما رون
 اهنم رفكلادب هللا وده ةرخآلا رادلا ىلا يحاملادعسا رون هللا دجوي ثةمايقلا ةماقال ءايلوالا

 ملسو هيلع هللا لص ارك ام هثااهدعا يتلامهتداعسرا ديف نونمؤملاالا قيبالفدلعا كلهه
 ال يذلا يلعفلاويتاذلا همركو. لسوميل هللا لصدلضف مظع ىلع ل دي مسالا ا ذهالك رشاح#

 لاقددقو مهم يظع علو موقلا يظع لعالا نوكيبالادب| عاتجالاو عملا رشحلاومركم هيئادي
 مدقتملامدقلاذا يرث ىو يدعب يا يدق ىلع سانلازشي يلا رشام اانا لسو هيلعملا ىلص
 عملت الو ديف دح اخي ال يذلا يظعلا مويا يف هب فيرعتلل شاملا همسا يف ماللاوفل الا تلخدو

 ميكلا هلضفو هماقل ديلا عرشجي ملسو هيلعدّللاىلص وهف هسفن ىلع دفوخنومإخشل دج هيلا رش جنا
 ةيحانو ناكم لكنم نودصقي مهف اسوديلع هلا لص وهال ا هيلعوديلا نوعمشجي نمنوديالذا

 سانلاووزارشاب هيجاني ومركلاودوجلا لاح تاعلج هيلع علي هالوم عموهو هاو هماقنةهجو

 كلذ ن اطلب لسو هيلع لصوبفدب نوذوليرو هاج لظيف نول سبب ناكم كوم هيلا ورشي
 نف مددت دجلا ءاوا مهي و ليل عيهارب | يتج بلك ئالطا هيف هيلإ بغيري مليعلا بقوم
 | وهو يزاجيددانسالاف ماجا نمو هيلع سيانلاهلإ: عمجت يدا امم شاملا نإ مخل هنود



 م ءايينالاهدعب جر اربلا اربلا لع يكر وهو رشم ل وهو رشد رشا ىلاهنوقر يثكل الم نمثل نوعبس هع هعم ||
 هيلاعروتو هب لذا ذولته دعب و رشح لخ دي نم لوا وهو مسالا 0 تا يللا ا

 يتح قاطعا رئاس لعوويل كلذ يف سو هيلع ىلص ل لضنلاف ةيبجوةيحاذلكنم هرثأ وفقل
 رانلا يس ملسو هيط هللا ليصدعتا ممالا اذه : بقاع مالنلاوةالصلا يطءاينالا
 هدعب يقأيوهريغ بقمي يذلا رثثالا وق بقاعلا نال هدعب ينالف*ايبئالا دعب يثالا هانعمو

 فاصوالا مركأنملسو هيلعمللا ىلص ىبلا فاصوا يف ممالا اذهودلولا ينعب بقعلاهنمو
 لسرلاع يلا لع راو يندلا يق قلطا قلخ. لجو زعهللا ناشلل ذو ميظلا اضف ىلعاملداوامتعاو

 ةرخألاو ايئدلاو نيدلا روما نم ريل ا بقعيام لك ىلاو ةئسملا يبقعلاو ةيقاعلا ل ههنوعدي
 هب ثيبوقوذوعدلا هب تدعشاف محا ةقفاوم ممالا ىلا ايبئالا دعب لسوديلع هلا ىلص ثعبف

 دشو ةئدح يقع لكل مفف ريخ لكب قءيهسفن يف وهف هتددش يلا تبقع لوقت اك ةوبتلا

 عضوم دحال قب لذاباك اهلك اواعزاخلابماق ىلا تاريظلا بقاوعيف ىهتنادقو ءايبنالا روبظ
 رهاطم انعم 6هطؤ# دحال ا دحاولا الا دحاءدعب سيل ةجرد لكقوف هتجيردف ةبحر دف هعم ثعبم
 زمرلا قي رط ىلع اًدحاوأ مسا ىرافرحلا لمحل يئاثلا نمداحلاو لوالا نم ءاطلافداهبيط وأ

 بارعا فلالا ىلع تاكرجب برعم وهفاذه يضوةيادملاو ةراهطلا يانيبنعملا ىلآةراشالاو
 هانعم ليقو ةيئايرسلاب ليقو ةشبخلاة غلب ليقو ه يطةغلب ناسا هافعم اسي روصقللا |
 ةظحالم ةعصلنآرقلا يف يذلا سي نابسادبامنا نالوقلا نا ذه نكل رشلاديساب ليقودماي ||[

 لماوعلا عم بيكرتلا نعةيلاملا ةدورسملا ءامسالاركذ دوصةملانانهأمأو هريدقثوديف ءادنلا ||
 ينخيال اممديتووعظعت نمهيفو ءاددلا فرح ريدقت ريغنم رشبلاديسانههانعم نا ىلوالاف

 ثعب ىموم ىن!نوراهظبس نمي لصالا يتهنال لصالا يف ةمجلاو ةيلعلل فورصم ريغ وهو ||
 ترم ةعونم اهلكو ءاييالا ءامس | نم نوكيف بهاوملا جرشيف هرك ذاك نوراهدعب يأ هدعب
 ةفاظنلا ةرابطلاو ينعمو اسحهسفن يف يا 9 رهاطوإلل هنم سيل اذه .يبثتسا|مالا فرصلا
 رهاط ملسو هيلع هلام هنم» يبث لك ةيسحلا ةرابطلاامابيعلا نم صولخلاوةهازنلاو ءاقنلاو

 *فالخلا نماهوجرخاو ىلسوميلعهللا ىلصاهتم نكي لا ةفطنلاةرابط ىلعءالعلا صخدقو ||
 ةوجرخأو توللادعب رهاط ف يرشلارهاظلا هدسجنا |يعاشبا اوصنو#*ينلا: دابطيف يذلا |

 هنالضف عيمجت ةرابط ىعاضيأ اوصنو*توملادعب نييمدآلا دسجة رابط يف يذلا فالحل نم ||

 هسمد برش لع ديبذلانيثادبعو نانس نب كلام ملسو هيلدا ىلص ربرقل نمكلذاو ذخأو ْ

 ميم قلخ لكى ممملاعتهللا هارب دقفةي ونعم اةراهظلااداو*هلوب برش ىلع سوي ماو نأ م او ش



 عتيج هلاعفاو هلاوقاو هتاداقثعا يف همعع ودب هيلعىئاوهرأ 5 قلخ لكب هع اوهبعدهتتو |

 ثيخ نم و بصل هيف ناطيشلأ سبلف *!دوسلا ةقلعلا هنم تايزا رانيح ب لقلا ثبخ ن نم 1

 لص هنم نييطاب بيط يافةفاطةلكو هن لعفلا كبح نم ملسو قودصملا قداصلا وهفلوقلا

 ا
 وعدبر لع ركلا وع ديلا سابعنبالاقف ريسفتلا لهااماو#*ديسلايفةغللا لها لوقاذه |[

 أ عرولادباعلاديسلاةداتق ل اةو«لجو

 او

 ىنعمب وهف لوعفم مما ءاملا فب دفن |سنلايف ود لربط موكل ءاضرب الام لك نم هلاوا
 كذب هيف ربخمودسقنيف ملسو هيلع هلل يلص هتراهطا هيف روظن :مرهاطلاناالا ر ماطلادعمأ

 ةرابطلا كلت تما ديفمو ربط يذلا ىلا هينروظن» مرهطملاوكالذدب لعف يذلا ىلارظن ريغنم

 هلاوهس مْ هنا يف لوقعلا يرتتال لع اهلا ثاثذو هب ةيانسل ار ابا |ييدصخو هنماهدارأ لعاف لعفب

 عب يف عقوو سو يطعم ىلص هترابط نم مهت «ابطفا 5 ا رهط و ىلاعت هلوق ىلا ريشمو
 يمامملاو 1-5 !ورفكلا نموريغل ربطملا .ءانعمو لاق سانا ىلع رسكأاب هلطبضشاا
 بيطلا بحاص وهيأ 6 7 ملعاهلاواهيةذخا لنأو اهيلع رارضالاو تالالضلاو
 ةنمبيطاالو ,ثنيبيطلا ببطأ لس هيلعهللا ىلم هنا بي رالف دب فصتملا يونملاو يملا
 همغا ار تقبعاب بيطت نمو هبط يف ءلدججدب رفظ نم ناكو بيطلا بيطا ناكهقر عنا كبسحو

 الحا هدعب رهأ قيرط يف رمال ناكو بيلعلا يف اهبشدل نودجمالودب اولعو ةئيدملا لهاابعشو
 همويلظيفغاسملادخاصي مودي هنا هير نم قير طلاغالذب , قبعي ا مدكلسهنا فرعالا

 عضو لسوديلعملا ىلم يبلانا نايبصلان يب نمفرعيف يبصلا سر يلعا معضي و هنك يردي
 هنم جرتيا ءتماتباف ضرالا تقشثا هتجام ىفقاذا هر اكو* هبيط نم هب قل يام ديلعمدي

 رييزلانبهادبع همدبرشوطق رشبهنم جرفيله ىلع علطبم وكلما ةحئارهناكمنم ثم 7
 ريظيإأ موديل ئالم تامالو لعق نارا هيفيف نجا :تيقب واكسمهف عوضخفا منع هللا يفر
 رعشال ناكو* سودا لص يبوح اييط ناك لب تاومالا ىلعربظيأم هركتسي «يشدنع
 دوجرولا يقام هلل بيط ما نوهيلعدل لصوو فة اب وج بيطالا هنمو ديل ناك هذال بوثدأ
 ملص دقو رع حاورالا هيجسفو تباطف بولقلا هب تذدعأ اوتو تانكاكلا هب ترطعتت

 لاككلا لاصخ نمديفاكمهيلعمدقتي يأهموقدوسي يذلا وهدي سلا 9عذ سؤ ملسوديلع هللا
 ليقو*هرِغ هيلا جاتحلا ميظعلا وا قالطالا ىلعديلا جاتحما له ءاكلاوه ليقو#ماتلا فرشلاو
 ديسلاقبالو مالغلاد يسقي ل ملو دتعاط بت يذلا كلاماوه ليقو## هموق أري يذلاوه

 ماو ا
 بابل ىَدلاهديسايفأوىلاعتهلوق هعبو جوزلا ىلع قاطي و ييخسلا ليقو#« ملح اوه ليقو«بوثلا |

 هتدايسو#هيضغدبلغيال يذلاديسلاةمركعلاقو*



 عايسب هلادصخ ناسنايبنلا 96يبنلوسرؤإلل هيلءهمالسو هللا تاولص ربكلا ىلا رغصلا نم
 نرا.لوصخل ريثك هدقتعي اك يحرلا دركي تسيل ةوبت دل يئارقلالاقو# هنود واأك لم هيحو

 روم ما يبنلاوه لوسرلا نا ليقث* هيلع لوسرلا هب دي زي امو لوسرلا عمدب قرتفي يفاوفاتخأ دب
 مح كلا ليقو# غيللاب الاب ه يلعن دايزأ يبن قلطم نم صخا وه هيلا ىجوأام خيلبتب
 خسف وا ديدج عرشب لأ, لوسرلا نوك نم رخآ رما يف ناقرتفيااوامسبم#ت غيابتلا و لاسرالا
 نون نيعشربك هريغ عرشل ادك مي أبانا يبنلاو صوصقم باتتك هل واهأبق نم عرش ضعبل

 امهتيب لوالا صونييابتلا امهنيبفا له يلعو مالسلاامهيلءىسوم ةعيرشل دك ذم ثمعب هلاف
 ائافةعسلا وان كرقلا يفاقلطا اذالوسرلاو بلاغ“ قبس اممملعياك قلطملا صوصخخاو مومعلا
 نيرخبلاو نيثوالا نم قلما ةفاكل قلطملا لوسرلا ووف لسو هيلع ىلص دمحانيينامههدارملا
 ليبسىلعف هلبق لسرلاو ءايبنالان نممدقت نم لكو ةلماش هتهرو ةمات هتوعدوةماع هتلاسرف

 لوسرلاو يبل يع اي ملسو هيعمل ىلص هصاصتخلا هجئاف قالطالا يلع لوسرلا وهن هنعةبأمنلا

 كلانس 'رأ امو ىلاعت لاق هقلىل اعتدنا ةمحر يف ببسلا وهيازعةمحرلا لوسرإلل اءاماو

 هتمال ةمحر ىلاعت هللا هشعبف ةاديمة حرا ا اغا مسوديلع مقل ىلص لافو«َنيمَلاَمل ةمححرألإ

 دبألملا يزملاورلخلا باذعلا يرم اهيف هتاف ةرخألا يفد نغ ةعيطقلا نارين نم ينو

 وهو اهديدشتوةيتمتلا ةانثملا رسكو فاقلا عنب ة6يفال ملسو هبال لص ئامسا صخإ
 ناتناث اهو ةئلثملا حيتفو فاقلا مب مقالا مضيف عقر اهريغو ةيلهمسلا ةفسفلا يف يذلا

 مراكل عماجلا يا لماكلا عماجلا والا ىنمف# سو هيلعملا لص هئايسأ نما مف هريغدنع أمم
 مأنعم وأمهتاتش عجو مهي هفيلأتب سابلا لمثل عماجلا وإاهيف لماكتا ةسيفنلا:قالخالا
 عيبج ف ملاعلا ربدمو قلخلا روماب متاقلا واد 1 وادلك ريخأ عماجلا والاللوب 0س 1

 4-2 0 1 هلا ل

 : .هلاوحا فرعتو ريسلاب ىنتعا نمل ذ فرعي ةوبنلاب هروبلغ لبق مراكملا نمكللذ ريغملا ًابداو

 0 لمعبل يعرش كب لج هلا هاا نيقققحلا ددعةوبنلا لب ميوصلا ىلع ةيبنب تسيلف يرك يدب سان

 | اينالا يف هب محر هعبتأن فنامالاب نيقفانللو باذعلا ريخأدب رافكلل تح نيملاءللةمحرو
 أ( هاب نامالاب هبلقّشامحرو ةيزجلاو رفككاةلذو لعقلاو حلاو فسلعاو باذعلانماهين هنا

 | نمويبالا اذهو ريبكلاكاللباو ررغكلا ريلعأ ىلع هلوصحو باوثلا فيعضتو باس 4-لا ييصت 43

 | عقنلا ىلا مهجايتحا يعاري و. ميحلاصنو مهأشب موقيوايلعا نوه يذلا وه رادلا يفووعروما



 ا

 .متايضملا قو ءاطعلاريذكلاوررخلل عومجا يفاشثأا ينعمو+راظنلا ىفتق لع مهملا كلذ لصويف عفدلاو
 وهو لجرلا ىسديو سايق ريغ ىلع رم لثم ةلءافلا مساوةديجةعطق ءاطعا لالا نمهل 2

 هيلا ىلص ناك دقو ها يريدقتلا لدعلاو ةيملعال فرصنيالا دلو !ريدقل تاق نعل ودعم |||
 نيمسالا ينمف بقادملاو تاريملا عينجو لئاضفلل امماجوةلسرملا ميرلانم ريمغاب دوجأ مشو |
 هيلع لسرلاو ءايبنالا نمهريغيف لاكلا لاصخ نم قرفتا يا 96عماجو#9براقتموأ دحاو |||

 كحا جهنم اف,قانلخ موال فيك مهتعاللا يضر ءالءلاو ءايلوالااذكو مالسلاوةالضلا مهيلعو ||
 هنم ترثك وا تاق ةكربو ريخلكو هماقمبسح ىلع لك هرخج نمدتمو هرونويف ياس وهوالا ||

 دوجولاةرذب وبفةرذبلا نع ةرجشلا تدئتما مهلك دوجولا شما هنعو تربظه تعاطي و تلصح أ[

 وذوهو ربكالا مدآووظعالا حورلا وهو حاوزالا بوتسعي ودوبمملا كلما نمدوجوم برقأو |
 مجو مهتييدنيل أتي ميلعتل عماجلاو هلا لع قلخلال ماجا وهو ةطيحلاةلاسرلاو ةعماجلاةمثكا |
 طاقساو هافلاو ف اقلا نيب ةيقوذلاب الكف دةم9/ىنعملا ث يحير« هلبق نيمسالل مجري كبف مهتاتش |
 مسا وبف نيددستلا ىلعو هرخخةيتهقلاب ةطف يف مقووةدقتلاةريبنكلا تسلا يف هرخسأ نمةيشمتلا |
 ينددو ضيا عافرسا وهو اهدعب ةنك اس ةيتحوةروسكملا ءافلا ديدشتب 96ىفقم هي لماف |

 هريغ غبت ياذافلادي دشتب ىنتنم ىنةملاومريغل عباتلا ىثتقماف دريل مباتلا وهودحاو نيعمالا

 عيت يش لكؤمبم تا وهف مرت يلعو مرخم ا داجو مهنسو مهيدهيف هلبق ءايبنالا عبادق وه

 ميمئارشز ملاوحأ ىلع علطا دقدنا لسو هيلع ىص هفيرشن نمكلذيفوماتناو ءافتدق(ديش
 د6 حالما لوسر ا« دئاوفو زبع هتم الودل مهحص طق يف ناكو هنسحا * يبث لكن مدل هللا راتخاف
 ؤشو ةهظعلا ةمقولاوةدي دشلا: بولا ولان بتاكمم وا لائقلاو برملا شو ةمحلا عجم حنالملا
 رحللا ةرثك نميقوماذسب برثلاةجح كابتشاكميكارتشاو نيلتاقملا طالتخا نم ذوخأم
 هال فيسلاو لاثقلانم ملسو هيل ءّلأ ىلص هب شعب اميلاةراشا وهوابيف ىلتقلا مول ةرثكل

 دايو برحلا :يفدل عقوو بعرلاب رصنو مئانغلاه تلحاو لاعقلا هيلع ضرف سو هيلعنلا ىلص
 هتمأ اوْسو هياءهللاىلص وهدهاجامظفهثماالو ين دعاجيملو لسرلا نمهريفل قفتيملام ةرضنلاو

 يئرافكلا نولئاقي نولازيالو طقدإبقابلخدبعبم رافكلا نيبو هتما نيب تعقو ينلا محمالملاو
 مالسلا هيلع يرمنب ىسيعلزاي ولاجدلا روعالااوتاقي ىتح راصعالا بقاع: ىلع راطقالا
 ةراشا ةرثكلا عجلاب محال ىلا فيضاوديلا ف يضا كلذب ملسوهيلعمثا يلم هصاصتخالف
 نطوتسا كتم مدمايو رافكلا وزغي ملسوهيط ها لص ناكدقواهت رثكب صتخا هناىملا
 ثرعبلا ثعبي ةراثو ةفي رشلاهسفنب جرخي ةرات ىللاعتمللا هاف :و”ناىلالاشقلا يفهل نذاوةييدملا
 تت ا ا م ممم



 ا / حتفتساو ب , برعلا لذا كلل: ببسيو كلذالا لئشالو ةحار هب اهمال الودل نكيلوايأرم لاو
 يلعن ير شعو عبس هسفنباههف جرخ ىلا هبزاشم تناك دقوأجاوذا هلا نيد يف سادلا لخدوةكم

 رملعاهلاو رثكأ ليقو لفا لبقو تيعب او عبس وعي مايارسو كلا بهذمو رهشالا

 يورخالاو يويثدلا بعتلامهتعلازاو قلل هبهلاحا ارايذلا وهيا ةيةح ارلالوسدإلا

 رصالا نمةفلاسلا م لاي اممهنع فرامل ايندلا يف نيدمألل ةحارول اشو هيلع هللا ىلص ورق

 ممزوفو مهنمأل يحظعلا مهتحارةرخألا ثيسو تافيفختلاو صخرلا نمهثعي رشيفاع قاشملاو

 اذهو نينم نأ الا مرح يف اولزافةي زجلا اوأبق اذا مهيرارذ يبسو مهلعق كرب نب :رئاكلل ةحارو

 ةيدوبم ايف ى196 لماك 9 هحار ادقتهثا همحر نمنالهأمزالوةمحرلا لوسرفعم نم مالا

 أ لاصطاو ن.ماعنو لئاضفلا عيمجب لملاك ل كب فصتمووفهلل ليكتب فاصوالا يقو ىملاعتل

 لضدمسا وه 96ليلكا 9 ةليلج فاصواو لا اوحناو قالخاو لا ءاو مولع نم قالطالا ىلع
 || ةيمتلا نوكسو ماللا رسكوف كلا نوكسو ةزمملا رسكب لييكألاو روب زا يف ل سو هيلع
 رهاوملاب نيزتةباصع هيشدب طيف س الا ىلع عضوي مر تشاو هبناوج نمد يثلاب روديام لك

 هرسأي دوجرلا جان وه مسوهيل هللا ىلص ينلاواليلك ١ ىجحلو جاتلاككولملا سبالم نم وهو
 لمزتمو رثدتم امهلصأ 26 لمزم رث دم هدوجو حور و ةرسو هع ة-ييودتتي  وهإيلك او

 رثدملاو#يف الاب يازلا يفولوالا يف لا دلايف تمن دام ينانلا يفايازو لوالا يفالاد ءايلاتباقق

 ناك هنا يورامل تالذب ملسوديلعُتا يل يمسو# هادعجم لمزملاو*«بوثلاوهو راث دلاب ففلاللا
 ليفو#ه"اجام لوااهبيل اغلا ى ىابايشلاب رثدتي ولمزتيو مالسلا هيلي رج نم فاذعو عزنب

 هللا ىلص وهو ليربجناتاهلا يوردقق نيني الا لوزن نيحاهيلءناكيتلا لاما نمنامسا اه
 اذه ىلع همو بوث ناك همون بوث يف اهفأتم ناكو مئانلا ابيأاياهانعم ليقو»#ةفيطق يف ملسو هيلع
 هب رمأ ام لعق ىلعدل اطيشنتو عورلا نم ل سين أتو ةفطالم باطما |ذهيف نا ليقو ةفيطقلا ره
 ىليهمسلالاق## كرمال ضما فوذقللاهيلاو هطيشنت دب رثتناو هنم فونت رءال هنلسرإن ل لوقث اك
 سبندن اكول هلا نمو تشرهافوأمن ةرمي فلا سو هيلع لص ئامسا نم لمزلا يلد
 نع قتشم مساب هودان ةبتاعملا كرتب بطاخلاب ةفطالل|تدصقاذا برعلاو باطما ةلاحاهج
 ||| هبنج صلو دجسا |يفماندقو هنعمل يضر يلع سو هيلع هلا ىلص هلوقك هيلع وه ىنلا هتلاح
 26| دبعإلم ةفطالامو سين أت هيف لم زا ماي لو قفل طال ناباراعشا بارت ابا بارثلاب
 ترطا ؟ىورطتاللوقيناكف يلسو هيلع يلص هيلو ىلاعت هللا ءايمالا بحا مسالا اذه
 هلتباث وها تيئافحدملايف ةقلابملا ءارطالاو هلو سرو هللا دبعاولوق نكأو يسع يراصنلا

 ل ا



 عاام
 1 م تأ

 يبن نوكي نا نيب طسوديطدللا لصريخالو«دبلامساالا دبعلل سيلوهاوسل ال هلوهأم هللملساو
 فاضي اموىلاعت هللايلا بحالاوتالا اوه راثخافادبعابين نركب نا راثخا ادبعايينوااكلم
 1 ال ذاكللملا فالبما دعوا ينلاقيذا ىلاعت هلال امهتفاضا متداول نالدبلا

 دقو كلذ نعد ىلاعتدتيع .رومهثانأو ةبسنلا سك نمدمهويلهلا كامل قيد نسحي ش
 ةياذ ةفاضالا ذذه يفو مدبب ىرسأ يزكأ : ناعبس_تاقفرسالا اذهب لامن هفرش

 ١ ةفاضألا هوب لسو هيلع هلا لص فرشتف هسفنل ىلا هت هفاضا ثمح جب ركتلاو في رشتلاو ليضفتلا
 دووبشل مزاتسم ةيدوبعلا دوهشف هب ر فرعي دوبعلاب ةسفن فرع :نفمدبعتسإاب ريغتقيدبعلاف
 أ ةلفحلا مدفأققجتونادجووالاحو نعدبملا وهف ةيلكلاب ةيدوبعلا نعلفغيال نموةيب وب رلا
 ةلاسرلا لاك علسو هيلعبشلا لدم انديسل ناك ال وت«ناسنالا لاك ةيلكلاب ةيدوبعلا نع

 لاق داجيالا ناك ابلجنالذا تاماقملا ف ةرشا ةيدوبعلا .ماقمو ةيدوبعلا لاك هل نكي نأ بجو

 لكك آس هيلدا لص ناكت# نودي إ ننال نما تلح اَمَوىلاهتو هناهس
 ا الوهم عب لف بي ا بايحإلا لاك لكل اهتدوصو قالطالا لعلك

 بوبا دارم قفاوب اميل ليملاةبحلا م اقلا لاق ىلاعت هلا بع هئال عاف ىنعجوأ ىلاعت هلا بوبحم
 كالذمذؤاطعاو هقيفوثو هتعتعودبعلاٌ داعسة دأ ارااهانمف ىلاعت هقح يفاما قولخلا قح يف اذهو

 دنع هثيتر مر دق لعمل لها ن ملك مأ ملا اذه نم ىل عب ب وهصيصقو دبي رقثدب زمو هيلع هتضافاو

 ]| نم هسفنا ةازغلا رربك هراتخي يذلاوع ينصلا ىنعم لصا *؟ هلا ينص مالو وا ناك يندب د
 ينس ةمنيقلا نم هسفنل راتخي ناب اصوصخم راسو هبل اص ناك !؟ لوعفم ىني ليسن ةمينغلا
 مسالا اذهب ملسو هيلءدا لص ىعت 'و اهريغوأ فيسوا ةبادواةي راج نماهنسحاواهنمل خيا
 ٍْ لوعنم ينم ليف وهاد يبخالول واط ارئاس نيب نم برقلادب زم هراتخاو ءافطصا هللا نال
 حتفب هلا لكم يا هللا م ماك 96 هدعب ام يتعب وهوارسةثداحلا وهو ىوجنلا مسالا واج انملا نم
 | يا اريققو ءاتلارسكب 96 |يبنالا مناخ 96 ف العا نم ميعصلا ىلع جارمملا أ ةلياهكدقوماللا
 : خدم ادوجونمودعمالو لب دعب ينالف عباطلاوتاطاكر فدباوغخو رحت“ اجيامبتخ يذلا

 ٍ هدعب هنود ينم دملربختبالوعسنبالذ هب لمعلاو هعرش ماودي ةراشا هيفا ممالا اذهم ا

 ناك أل. زئاصبلا لها لاق مهفعب ىلاف*نامزل اخى ا هتلاسرو ملسو هيلع ها ىلص هتوبث ماودل
 ||| يتلا رومالامهمالءاوداعملاو نشاعملا/حاصم,ملا مداشراو قحلاىلا قلخلا ةرعد عرشلا ةدئاق
 رومالا هذه عيمج»ا ارغلادعي رشلا هذه تافكت دقو ةعطاقلا حملا ريرقلو مطوة عاهنع ربع
 ٠ تامكأم 5 أ ىلاعت هلوقهنعمصغي كدي زم هيلع روصتيال ثرحي لك الا الا هجولا ىلع
 2 تت



 مالسإلا 0 سلق عاشو

 ودعي قب فاني دمالسإل |نُكَل تيَرَو ىّتمعن' مكب مدن أو: كتبو مكحأ
 :مالسلا هبط ىنهع لوزن اماو*ةوبنلا لسوهيلع هلل ىلصهب تقخ كل ذإف يبن ثعب ىلا قلفلاةجاح ْ

 'هيلعدمالسو هللاتاولص نييببلا متأخهنوك دي'وياعوبف لسوديل هللا يلص تعب رشل هتعباشمو

 .اههيتخي مخل وقل مسالا اءذعيف ي :رمصقلا ليلا دبع خيشلل نامالا بعشيف و#نيعجأ يلو
 يذلا نيطلاك ماطلع مضوياممستنلاب هئاخو هرسكلاب هرخأ ءيشلك ةقتاخو عبطلا تلو عيطاذا :

 :ةلك اذهوةياهنرخآ ىلا هيهيايقس ل والا يف هاقس هن أكةيقس لوا هاقسدعرز متخ لوقاو هب خي
 اليشفت كللذبهاضف قلطا رئاسنوددب صوصختو مالسلاوةالصلا هيل نطصملا فاصوأ نم ||
 لوبد حا هيلع عيطام فاصواو عابطو قلغب ل ءدعبط هل ناذ عبط نعت متغتلقاذان عيمجلا طع |

 لواداقس ىبعمب هعرز مح تأ اذاوهلبةينا هريغ عيطردقيْل يذلا عيطلاكالذفيرشلارهوج
 يفخاو تاؤبتلا عيمج قباسلا ردقلا لوا يف هيف تجردامالسلاومالصلا هيلع ادمن اف ةيقس
 ردقلا يفودوجوملكىعنيدبآلادباهبولعي و ربظبام لئاضفلا تاصيما نم ردقلاب هيف

 يذلا نيللا يامال يلع مضوياموهو متفلاب اخ تلقاذاودل مسقامدحا لكل لصحببسلا |:
 ةازجا اهخال اهئازجأ عيمجب اهلك ةؤبنلا هيف تلمج ءاعومالسلاوةالاصلا هيلعأ دنت انيبن ن ذهب اخي ا
 ةالصلا هيلع دمخالا ميمجلا لمسجيإو لمصجي ام ردن لءاهئازجا 2م يطعأ هريغو5 ريك ||
 ام يلف يوطو ينخأ اذا تخيو باتكلا عيطب اك لاكلا ىلع نا, اوعناك هيف تلكا الن ءالسلاو |:

 هجوكاق ماءادباءاقثرالابهلدي + «يشدل قب وةوبنلا هيف لككت ل هنال ءايبنالا نمد ريغ مخي وهيأ
 نر كيلولو هلاك يشلا مات هنا هيف ىنمملا حورو رهتآلا هئاف ءانا يفرسكلابتاخسادلقاذاورخنأ

 ةينرلاب عما حور ىطعاف مهلا لككا وه مالسلا هيلع ناك مقل لكلا «يشنايف صقنلا ريال[
 ةالضلا هيلعمد دع نمل اذا و لماكلا لكو عيبا نيزف ليلكتلاو مي كثلا يفةجردلاو
 ةيس ارقاسف نييبنلاتاخاتاو نويينلا ىتخو لاقف ءايبنالا نوداهيطعا ىلا هلئاضف يف مالسلاو
 تاءامج نوفي ميتاقوا يف إبق ها يذالا ناك مل! يفر هجود# ليضفتلاو هل هللا نم حدا ضرعم
 نم“ اجرلا لكلا اهم تراك عمواضعب مههضعب نيعيودحاو نامز يف نيقرغتم ماوقا ىلا تاعامح
 ملسو هيلءدشا ىلص نيييبلائامخو تشل قتيل نم مهنمو ريسإلاالا قاما نماوذقتي مو غيلبتلا
 ةاضافلادئاذب ضف دحا مهتمهسيمل ءايبنالا غو هتوخاوهسلج هانبا مابي رغرخآلا ف ثع |[

 لضفا كبف دعا هيلوردقالو عيملا ءاخديملام شنب ديف لذسداف هقاس نعر شو ىلاعت هللا تاذهف ||
 نالذل اجمال نيلسرألا تا خوف نيييبنلا# اهملسو هياغهلل| ىلض ناك ا داو ىهتنا لضف هيناديال

 دعب مسالا ىلع الكلا ةداغاعاذه ينادقو سكش ود صخالا تح تس لا تخل



 فضل

 ةاينحو ةيسح ةايح توما احا هنال سو ديلعئازصدب يعمل يبع) 6 لسرلا عا ول وهو
 أ( ىلاهاغد لجرةنبا ايحاو هبانمآ قد لجو زعلان ذاب ملسو هيلع لصدب وباايحاف ةيوهعم
 || هدي عضوا جمب رباجةاشايحاولاسرلاب هل تدهمشو تير يثنبا يبت ىنحلاقفمالسالا

 || كفسإ ءادعاعوبرعلا ىلاهفعب ىلا ثرالو* اهيلذا ضفنت تساقق مالكب لكن عاهيلع

 "| ملء اقباو ةايح عب يف ناكف مهتامو كقس نعاوفكو مهيداق نيبهبفأ أف ضعب امد مهمضعب
 تيبةلبارلاوهقلخ نيب وهلا نيب ةطسارلا وهو لسو هيلع هللا ىلصدب نينمؤرلا بواقةايطو
 نانللا تاجرد ىلعا يف ةثادلاهتما ةايح نوكتدب وديلع لادلاوهللا ىلع عماجلاو مدقلاو ثودملا

 هحور وهف ملسو هيلع يلص هب نوكلا عيبج ةايلحو**نارينلا تاكرد نم مهتاحنيف لالاودو
 نوكسب فيفختلاو ديدشتلاب وابكرتو ايلا تابثاب6 يبل هئاقتب وددوجو بيسو هتايخو
 يف اما ةزمًالاوايندلايف هتماة اجت ببسدنال لسو هيلع هللا ىلص هب يك”هوجو ةعبرا هيفف نونلا
 || ناقيسمهيلع عدجينا نمو ةماعةهسبك الملا نموايئدلاييف هيلعةبوقعلاو رنكلا نماوغنايندلا
 دلآ ناك م3 ينمال تاما للعلا لزناثيددملا يفو مودع نمفيسو مهنم فيس
 ىلع عمو خام ل كر را عثر
 || مهيف تكرث تضم اذاف نونرقعتس و مهر تعم هللأ ناك امو* ويف ثَو مهرطميأ
 نماوجت ةرخالا يفو رافعتسالاهتما يذلا و هيلد هللا ىلصوهو#* ةما.يقل موي ىل ارافتسالا
 فيوذلاو ظعولا وهو زيك ذدلا هاف مسا لاذلا فيفا ركذم #9 ناريدلا يف دواملا

 هباهتسا عم ملسوهيلعهللا ص هن أش اذه ناك د قوة ديحوتو هللا منرك دو بيغزتلاو بيهرتلاو
 اهوا نارقلاةوالتب اما اييهرتو اييغرتورلاعتهلاب ريك لن سلاجعقمام تناكف مهنعدتلا ىضد

 ىلاعتهللا زما اك نيدلا نم مفتي ام ملعتوةنسحلاةظغوملاو ةلكمللا نم نآرقلا عادم هللا ان
 قيوقلو ةرخلا يف ةيغرلاوايلدلا يقدهيلاو بولقلاةقر باتصال بجوت سلاجلا كلت تناك
 كرتاههثما ركذي مسوديلء هلا لص لازاموةمملاولءو رظنلا ميعهمت و نامالادي دجتونيقيلا
 قلفلا هممنو ال ارك تن ا بحي هلل ناف ياا مفنل يظع باب ريك لاو ةنسو بانك نموهيف
 ةغيلبتو هديدراهظأو هتك العاب هديدأو هيث يأ 96رصان قلغدماكحال اوداقنيفاهورك ذيل
 رادلانعرهزجسجممذخاو ني دلاو معلا ميميلعتو ممل ةيبصتلا لذي نينمؤللو هيلع لاتقلاوورشأو

 هللالا هللال اراوقي ىتح ع دابجوىلاعتالا ىلا مهئاعدب [ضيا «.تريرفاكللوابهتم مايا هذاقناو
 ىلع روبظلاو ةوقلا__دىم هالومعب هدم الفايثدلا يفاما ةرخآلاوايندإا يف ىا96 روصنمإل

 ىلع رويل نايدالا ىلع هني دو مال لعدتمارصا ورهمشةريسم ب عرلاب وابصلاب هرصنو هادعالا
 هتمأ نعداوضالا عفدو هثعافش لوبقبفةرخ لايف اماو+ ن 3 رثملا رك لود نيل
 كي 1 ملا
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 ميلك عملا لها دوهمشو لس مولا نممزعلا واو ايبنالا رباك |نيب هناك هلئاكم ولعو هني زم روبظو
 ملفعو هل ءازامفطلو هتئاكم ةعفرا ةرخ ًالاوأيئدلا يف ءاعدلا ةبايقساو ةءاخشلا لوقا ءاث ادقو
 لاس يف هييخيالو هتعافش يفهدري الفتي وبعو هتيئافطصا ةزعو هتهاجو عامل و ةقمارك

 ملسو هيلع هلا ىلص تناك تقو يايفو تناك" يش ياهراطوا زيجتتو هئاوح ءاضت ينعراس لب
 ةمحرلا لوس ينعم ووفةرخ ال اوايندلا يف قلع هب هس! هللا - يذلاوه يايةمحرلا ين ا

 هللا ىلض هتكربب ةدالا نيب محارتلا هببسب لصح يذلا هنا ةمحرلا يبن ينعم نأ ليقو# مدقل دقو
 مهني دامت لاقوقيالا اناَوْحِإ همسي ممم و نيب فل اك ىلاعت لاق لسوهيلع 110 02

 ]| امدعب سوه لص هني دهم تعج مالا نال ملسو هيله لص هبي مسالك ةيرتلا ينو
 ىنفاوماب حفدي وذبوتلا لدا سو هيلع هللا لص هنالو* يقع بلا طارصلا ىلا قرطلا اهب تقرفت

 مالسلا يل مانا دحفصوك اح اودلئال ديف يتيبلا دنعددع هللا يب ثر باطلا نيرمأ ثيدح

 هل رثغو هيلع باتفدي مشى اعت هب ررسأ عم بوش وثكم ملسو هيلع لا ىلص همسا ىأر ل
 هبي تناكوأه دعب اما ريلع يبني بابلامأ ي عمق يئانالاولا اذهيف تمقوتب وتلوا كلف

 ةفوصوم هتمأ نالو اهباب لسودبلع هللا لص دتهاجوب حوتفملا ةبوتلا يبن وهف سو هيلعدللا له

 لها يب واد« هبيسب وهف هما يف لضف لك نال ةبوتلا ينوهف انا ا منالنيبارتلاب

 || ريغنم داقتعالاو لمملاولوقلابلاحو دن اكمو نامز لك ةلوب ةممهتب وتنال ةبودلا
 أ ترركتناوةرغ ءزلا لصتو اهب رفم نم سهلا علطت ىتحرساوا لققفيلكتالو مهياعجرح
 ٠ تناكو## تيباوتلا يحي أ ْنإىلاعتهلوقرسفدب وابطورشبت ناك اذا بونذلا رركت عف

 .[| مل اك ةقاشروما طرشبدتبوت لبق رم مهتموالصا هتبوتلبقث ال نم مهمةفلاسلا مالا
 مالسلاوةالصلا مهيلع لسرلا نا ممسفنا لدقبالا لجتلا ةدابعنم ليم ارا يف و ل
 هثلاى ص هنالو»«مهنم تعقووا قلن :«متبلط ةب وتلك ين وهف ةملشو هيلعمللا ىلص هئعبأوث
 هنعدلا يفر ةريرعيبا نع يراجبا جرخادقو#رذلممارذعل بة 3 ؛ دايئاثدريال ناك سوديلع

 مويلا يسميلا بوتاو هلا رفختسال يفاهللاو لوقي م سوديلعا لصانا لوسر تعمدت لاق
 رفغتساف يبق ىلعرطخيل يا ناغيل نا لاقدلا لسو يلهث لص دنعو#ةرمنيمبس نم راكحا

 ماد قرتيف و لسوديلعللا ىلصوبف رايغانيغال راونأنيغنيغلا اذهو5 سم نيعبس مويلايف هلل
 نكميدقفرافختسالاوةب وكلا ماد وهف رفغتساو هنم بات هنعقرتواٌمةهزواجا ل" لصتم جورعو
 ]| ةبغرلا ةدش صرخ ال6 كيل صبر حالل/هيقرث ردقيلعهتب وتفةب وثلا نمسك نوكيا

 1 ناك دقلف قلع ةياده ادهىلعءيش ص رجا لسو هيلع ىلص ن 'اكدقوهل بلطلا ةوقو*ىشلايف
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 كالذل مهعمجي و مبعاقجا مضاومو ميم"اومو ممزانم يس تاعامجو يدا ارقد ىلا عرعدي

 نوضرخي وهدم نور ذحيو هنوزألم د هنوزم-مي ودنم نورث ودب ن افزهتسي وهلوإ سخي ودنوب كيف
 اًراهنو الي موعدي و مطوعدي و مرهتنو هئاعدل دوعي لب مهتم كذب يلا جال تللذ عمو هيلع
 7 ةنجلا مبلخداو ممدحساوهاجنا ينحأه امرك فيسلاب ةنطاون ايالاىلاماعذ نا اراهجو رسو
 "تتعامل زب رع كيش أ نيل وسر م 2 دق ىلاعت هلوفيف 3 ةدئاف 0 نوهراك

 يور دقن*هتايلوه.وي يفت ءاسو امان ةنمنأيش وةميلظعةراشبةروسلا رخل لا

 ىلاعت هلوق نمذب وتلا ةروسرخ - |نمنيتيالا موي لك يف ارق نمل 2 اوهام هللا لص يتلا ع

 ناودي دحبدحأ هب رقرالو لقيم ةياوريفومويلا تأ كلذ تيل 'مكس 56 1م لوس :مكاجدقل

 ناك هن :ظاودضرم يف فه معتسإ ناكو نيحلاصلا ضعب ثيدحلا اذه و دكا ذكفتإل يفاهأرق

 ةلوم هللادارا نيش نيت الثلاو ةلأملا لصو نال نيتروك ذل نينبآلا أرقي ا ذ ةذص نيعسل نجأ

 تافنيعي الا ةءارق كرتفانم ربت مىلادل ىلا ةفءلسو هيلعمللا لصيتلا أر رثدملا هلهدتع

 نر ىنغت هنرهشو في رعن ىلا جاتحيال ثيحب لوقملا يفهلاح ررقتم يا96 واعمل همحر
 ابغولب و اهرأ كنئاو هتوعد موممل ضرالا راطفارئاسو براخحلاو قراشملا يفريهشلاو مودفي رعت

 تاوجلا فيسو ةيلاطا نورقلايف ةيضاملا مالا دنعريبشلا مولءمارهوأ ماجر اوأ يحاون رئاس
 روهشم ي اذيري منإإرانلاو ةنلا لها دعو ةمايقلا تاصرعيف ةرخآلاوايندلا يفو ضرالاو
 وأ ةلاسرلا غيلبت :مهلا لاتعبر : لع يا»6دهاش#مولعم ىنعج وهف ءالقعلا دنع رهاظ
 نا ىدردوحلابمبكأ ىلعو غالبلاب ةأيينالل دهاشول منه الضو مهتاجتو مهي ذكتو مب ةيدصتب
 ةحلل ةماقأ مهب م ىلعا ظظظ00 هللا مهلاطيف هايبنالا ميلبت نودحجيةمايقلا وي مالا

 : نولوقيف متفرع نبأ نم مسالا لوقتف نو دهشبفم سو هياعهللا ىلص دمة ماب يئاريف ن نس كلما ىلع

 لمد ئازمدسجت ويف قداملاةيننا ل لعوطاناباتكيف ىاتهناراخأب كلذ ع
 دق دقودحأش ىعيوهف ( عاف نعم لوعف د6ديبشإلل مهلادعب دهشبف هنما لاحن عل سيق

 نويت لاق اًدماش كاتاسُزأ الإ لاقف امهب ءاهماللأ نال دراولل ءافيثسا اههنيب مجامناو
 يثأي ومدقلاك دحاوامهانعم نيعما | لكي عملا نعرذتعب اذه لب واد رسولا
 هدنع روضللا ةريثك تناك د قف اًميموايح دنع رضت ياتكمالملا دهشت ياديدوبشمل#

 كالم فلا نيعبس في رشلا هربقب لكوهثلا نأ درو أك هربق يف هلاهرو حركي كال ذكو هئايح يف
 ا اد دشمو أفق ورمشب نم لعا نعمت ليعف6#ريشب كم دقتلاكهيلع نوبقاعتي رابتلاب مبلشمو ليبلاب

 ( .اذارشلاب نوكتامئاورسياع
 سس

 الا يا ريق ا فرصتا اذ ةداشبلا تقلطا اذاوهرسياجهربخا
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 برى غرب ن يقتل رشب» يا ريثبدنا ىنحملاو ميلأر !ًارباذعإ' مس ىلاعتدأو قك هب ةديقم تناك
 لهال رشيمو نيبملا قا كاملا هجوما راظنلابنيفاحشللو نيدملا موب نمالاب نيفئافللو نيماعلا

 03 ريذنإل# مدقل دقو ريشب ىنعم 06 رشبم 8 ةءافشلاب وةمجلاب وةرفتملاو باوثلاب ةعاطلا

 تالالضلا نو رذعتدانعمواباذعلاب وأ رانلاب ةيصمملا لهال رذنم يا لعاف ىنع ليعذ
 كك موجب لم وديلالصوياعفكي و راجل ف وخلا رمالا را ايشالاراذنالاو

 ًافطبال يذلا هنا رول يأ 36 رولا مدقل دقو ريذل بحي وهف ىلاعت هللا باذع نمفوخم يا

 جارمسلا 96 جارسؤإب كلذك مسوي ملا يلصوهومريخأر باتا هسفنب رهاظلا وهرونلا ةقيقحو
 (| ةداضالا يفلماكلا جارسلا وهف شال ذك سو هيلعللا لص وهو هريغأ ريدملا هسفت يف رودلا وه
 ملسو هيلع يل رص هرونوهب :اجاع نيفراعلاو نيتماوملا بولق روث دقو هتوبن ناي ود رمأحوضوأ

 الو باجتالو عئام ريغنهدل ةقحاللاو ىروصلاهروبظ ىلعةقباسلا راوثالا ميج تستقأهنم

 ةقباسمت مةسبتقملا عورفلا يف دوجوم وهلب هرون مدا دقسالا بشيلةيروصلاهتبي غيقوةفلك

 ىلاعت هللا دحر يريصوبلالافةقحالو

 ءاوضالا كئوض نعالا رك * صت اف لضف لك حابصم تنا

 لضأو عنق مغبال6 ى دهام دقن دقو جار ىنحج وو ريق ينم هس يفرين يأ36 جابصمال

 هللا ىلص يعمر ومع ىي رط يلع هلدوهدشرا يا ةيأدهو ىده هاده تلاقي ندصم ىذه

 هن اكراص ل الضلا نم مذاةناوعداشر أو يتاخيل هعبادهةرثكل هنأ يا ةفلايمردصملاب لسوهيلع
 ةداعسلا قي رط لعل لادو مهل دش سو قلد اهدنا ىنملاوةلالدلاوداشرالايتا ىدحلا سفن
 هرخآ يفءايلا تايثا يلع قافنالا عماهريغيفارغنب وةيبسلازوصللا يميلاع نبا ىدبماإل
 هنا يتعج لءافرمسا ويف ايعاب ر ىدحا نموبف لوالااماف**ىلوالا ىلعةنكا ا يليقددشم

 هنا ىنعملاو يبمرك ل اوعفم نم اوبفيلانلا اماو*ةداعسلا قي رامل نيبمو هيلا عادوولاعتهلل لعاد
 هيفءادتهالا قلخوةداعسلا قرطل هقب فوتو هلدللا داشر اب ديشرلا يدجملا وهل سو هيلع ىلع

 ةريغل روظملاسقت يف رهاظلاوهو روالا نملعاف مسا« رين دشراوهنأ» ادهن ملجاوهف
 ارعاعش باشي روثهتاذنال لظدل ربل نكد درونئاذ يفر يان لسوميلء لا لصويف
 قارسأ ن رموؤاشرلا ق رط نم ىنخال حض ومو نيبمو رهظم يأ ريئماضيا وهواهريغو سهل يلع

 ىلاعت هللاىلا لاهتبالاو عرضتلاو ءاعدلا اريغك هنا ىنعمءاعدلا نمالك حاد نافرعلاو بولقلا
 دقو هتدابعومديحوت لعد ىلاعتدللا لعاولبقيل قلخل عاد هنا ىنمجةوعدلا نموا هروها عيججيف

 جاورالا غيبج ةفيرشلادحور تعدف ةدذلاوحاو رالا/اعيف ةق ةقياخ ا ملسو ياعم ىلصاعد



 أ اتدشرأو تار دل عيجةفيرشلاهترذتعددأ مبا عرعد ديحوت لعولاعت هلأ يٍط .ايتلدو |
 ننالا اعدفيمدأ ايان اس ١ دسحرهظ نادعب دأ جالا ماعيف ضيا ةقي اونا اءدواهب ربابتفر و

 ملكت دقو+ةيرخألاو ةياوالايفدب لكلا ن :ماواعيمج ةقيلظأ رذئادقف مهب رب م فرعوناو

 ا وامدح انعايفخ ناك نيثيدح نما ناب اذواق نعل ذه ىلع يبسلان دلا قت خيشثلا

 عيمج مهنأن ابق ةفارقلا موب ىلا هنامز نممهنأ ن «رظنانك ةفاكساتلا ىلا تشعب سو هيلعدت ىلص
 نظنانكدسجلاو حورلا نيب مدآوأيبن تنك سوديلعمللإ م هلرقيفادلاو+ مرآ موا ساتلا

 اهل دواهاعدو لءفلاباهيلا لسراو رذلاوحاورالاملاعيف يبن هناو كلثذ لعد از هنا نابف ملا هنأ

 لسرلاو ءايبنالا نع زاتماف هرمع نم ةئسنيعبراةغولب دعي داسج الامل اءيفايناث لسراو*ينغ

 داسجالل داسجالاملاعيف ةيناثلاوساورالل حاورال ل اعيف ىلوالا نينرعلسرأ 'هنيترع 'ين هنأب

 هلوقب تلذ يلا ةراشالاومدقن اك نيتلالسا نم لك يب فهلا لعلدو ولسوديلعملا ىلص امد دقف
 نتريمدقتملا عيجو بما عيمجو لسزلاو ءايبنالاو+ سائدا ا َكاَنلَسَر | امَو ىلاعت ||

 نوعدي لس او ايبا يجوةلصالابيعاد وه ناكوج سانا ةفاكيف نولخا دني رخاتملاو
 جيدملا ةدرب فو ةوعدلا يف هباوثوم ءانلخاوناكو وملسودبإ احدا ىلص هتيعبت نعوتلا ىلا ى 00

 مهب هرون نم تلصتأ امئاق اهبماركلا لسرلا يا ين لكف
 مظلايف سانلا اهراونأنربظي اييكاوك مم لضف سم هلاف

 اهيلايد يبا اهمأايب دا دانو نآرقلا يف ىلاغت هبطاخدقف برق هبلطوهب رذاعد ياا وعدن 96
 مهئاسسابءاينإالا بطاخي تراك اكدت كة مساب هيطاخيإ ثيحالاتي شن وا ركتلوسرلا
 يف مالا تيذونواوتمآ:نيدذلا اهماايب ما دانفدفب رشب تماثل فرشدقو يهاربلاي ىسعابك“
 هامسلا ىلا جورعلل بولطمو وعدم اضياوهو# نيباططا نوبامناتشو نيكاسملا اهيا ايياههتك"
 باح فلا نوسبسدب قرفناجز روخ دلايفدب جز نيحةملاككاو باطخلا ةرضطاشيا وعدمو

 ندا يالا يلغلا نم ءاددلا اذان سل :اوشالم لكس حمنع مطقتاو أباح هبشإ باج اهيفسدل'

 ىف لجورغمب ر ءاقلىلا وعدم قب أ وهود«بييحاي ندادمتاي ن دادمحا اينداةيربلا ريب:

 هيلا توما كلل *يبجدنعكاذو كئاقث ىلا قاتشادق هلاثرالي ريج ل وذ قييبلا لئالدلا

 1 لاق يهتنادب ترغأ ال توما كامي ضماف اسود هللا لص لاف ريتا لس هيلعهلا ىلض

 كداعمملا كايند نم كدري راب كذاتلملادا ارادف كئاقلملا قاغشا دنهل نا ىنءءوىقبيبلا

 نوكيوعدمهب ريق اهداقدلا ىلع بن ةبترام ةباجالا 2 بيججال# :كتماركو كلي رففةدايز

 _رخ نيو فقوثي مو لراؤعيملولاثتمالاهيف عرادسمو هيلا ىعذام بيج ويفدل عنان بيجي |[:
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 لاق نم لوا وهف ملكي نين تسلأ موي ىلاعتهي را بيجت لوأ سو هيلع ىلصوهوةباجالا نع
 ةهاولا بيجي ناكدقو هبناكيالاو هتفرعمود ديسوتو هتدابعو هب رقعاطل بيم .لواولا ْ

 مهجئاوحيف مهعم قاطني و ريعشلازبخملاواعاركىلاءاعدرلو باه نمداعد نموعد يجيد |
 مركو هنماعضاوت كيل هباجاالادتيي لها الودب اها .:رمدحا هاعدامو مهيلا اهيضقي تح أ

 هنا مدقثو عاددمسا ىلع بةرمينعما يفا ذهل باهت او هيعمل لص ةرشعنسحو قالخا
 ىصختال روما يف هئاعد ةباجا ترهظ دقو ىلاعتدب ردنع*اعدلا ناجم ناك دقن هقلخو هب رلعاد ْ

 ثيح ةريغكلا ةمالا هتوعد باجا دقف قاطعا نم ةوعدلا بام ناك دقو ىمقتسنال لزاونو ||
 ءادعالا يشوقواغملا نمذوخ املك ينحوإ#ةقباسلا مالا نم باج نم مين م راكأت راض ا
 ملسوهباعهللإ لص هئادتعاو هيفحت نمذوخ ا. مسالا | ليفدنعلاٌوسلا يف ةفلابماودب مايمالاوئوشلاب ا

 هئانثعا يا ةيفت نموا هرب ويبمارك | يق هتغلابمو هيلع يداولاوم دالواو هتيب لهاو هباصتاب

 ىلا يفحلا ىنءم عجريف مهتيا ده ىلعهصرحو كاللا نم ذاقتاو مداشرأ يف عسولا لذب و هغمأب ١

 نمهغلاب ٠ ةغيصوفعلا6# رفع كيلو هيلع ىلص قالخاو 'وةأو رم هريغ ماب مبلاو يندعملا ا

 نع زواجتلاو ضا عالاو تاينجلا ةذخا الكتل هن ش ناك مسوديلعملا ىلص هنا يا ونعلا ١

 جفصو ةذخاأيملا كرتب هنعافعتلز مودياءدللا لص هبناجيفدحا نمت ردص ناياتالزلا

 اثبش هديب برعض الو طق السم نعل امو ىذالا لاتحاو ىذالا فك هنعش نم نال هئلز نع
 نأ الا هسفل ب ضني وا هبحاص نم مقتنيف طق «ىشهنم ليئامو هللا ليس يف دهاي ناالا طق
 كوكرشا ارسكدقو * يش هبضغأ موقي ال تحل بضغب و هللبقتليف هلا مراح نم * ىش كوتني

 هومرو هسأر ىلعةشيبلا او سهو هتنجوأوءرجبو هتيبج أوهشودتف شاوحر جو دحأ موي هتيعابر

 وهو مويلا كلذ يف كلاذ لكة بجو ىلط لهي مدلاو رفخلا شعب يفهقشل طقس ىتحةراجمملاب
 رصان ىنعمامه دخلا ناينعمدل يلو 96ن ولت ال مناف يسوق دهاو سوقا فغا مهلا لوقب ووعدب
 اذه ىلع يلو ينعف قطا ةرضح.نم وئدلاو برقلا وهو يللا نم بي رقلا ينعم يفافل اوما هأو قح

 يتعب ليعفورف نيع ةفرطدسفن ىلا ءاكي فمما ىلوتوهلا ب رقيذلا يادنمبيرقلا ياهللايلو
 تيتجأ لو ةيلع ملا لص يبل نا لعاو+#هعرشو لاني دلرصانلا يا لعاف ىنعب لوالا ىلعو لوعفم
 نال هتلاسر نم لففا هتوبن ليقف# هيف لضفا اهيا يف فلتخا هناالا ةيالولاوةلاسرلاوةوبغلا هيف

 سا ةلاسرلا نال هنوبف نم لضفا هئلاسر ليقو* قلخت | ىلا هجوت هل اسرلاو ىتلس| ىلا هجوث ةوبنلا
 ةلاسرلا نال هتيالو نم لضفاهتلاسرو هنوبننا ضيا ليقو*هئوبن يلعدئاز يبنلا هاطعي ينطأب

 كلما ةدهاشم فرش نمكللذ فام نب رادلا يف مب اصم مايق يف قلذاو

 و الا

 قطا نيبةطاسو ١
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 ضاصتخالاو برقلا نعم نهةبالولا ينام هنلاسرو هتوبن نم لضفاهتيالو ليقو# باطل عامبو
 نفةيالولاو ةلاسرلاو ةوبدلا ريسفتىلعينبهفالطلا اذهو+ل اجلا ةياغيف يبلا يف نوكي يذلا
 تاجرد ىصقأىلا سو هيلع لص يلا ةعف ةرب ةلاسرلارسفو ىلاعتهلل نعربخما درجت ةوبنلا رسف
 رسفو حالصالاو غيلبتلاب ىلا ةسايسأ (يلوةموريخل الكم هسفن يفًالماك هرييصتو نيقولخلا
 ننؤ» ةوبنلا ىلع ةيالولاوةلا سرا ضف ةسدنلا ةرغملا يف ةدهاشملا طاسب يل لولا روضحب ةيالولا
 كلل ذكو تا ىلا يبنلا هجولب ةوبنلا رسفوموعبتي نا بلط يا قلما عابتتسا درج ةلاسرلا رسف
 برقلا نم ةيالولا يفامام.ريفةلاسرلاوةوبتلا نا يأر نمو#*ةلاسرلا يلعةيالولاوةوبنلا لضف ةيالولا
 *ةبالولا يلع امهبلضفممداشراو مهجسايسو قلخلا حالصاباييلعامبتداي زعم صاصتخالاو

 ماهمالا نم هيفاخ كلذ قلطي الف ةيالولا قا ط ميال هتبالوو ىنلاةوبنيف وهامنا فالخا اذهو

 راظدلا عطقب يا يف ثيحنمةيالولا نم لضفاامم ثيحنمةلاسرلاوةوبنلاف دهيقتلا نم ديال لإ

 وه يات يث "يلا قحبزم لطابلا دضانهم انعم حل قافتاب صرصخم صف يف نوكن ع
 اذهو لطابلا هيعراعي الوريغتبالو لدبتيال ثيحيهنلاسرو هتوبنوهق دصودلاحررقنملا ثباقلا
 يا#(6يوقوإجهلالجيلج ادباوالزاهدوجوررقنملا تبانلاىنم وهف ىلاعت هئامسا يف ىلا فالي
 ةعيرشلا نيب عمجا ىلعو هماكح ا ذيفننو هيهاوف باعتجاو هللا ماوأ ةعباتم ىيلعر داق هنا ذوهل اح يف

 نيماوهو هديعووه دعوو هيهنوهرعأ نم هب رنعدب ءاجايفالنيم 96 تامثالااووحملاو ةقيقلاو
 لبقمسالا ذهبا رهشموأتو هرعم سو هيلع[ لص ناك دو هيف هلل اهعدوأ ىتلارارسالا ىلعاتفبا
 دعب ظفخو ةنايلعا نع هتهارنوهتناماو هتقنل نيمالاةيلهاجا يف سي ناكفاهدعبو ةوبنلا
 هرشباكهبر باقعنمنمآي اهسفل يفاضز | نيداوهو هتلبتو هلع ناك امو هيلا يسواامةوبعلا
 فاذي ال يذئارح نومألاذل6نرمأء لرش ن6 وكن دوم مقلم أ كلر شل هلوقب هب د
 يع نيمالا ينعم ضعبل عجريف نمتوملا ىنعب وهوا فالخا الوردغالورشدتهج نم

 مول" لوالا*نيهجنو يلع ركلاوجدب ةقئاللا لكلا فاصواو فرشلا عاونال عماج اوه ركل
 لاعفالا مرك يناثااو *لصالا مركوهام تاذلا مركواهتعفرواتلالجوهو تافصلاو تاذلا
 حوفصلاوفعلاب ولاّوسالو ليسو ريغب يطعملا لضفتملاب و ريخعا ريثكلاب اذه يلع م ركلا رسفو
 ىلع مذأ ينب مركحا وهو فرشلاب صوصخلاوهف مسوهيلعهلا لس دقحيف ةحيمم اهلكو
 اقلخو اقصووالصامذآينب مركاوهف تارابشعالاو موجولارئاسب قريغو: ءايبلالا نم قالطالا
 الا مركلا ينعم وهوة حوتفملا ءارلاديد شنب مركموي سو هيلعهللا ىلص ةلسفوا ردقو اتلاخبو

 يادير همرك يذلا وهلاقدن كف لجوزع هاوهوأبب رك هريص وهمرك يذلا ىلا هيف روظنمدلا
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 | لسوهيلغ هللا يلص وهو ماجا ةمظعو برقلاو ةصاخناةلزنلا ةناكملا96نيكم 9ع رك هلعج
 ةقباسلا يف هيف نلعاف ءركلب ورك وهنا نرق نا كللذ نمو ىلاعتهب رددع هتئاكم ولعب نيكل
 مفلاب ءىثلا نام نموه »6نرتم 96 ناعالا رام ىلعةقحاللايفهب نذاو شرعلا قاس ىلع

 نيد يف اًديدش اًيوقلسو هيلعهقلا يلصناكُف مدقجلا يوقدعما ىنمب ورفدعشاو بلص ةناتم

 نيبلا ءانمم»96نيرمإ6 نيرفاكلا نم هئادعا ىلعاروصنم !ًديؤم قدصلاو دجلاب هيفلخا هللا
 ىلاعتهلانعنيبلاوا مزاللانابا نم وهف ةرهابلا هتازيعبو ةرعالا هناي يظملهتلاسرو هزما
 ياابرلا ترابا ناف ىدعتما نبا نموهف'ميبل ل ٍزاَم سانا ربت ىلاعتلاقأك هيهقعبأم
 هللا بص برعلا حصقا وهو ناسللا يل رعدتأ م واحابصملا فاو ابدعش»وامزال ل معتسي |

 لمهام اوهوماجرت ىتعهديدشتلاب * يشلا لمأ نمورفةددشملا يخارسكبال6 لمرم 96 لسو هيلع ||
 | لمؤلا وهف ةددشملا ميلا حتفباضياطبضوهناسحاوءاضفل يجارلا هدنعايف بغارلا الوم
 ةيعافشو مداشراو ملاح حالصا يف هيلع: نودع و نولومي و هنولمؤي يلهتمأو هباضصال

 هللا رض دماج عاسلاو ةتطساوب هلبقنمنواويافا ةكربو ريخ لكو ىرخأو ايلد مهف

 ريغك ناك هنا يا ةلصلا نمةفلابم ةغيض لصاف ىنعب لوعف وأزلا حشنبال6 لوضوالللسو هيلع
 :مهرلا يدي وارتوم دعب ةخجدخ ءاقدصا دعت ناكو نايالا محو ةبارقلا محير محرللةلصلا :

 دعتإ ىنعج وهف ةييقع وف بحاص يا ال6 ةوقوذ 2 مهنغ لاؤسلا راكي ويعم طسنيو |

 مي ةمرح بحاص يادكذم هرحو ذلك يظعتل دعب ءامالا يفوديفريكتالاو مدل دقو يوقلا ش
 هلا ىلسهردقةلالجو هنأ ش مظل كلذوةزاملا مارتحالا اهانعموهقفو مهو نيتعفنو نوكسف
 دقو نيكللا همس ىنمعوبق س ًابوقوقو نكت ياةناكم بحاص يا ةناكموذؤ# لسوديلع
 ال ىدلا وأ ردقلا ليلا ءانعمويق أّيسو زيزعلا ىنعمورفزع حئاص يا رعوذإلمدقل |

 .كرينمؤولل ةرعلا تناكاملاو نيمو وهل وس لوم يو ىلامت لاق هريغل زمول هل روظن
 | هصاصيخا هتاف هترع نممهتزعو ةيعبتلاو عرفلابموةيلوالاوةلاصالاب زيزملاوهفدل عيالاب
 أ فتملا هي ديزي لاك عون لصالا يف لضفلاو لضف بحاص يا96 ل ضنوذإلمعاهثلاو ةزعلاب |
 | تال كلا عارنا رئاسوف نيملاعلا عيمج يلعقماعلا ةدايزلادل لسوهيلع هلأ ٍضوهوف ريغ عمي.
 اوناكفدل ميمي ظعتومهتبععةوقا هثماودباحصال اًءاط سو هيلعهللا ىلص ناكد فال عاطم إب

 ] مدقل دقو باج هزجال ىنعملا يف عجريف هيبنالو هزرمأ نوفلاخيالو هدارع .يرع نوجرخي الإ

 ماودلا لعد رمال "الم كسا داقم امته اعيطم اص هيلعمنلا ىلص ناك د قالك عيظما#

 || ةقرط كلذ نع لاعبأل هعقي لترا ذناو هعمر رش عيلبت يفودقلخ نيبنوهشيايفو هديب وهدي اهل



 الكم

 || 96قدص مدقإل# مدقل دقو بيجدعمال ىنعملا يف عجريف هت دوبعو هتبحتل اكو هنعصعل نرع
 أ قلطبومادقالاة دخاو مدقلاوةءافشلا لوبقملا عيفشلانيقيدصلاو نيقداضلا مامأ وه يا
 فاضملا فذح ىلع. نكأ انه دارملا وهو مدقث يبا مدقنالفل لاقب اهب نوكيهنالمدقتلا ىلع
 ا نم نال مل عفشيف هتما ىلع مدقتب د ملسو هيلع ىلصوهو مدقث يامدقبحاص ىامدقوذ يأ

 ةغافشلل هقما ىلع مدقتملاملسو هيلع هلا ىلصوه ىنمملاوهل عفشي نم لعدم دقت مفاشلا ةداع

 :أ| ةمحردسفتو هدلوميا اةمحر يا طوبقم نركي لب هتعافش يف دربال يادقدص همدقت قلو مل

 يع لك ناو ملاعلا هب موحرملاملسو هيلء ها يلصوفروصلا خفت ىلا هنفدم اذكو نامأو
 هللا اص هيب ثلذاغاهرخآ لا داجالا لوايف :رهظتودوجولاايف تربظو تعاش ةكربو رونو
 همعلو هللا _ثراسحا ة هاذا | نيع الاهيف بيسوبفالاوةةغأابم ةمخرل ن يعل مج لسو هيلع

 ||| ةفيرشلاة آلا يف لاقياذكو اهمبسوه لباهتيع مسوديلع دق ىلصوه سو هقلخ يل يلعةيلاوخلا
 | هب رشيمورف مهما هايبنالا عيجدب رشب ياكم :رشب نومهم الاس ااَمَه
 ريتال رشبماضيا وهو زوجتوةفلا ,ممالكلا ينف راسلا زابخالا شذا يرشبلا سفنال
 :لوعفملا مسا ينعم ىرشب نا صخلتف :نانجلاب زوفلاو ناريدلا نم ةاحملاو ناوضرلاو ةمحرلاب
 6 ثوغإل ريخ لكب هتمااضيأ وهرشب وممتا* ايبنالادب رشبم هنأ يأ لعافلا مسا ينعجو

 تالالضلار ايف قرغاوناكّنادعب قللخا هب هللا ثاغا يبا لوعفا هنألا مدا ىنمي وهف هب 3 يا
 طم اوه لمالايف ثيفلا6#ثيغوإذاعا اومهاجتاو هذقناو هب ىلاعت مهصلاقساف تالاوجلاو
 ا راهثالاو تابنلا نم. هتع ًتنباه رمل حالصاو ة ةنيزو دايعلاودالبالةايجوةمحر ره يذلا

 00 ىلص هبشف هنيشنلا ليبس لصق يغللا ىلع ع ةراهنالاو نوبعلا يرجو راهزالاو راثلاو ||

 || نم مهتنادهو 1مل نم قطا ذاقتاو ةمحزلاو رونلاوىدملا نيدب ءاجام ثيح نمإسو هيلع
 : ثيل هتوفوفب دجورتكلا طحقبا ءارخواتومدمب امال اني مهدلق اي موةلالضلا
 زابتعالا اذهباقيغ سو هيلعشا رص ناكل كلما نم ذاقنالاو حالصالاو ءايحالا قلاظم عم اج

 دوعي .رطملا يان ثيغلا عفاو جاورالاو بولقلا ةراعل دوعي هعفت ذأ ثينلا نم عن ةااوه لب أ

 1( ةثاغالا نمردصم مسانيفلا كب ثيل بيا ناسشدالباوداجالا حالصال
 مهب بمال الثا هيف قرغا ارثاك' دقو قلختل هبا :ثافادق لسوديط ها ىلص يبلاو
 ذوجولل :ثايقو: «ثوغولسو هيلع هلل صوبف ولا ةيراقتم 3 ةثالثلا ةامسالاه لا هلا جاومإ
 05 يفدهملاابب عتب دام ةمعنلا نافءدابع ع ييا9هللا معن نرتجاتملا هبكافيشنغو ||

 هللا | هلا لص انيطيش معن 5 ًاوبف هئاهحدعتالو يصجتال ني راذلا ف دمانديسب اسفنو دترخأو
 نم م م هع



 ا ا و وسع ا

 | ليبس ىلع عي أم ةيدملا ءايلاديدشتولادلاردكو هاا ستفبالاينا ةيده ل ماسودبلع |
 الو انم لمع ةلباقم يف ال ةمسنوهنمالضف يلغعلا لوسرلا| ذهب امتد انمرك اف ةرحاو ماركألا
 انييثو ةيطع مهما ىل هايبثالاهنع هللا ىضر ىمرملا سابملا وبا لاقدم ريع الودجالو يمس
 نيبوبحلل ةيدهلاو نيجاة حلل ةيطعلا نال ةيدهلاو ةيطعلا نيب قرفوةيدهانأ سو هيلع هللا لص

 وه م نيتملكلا ريكتسب6# قثوةورع#«ةادهم ةمحراناامن ملسوهيلء هلا ىلص هنا لوسر لاق
 امهغب يفوةورعلل ةفص قثولاف نيتتفحنلا نيتاه يلعواهبفي رعتب اهضعب يفو ةدقعملا عسنلا يف

 عضوم لصالا يف ةورعلاو هتفصىلا فوصوملاةفاضا|هيلاةورعلا ةفاضاو أب ىقثولا في رعتب

 هنم زيقلا عضولل كلذ ريغوزوكلا ةورعوةرارغلا ةورع هنمو* ىلا نمديلا دشوكاسمالا

 دم انديس يف لمتلساو ةورملا ظفل ريعتساف ضبقملاهل لاقي وهب ذخالاو كاسمالل دمملا
 نيملاعلا برا لصوملا بيسلاو نيدلايفكحلا قييثولا دقعلا نال ةورع سف لسو هيلعملا ىلم

 ضيضح نم عئتراو هب دعص نتم لبعب كس نمنا ا لالضلا يوأبس يف عقيال هعبتا نمنال
 ةطساولا لسو هيلع هللا ىلص هنا ىنعملاو# بلصو يوقمضلاب هيشلا قثو نم ىلعف قولاو كللاجما
 عايضالو طوقس هي رتعبالو هبواطل لصي هب كسفلااو عاطقنا الو فعضاهمرتعيال ىتلا ةيونلا
 يف هات هدع داحوا لض نميذلاة ادم ليبسوهيلا لصوملا للا قي رط ياهلا طارضؤل#
 يبنلاب نيكسقتم انتاماو هقيرط "سم هللاانهصعناطيبشلاهيلطذوحتساو نارسللاو يفلا ةيدوأ
 يذلا يقتسملا وا عضارلا وا ىوتسملا قيرطلا نيسلاوداملاب طارصلاوجءل فو دجهفقيرذو
 جان ني رادلا ةداعسل لصاو هل عياتلا نال لسو هيلعدللا لصدل ريمتساف هيف جاجوعاال
 ىلاعتهلوق يف سابع نبا نعوملبقام ىنءهوهاليقت م طار الخ دعب مريغ لاضدهنع فرغنلاو
 زوجتو ةغلابم مالكلايف 6 هلاك دول لسو هيلع لص دم وه قتلا طار ايد
 هلاوحاوا هعماب مجسوأ لنوةيلع ها صد آر نم نال هل كلم هئادارم نورك ذل سفنوه لذا
 هتاذ نال هللارك ديف ابنسد دوجو ناك لهاوهام هيلع ينثاوهدمو هللا كد ةديجلا هقالخاوا
 ناكف هللا ركذب رمأت هلاوقاو هللا يعل دتهلاعناودّللا ديحوت بجو هتافصوهللا كد بجوت

 || ؟نلاريغك هنا دارملاوا«معظنتي و همونو هتافصوملاوحاودلاعفا لك يف شارك ذ اسو هيلعهّللا لم ||
 ىلاعتو هناي هل رك ذل لوعشملا مسا نم ردصملا هلركذ مدنا ذارم اوادتركذ نعت رد
 || شرعلا ىل بونكم هنالوح وللا يفزوك لم لواو هرك ذ ركذلا يف ىرجام لوا هنأف قا لقدأ

 همن[ رم دع“ | قيشاو عما مم هعما ىلاعت نزقواهيفام عيمجو نانملاو بعضاوم عيمحو تاومبسلاوطو
 وهيل هللا لص دج نع ةيادك و ها هلا ف يس! لاح قكب هئارك د سو هيلع هئارلص ناك
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 يس 5 بزح6 هنيوبيع 7 دومهيلع هئرصت وهل ءادعال ل ,داهجو ميسا ومان ؛ددخيابت يف |

 ةرمآ لضروعبشي ونووأي نيذلا هل حاودعابتاومراصناومدحج هلا بزح نافةغلابممالكلايف

 نم دنا هلعفي ام لمف هناف ةرهاظةبجتم كاذب لسو هيلع هلا لص هتيمسنو هيبن نوبنقح و

 عقلا تب بدلا لطوه نءضرالاب نكي وم دحو هللا هثسبامناواريجررغكلا نع هدرو ودملاربق
 هللا دنج هئالرصتلاورفظلاد ناكو اه رك واءوط سائااوعدي لزي ل هناث هريغ ةحممسلا ةيفنطاو
 مالظلا بقثي هنأك حله لا« يلا بقاعلا6# يناثلا منلالعنوبل افلا مهلا ب سود زحو
 يدتج ملسو هيلع هللا ىلص هنايا ةراعتسالاوهيبشتلال ليبس ىلع مالك او هيف طفنيف هثوضب

 ءادتهالا نم غقتاوا مسوهيلعمللا يلصدي :ادتهالا لب قارشالا ديدشلا مجاب يدعبماكهي
 ىلع نيتففب اركمم نيونتلاب ةدقتملا خيسنلا يف مسالا اذه قطصمإلا بكاركأ اركلاو موجتلاب
 يف مقووهدعب بث اممالاهإ+ هواية مرسوم طل يف ةخاث تناك ناو ظل يف فلاريغن هاف

 ةردقم ةعمب ةثالثلا بارعاوهدعب ناممالا كلا ذك و اظفا فلالا تابثاو: دحاو ةحتفن اهسغعب

 ةزسنلا ىلع ةتبانلا فلالا ىلع وا ىلوالا ةخسسالا ىلعنيدكاسلا*اقتلال ةفوذمنا فلالا ىلع
 ملسوديلع هللا ىلصوهو صاخ ءافصيشلا اقص لاقي ىملةتملاراتخملا قطصملاو#ةيئاثا
 يعمليقو #ودنع مهتريخو قلقا ة ةوفصوهو هقاخ نمدص| تسمو هراتختو ىلا تلا قطصم

 *لسوديلع هللا ىلص هفصو يساناع ىف ذِي رشبلا فاصوأناردا عي نم ىنمملا يفطصلا

 نع ةرابع ةيئافطصالا نال هبردنع هتلزنم بانا ىعس يف يرقلا ةياغل |راتؤملا انعم ليقو

 وبف ىفصم ًابذبم قتنم يا 96 قتنما# قطصم ىنعب وبف راتخعيتا96 ىلا برقلاةياغ ْ
 مالاملا بوسنم وهو هبتكيالو باتكلا ًارقيال يذلاود يناله يساؤعضيا ينلظصم ىنعب |[

 بس اهتنصب نبالا ناك الفأي وثكم نأ رقيالو نيهكبال نهنأ تابع الالاوحا نم بلاغلاذا
 ف صقنو ما فصو ةيمالاو بج باو ًرقيم هلاهتدالو لصا يلعب هنالو لارا شممنأ 5 اهيلا ْ

 يف لب لك و حادم فصووبف ملسو هيلعدللا ىلص هقحس يقامأ ماسو هيلع هللا لص هريغ تح

 : هللادجر يريصوبلالاق هتوبل قدص ىلعةلاد هلةرهع ا

 ميلاف بيدأتلاوةيلداجلايف ةزهجم يالا يفاملاب كافك ا

 فرامل ملا دش ب اف بتكوأ وار نمم قلثيو سراديلو بتكبالو ًرقيال دنوك ممنال ٍ

 لب تيرخآلاو نيلوالا مواعيطعطالطاو مهعئارشو ؛وةفئاسلا مالا رابخلب هتقرغمو ةيندللا ||
 قلخ لكب هقاقو ايندلاونيدلاحلاصم ميمجب هتطاحاو مهعونت ىلع ق لذا .ةسايسل هماكحاو
 مهناكتدبدصا تار ظو قطا يجلي زجعاام قالطالا ىلع قاذلل لاك لكب هفاصتاو نسح



 ١ أ ىناكو ملسو# ملسو هيلعمشا ىلص هتوبلئالد نم 5 و اليلدو ةرهاب ةحجو ةرهاظةي كلذ ناكل أ

 || ةلا امهنال زعلان نمامهنع ا شنيام وهةباتكلاوُد ءارقلا نم دوصقملاو هب ءانخال امير ال م هعيمأ
 ناك ولو اههتع ىنختسا اههنم ةدوصقملاةرثأا تاصحاذاف اهمسنن يف ةدوصقم ريغدل ةطساوو

 اكدفلالا بتكلا هن ءا رق نم ماعلا هذه فرعا ااولاقو ةبيب .رلا تعقولةيامكل و ءارقلا نسحي
 نولطبملا ”بادألا5 د كنيس طق لَو بانك 23م وأكل تنك امو ىلاعتلاق
 || ليفريمانزد لعاب ةكريجاإا هدو قاسمي رهو أر وتلا يف هع“ رعدلراتغن#

 نيفعلا ضعي يف هع | ل هورادلا نمايظنحي واهيمجي وهتماريجي هنا ياريجت نعم يأ لوفم ىنعج

 هنعهلثا يضر فدصملا بثكو: ؟اضيا ميطاب وهو دواد روب ز يفدمسا اذه رابجال#ةلزنملا
 رايخ ريغ ىرخأ يقودصتام اهم اهإيف يا ةيلبسلا ةؤهسللا نم نيالا نيذه ةرطيف

 ملسو هيلع لم هقح يف :رابجلاو+يناذلا يف ةففخلا ةيتقأةانثملاب واهيف ةمجتملا ءامحاب ينعي فنا

 هملص | ارسكملا ظعلا بيبطلا ريجنمذوخم أم ميلعتلاوةيا لاب هتمال دحالصال حلما ءامعم
 ققنماو قلا ىلع فيسلاب مثريجو هءادماهربقل ريقلا نعي ربجلا نم رهاقلااضياءانعمو هاّزسو
 | هب قيلت ال يثلا ريكتلا ةيربج وهامنا راب :.ييلع تأ امك ىلاعت هلوقب .ةآرقلا يفهنع

 أ «امسالا ةلج نم ةينكلا نا مولعملا نم 36 ميهاربا وبابيطلا وبا رهاطلا وبا مماقلا وبا
 رهاطلايف ف اللا ىلعةمب رالا واةثالغلاهدالواب عبرالا كلام ذيمنسو هيلدا ىلص يثكو
 لأ وهومالسالا يف هثدالول رهاطلاو بيطلاب بقلي و هللا دبعب مد دحاون اقلام له بيطظلاو
 تلوق وهو بيطلا رخنآلاو رهاطلا همسااهدحا هنادبع ريغ نيداوتناومااه دا هسملا
 || يغري هئافةءافشلالوبقماهانعمو لوعفم مساةددشملا ءافلا جتنبل6 عفشم قاما خبا
 | هنمكالذ لبقيف باسملا لجو فقوملا لوط نم مهتحاراو قللأ سما يف ىلاعت هلل ىلا هجوتيو

 | دومحملا مقل وهو عفشت عفشأو طمت لسوشال معسل لقدل ل انين أب ةماركلا ةياغ كلل ذب مركي و

 || قميفش يا ة6عينش وع مويا لذ يفلسو لعلم اهب صخ ينلا ىدظملا ةءافشلا يبغا
 ,(| ةيحالصلا نملك ملاصة)ءاضقلا يف طسوتلا يشو ةعافشلا ريفك ىب ينعبةغلابمةغيص وهو
 ]|| هيف نوكيام ردقبف بتارم ررجتلا اذلو ءايشالا قرزم هرج هللا ةرضحل له 0

 | موجيالدحالست اهمال ىشنمال سو هيلع للا ىلصدتي نحو حالصلا نم هيف نوكيررقلا 57

 ا ميشا غميف مهلا ىلا مهتيادهو مداشزاب قلخلل ينام ةمسفروصتي ارجع

 0 تاذحلصملاو مزئازس ريبطتو مهظاؤب و” عرهاوظ نيستوزطداعنو
 1 ئباملازاو سانلا بول نيب فلاهنال ليق# «نيما ةيسو ماصت قل دمة يدقلا:راغنلا
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 وذ ةممئاو: كح أَو ىلاعت افا برعلا لئابق نيب و مهتلاو برعلا نيب ناك ؟نئاغضلا |
 ةيئاثلارسكو يلوالا هجم مشب 96مل ؟مكوأ ني نأ ءادعأ نك مك ١

 ةيينقنبا هلاقنيمالا وا العا ىلعماقلا وادهاشلا سو هيلعدقأ لص هةح يف انمءواهتتت ىورو ١
 هللاءاشري الورمالا سفنل قفاومامهنمالكنا ىتعبهلاعقاودلاوقأ عيمجيف يبا 6قداص 9 |
 ءايبنالا ةيقيكديلد بذكلاةلا ككاو هتهصع بوجول يجاولسو هيلع هللا ىلص هقدصو ىلاعت |

 قيدصت ةراكل هب “لوعفم مماةددشملا لادلا شنب ةريتمملا خسنلا يف وه ا6قدصم6

 تقدصو عسجا دوجرلا هقدصدقومايأ قاطعا قيدصت ةرثكلا والعفلاولوقلاب هلىفاعتدهللا ||!
 عاف مسا ةددشملا لادلا رسكب سلا ضعب يفوداسجالا روبظ لبق اهلك حءاورالاهتومنب ||

 قدصلا 6 قدص#هلبق ىلا بمكلاو ءايبنالا قدصومل هنو .هلوقبهب ر قدصدنالدب يحبس
 هقدصوفةئلابم ملسو هيلع هللا ىلصدب يمسرمالا سفتوعقاوال ربما ةقباطم وهو ردصم | |

 نيتيففمتلا ربتعاب هلبق مسالا ىلا ىنملا يف عجريف لوعفملا وا لعافلا مسا ردصلل ذه نمدارملاو

 مفي ر شو مههعو مبيلعمدقتملاو مبعيتزو مهسسئر يا 26نياسرملا ديسولل هين نيتروكلملا ||
 طظارصلا ىلا مهدئاقو متو دفو مهيلع مدقتملا يا6(9نيقنلا ماما مسوهيلء هللا لص مي ركف |

 هنلخ قرأ عيفشلاو موقلا يديا نيب مدقتملاو هعبت نمل ي داحلاو عيتملامامالا لصاو*مييقتسملا ا

 قتملاو كال ذك قتلاو ني رادلا يف «اوسالا نماهظفحيامو عرشلاةياقويف سننلا لمجىوقتلاو ||

 واصقنلا بجوياملكو تاوهشلا تاهبشلا تي هيهاونل بدتجلا هلل رماوال لغتملا وه
 ىلا لسو هيلعهللا لص وهودانتسا وأ ليم وإ داتعاب هنكاسي نادنلا ريغ ىقعي ثلا نعدمبلا ||

 هيلعاللا لص ءاوقثو هتدابعيف مدهجاو ةعاطمل مرثكاو ةيشخدل مدشاو هب ببفرعاو هلا قلما
 ةدايقلاو دوقلا نم لءافمسادئاق !6نيادسحلا رغلادئاقؤإلم ريبعتلا اهغلبيالو كردتال سو
 سرفلا ل جرلا داقجابصملايفو اضرب ةدجلا ىلا عدوقي وهو هرايتخاب هعبتي نم ىلعممدقأ وهو

 !ذهمآةبادلا ماما لجرلا نوكي .ثرادرقلا ليلخلا لافةدايقو رسكلاب ادابقو لاق باب نمادوق |||
 ذوخأم هرغا مج رغلاو+«يعنتا اهفلخ نوكي نأ قوسلاوأبمأم زينا رسكلاب اهدوقم وهواهدايقب

 يس وهو ليجمفلا نمللوعفم مسا لجسم عج نولجحاو+دجولا ضاييب لصإلا يف يئدةرخلا نم |[
 نوعدب ىمأ نا سيجصلا ينوداضعالا ضايي قاطمانهاهبدارأاو سرفلا اوقف ضايب لصالا
 هل ميذلا مهيب ماركأ كلذو مه فيرشن هيفو ءوضرلا راثآنمنيلجح ارغةمايقلاموي

 لاخلا نمذوخ أم هب وبحلد بعص تدعص نم ليلا ينمحرلا ليلخؤلل نوبينتدي هيلاو نوعبتم |



 ةيحلاو دلطأ فاو ةاتخادقو يا لع نط ا ثم ياخ أ م
 ١ كلذوحب وىرخال ا نعاها دحا زاعقاذاج وهلا امبي يايا لا يلعو ناكبب ثوادحاو ءيشايه له

 ١ ءانعم ةدحوملا شنب الكر ,36 يراخبلا مخيف الذ يلعمالكلا انيفوتسا دقو تالوالا

 قلخلا نسحو تاداطلا رئاس نم ريما عاونال عماجمساوهو ةدحوملا رسكب ربلاب فصخملا
 أ( ريسكي ربلا نمذوخ أمة دحوملا ميملاحتفب 96 ربم996 كالذ ريغو سانلاةاساومو بنا نيلو
 ربلا لحم وهيا ناكم مسا واةغلا هدب ى ردصم مسا طبضلا | ذهب ربمومانعم مدقثو ءابلا
 أ قدصا ذا هنيعيف رياو رباذ راصاذ !لجرلا ربا نم لعاف مسا رسكف 5 مضي سنلا ضعب يف عقدو

 يا ءابلاجتفب اريولعج وأ هنيك يف هدني 3 اذاوربا» نع لو مسا حشنف مضي امضعب يف عقووأييف

 عجل مسالا اًذدهربلا عاونأب فصتم مسوديلءهلا لصدنا لكل ىنعمواعرم 5 رببحاص

 | ايندلايف ةلزاملاو ةمقرلاو فرشلا هاجلاو ةهاجولاو ةهاجو بحاص يا دبل ابن يذا
 نم ةغلابم ةغيص 6عيصلوإ ةبترو ظحدل ناك اذاةهاجو مضاابهجو حابصملايفوةرخآلاو
 اضيايثولايعالاو لاوقالاو تاربلا حصن يف ةقاطلاو مسولا غارفتسا ةديبعنأ او ميصنلاو يصنلا
 قحلا ناتكوسيئدتلاو شنلا اهدضو صول الا عجرب هان ف حالصلادب يذلا هيشلا لذ
 ةيياغلاىلا تاصوو تغلب دقددارعلو هباتكلوىلاعتو هنا ملشو هيلغدلا لص دتميصتو

 هلبق يذلاىلا مجري مسالا اذهو تلاطعاو قالا ةلماعم يف صلغ يا ل6مصانؤلعيوصقلا
 أ هتمالو ةعيرشلا ظفاحو هيلع هنم اسال ظفاح يا لعافلامسا ىنعب ليمن 96ليكو 96
 لمصسو ابقار اأو ءايشالل ظئاخلا نعم وهن لادن لك اولا عزم ةرشإ#

 اذهيلع نوكي واهب ٌتاقلاو رومالا عيمجديلا نضونملاولوكوملا هنا ىتععلوعنما مسا ىنعب هنا
 لإ تباث رما كللؤوتبايلاو ةفاللأ لبس نوكلا يف فرصتلا هلىلاعت هاذ وتلا ةراشاهيف

 ١ تبثافاوهريفلهنمتبثامت صخ اهجو ىلع سو هيلءهئلا يل مينا ا هلوصحوهتوبت ينكشال ملف

 ىلص وهو فيك هل ةيعبتلاو مسو هيل هلا لص هعيلوعب يوديلادمحا يدينك هريغل هنمث بث ام

 لكوتملا 6# لكوتماإ نيقولضملل ةطسبارلاو نيرادلا يف ةطساولاو ريكا ةفيلخا سو هيلعتا
 يآ ديبستكر لكوتلا ليقو“«لا اح لك ىلع هب قلعتي وهب مصتعب وىلاعت هللا درم الكي يذلا ره
 ديس لسو هيلدا يلع وهوةفرعماو ديحوتلا عرف وهو ٌةوةلاو لولا نءمالخنال اوسنفنلا

 || يا 96 ليفك 6 قارغتسالاو لوولا ىلع نيدحوملا سيئرو قالطالا مهاب نيفراملا
 | شما لطفا هانعم 6 قينش#ل ةماددلاو ةرسملا موي ةءافشلاهتمال نماضو لفكتمأ



 هرمأو هتما نمرئابكلا لها ىلمدتقفش كللذ ندو هيلع قشي وني رادلا يف مالوسيامم هيلع ةقفش |
 نمةعافشلا ثيدحيف امكلاذ نموديلعاومحري و دودحللاورفغتسي ناهتما رماو رتسلاب مايأ

 حابصملا يفوجيتما يتم براي لوقي وهو يسفث يسفن برايل وقي سانلا للك هئمأب هماتهأ
 ا مسالاو هل تيقرو هيلعتودح ريغصلا ىلع تقفشو همت نخوهلر ذحء يشأ نمت قفشأو

 مالسلا هيلع ءاييمالا نم هلبق نمققي رطياةقب رطلاةهسلاب دارما !ةنسلا يقم ةقفشلا
 ]| تقفتاامىلاةبسنلاب ينعي هيلعتنناك املا دوعن ىتح !هتي وتو اهلي دعتوابعوقث اهتماقاب دارملاو

 لبجلاو ركتملا نميعنلاو فورعملاب رمالاو ةدابعلابهدارفاو ىلاءتدللا ديجحوت وهو عئارشلا هيلع
 أ( ياكغيا رهدعتسة داب دارم او كالذ ريغوءارقفلاةاساومومحرلا ةزصك قالجالا مراكم ىلع
 ”أأ اهتمزالمو اهب لمعلا ىلع سانلا لمحابتماقاب دارملاو ةيعرفو ةيلصا| هلا نعاي ءاجيقلا هتعي رش
 || ةددشملا ىلادلا شنب 6س دقم هلهاو لطابلا ضفخو !هتماقتساواهرورظواهبكسقللاو

 أ روطمواهب سفدعلا نم ملسو هيلع ىلص هل ىاعتدهلا ةهضعل بوئذلا نم روطم يأ لوعفم مسا
 ١ جور ملسو هيلعدلا| لص هبانجب قيلتال ىنلا ةيندلا فاصوالاو ةههذلا قالخالا نماسفبأ
 نينعمل سدقلاو هتفص ىلا فوصوملاةفاضأ نم وهف صئاقنلا نم ةسدقملا حورلا ياذل6سدقلا

 ناهيالاونيدلا قلاب دارملا نوكي نا لمتجيال6 تملا حور ةرابطلا ًاقيفخت هيناث نكسي دقو
 يس روبظالو دوجوهل نكي وهالولف هدوجودب ماقيذلاناجالاحو راسو هيلعاشا ىلص وف
 قملاب دارملا نوكي نا لمسحيو قاما نمهريغملا لصي و عرفتي هنموهرصتعو هإصأ وهو قالا

 هجو لع هل ةكواملا وه ةقولخلا حورلا ا فيرشت ةفاضاءيلا ةعفاضاو هئامسأ نم نال ىلاعتدللا
 | ىلاعت هللادنعةيتر ابمفراو تانئاكلا لصا لسوديلعهللا لص هنا ثييح نماهريغ نم لكاو نأ

 ا هل نكي وح الولو هماوق دب يذلا هحور رسوما ىلع وجو لدملاطسقلا لكطسقلا حور
 نودب ةحرعصلا خسنلا نماهريغو ةيلهسلا ةطعنلا يف مسالا اذه 96فاك ةعدوجوالو مايق
 ]| نم رفاك يا فذحلاو تايثالا يف فاشو هدعب فمكم شكلا ذكوايلاب اهضعب يو هرخخأ أي
 هب لسوتلاو همعافشوهتعب رشوهباهكل فاكو بف ةمدقتملا*ايينالاو ةفلاسلا ب تكلا نع هعبتا
 || نختسمهللاب يا« ف دكس إل لسو هبلعمتا يلص هتنس عابتاو هقالخاب لتقل اودلايذاب قلعتلاو
 فيرشلا قلطا اذهلصا وهوداياالا ذهشي الف هريغ نعدءاطقناوديلا ههجوتب هاوسأعدب
 نمايفتكم وهيلع هللا ىلص ناك دقو هنمدل ردقام نيملاعلا نيب دحا لك ستقا هئمودن دعمو

 هللالا يأ >6 غلاب لم ملسو هيلع ىلصاولكمروماو هدكسمو هسابلو هشيعيف نودلبايندلا
 | باجحال ذا ةناكموتلزنمدنم ميمرقاو هبربسادلا عا ورف برقلاو |ءلاب هيلا لصاووىلاعت



 يح لا 0 1 تس

 لاق ةبئارلاود ومش ماقم يق اا دوه لب ملسو هياعمللا ىلصدلا اوحارئاس يف ىلاعت هللا نعدبحي

 6 خابملل# كيدي نيب كلل مئاقلا ظعالا كب اهو كيلعلادلا عماجلا كرسدنا مهللا*فراعلا ||
 ةداعسلا بتارمىلاوىل عت هللا ىلإ قاطعا نم هتياذهدللا هاك نم غلبمودغيلبتهرما امهشا نعينا

 هسلو هئاعدو هتكربب ماقسالاو ضارعالاو ةلاهجلاو رفكلاوةلالضلا نمينا »فاش 23

 «لعاومو هيأرب يفاشلاو رابخالاو مدلاو مولعلا يف اضيايفاشلا وهوماسو هيلع هللا ىلم.||

 همر لصي هنأ ءادعموأ مدقث دقو غلاب ىنعجم رف ىلاعث هللا ىلا يما 96 لصا ودل لسو هيلع هللا ىلع ||
 عطقلا مدعو مما وهيذلا لصولا نم لوعفم مسا ة6لوصوم6# لوصويفاذهمدقث دقو |||

 وهمسالا|ذهومريغدمحازيال هماقم لعب اقئال هب اصاخ لصو هالوج لوصوم هنا ينعي رجملو ||
 نزوب لصومءلدباههفعب يف عقوو+ داصلا دعب ةنك[سوأوي ةهحصلا ةريدكلا خسنلا يفا ذك

 داصلا رسكب ًاطوبضم خسنلا ضعب يفهتدجووأضيا لوعغم سا | ذه ىلع وهو ءارلا تفي مركم ش
 لصوي وامهيلا هقيلبتب رمأ ام هتماىلا لصوي هئادانعمو لعاف مسا وبفءارلا رسكب مكمن زوي ||
 هللا ىلاو قلما يفينا 96 ىباس 9 مدقث دقو مليم ىنعجم نوكيف ةدجلا ىلاوهنلا ىلا هعبتا نم |

 بالمخا يف ىباساوهوةلاسرلاوةوينلاو:دايسلاوةداعسلاو زملاو لمضفلا نم ريخ,لكىلاوىلاعن ||
 ىتلاةديجلا لاصحلا رئاسوةبجلا لوخدوةءافشلاب باسلوب ربتسل أ موي باوجلاب ىباسلاو
 د( قئاسإلم ملسو هيلع هلل لصدب ىلاعت هلا نمقيانع كل ذواهيف هديغدكر اشي مواهب صج |
 ىلا زارشالا قوسيو رارقلا رادهما راربالا قوسيف ريخللك ىلا مهلدشرمو سانلل قئاس يا ْ

 قيرط مهني رعتو لا ىلا مهئاعدب هللا ذابعل شرم يا ة6دامزإل هتوعدو طرا فئابمأ ةعاط
 ةصاخ ىلاعتو هناا اهبفصوي و دبعلا يف ادعهالا قاخاهنم عاونا ىلعةيا دملاو# مهتاجت
 اهب فصوي هذ هو ةياذلملا ىنعم لصا وهو فطلب ةلالدلاو نايبلااهتمو»» ىش لكل قلاع ا هنال.|إ|

 مجلسا ارسم لإ مهودعأع هلوفاملو ريطعا يفالا ةيادملا لمعنست الكشي! يبلاو ىلاعتهلا |
 حالصو شاعملا مسالص هيفا سو هيلعهللا لص دنا دهومهب ةب روعسلاو بتلاقي رط ىلع دواوف ||
 مسا وهف خسنلا قافتاب ءايلا ف ذحو للادلا رسك و ميملامهب كدب ىنختالةرهاظدامملا ||
 مسالاومسالا اذه نيبةرياغملا تروظف دا ينعب وبف ىل وت هللا ىلع ملا دو يتلذلل ده يما لصاف ٠

 تاكاسك اهفلجيادحو مدقت اكخسنلا قافتاب ايلا ثابثاب كاذذا ىدههلوقدعبمدقنملا |!

 ءابلاب قباسدمسا ىنعب وبف لاكلا بنارم عيموريخ لكي ياةددشملا لادلا متنبال6 مدقمو)# ٌ

 اماوما دقت م دقموياىلاعت شاوهو همدق نم هيفظح المور وظنءاذه نكل مدقل دقوةدحولا ||
 اذه ريظن مدت ؛اك ًاقباس هريصي لءاف ةظحالم ريغ نمىقبسلاب ةفاضتأ هيف ظوملاف ىباس |[



 الوم

 | مدقل دقو زعوذ همس عه وول قطا نرمدأ اريظنال وا هئادعا ىلع بلاغ يادييزيزعال6
 آ لاكلاو فرشلاوجو عيجيف هلل قلخ .رئاس لطدئاز ياةدايزلا وهو لضفلا نملك ل ضان

 " لإ ىلاعت هلل ليضفتب يأ لوعفم مساداضلا حشفب##لضفم 9 مدقتدقو ل ةفوذمعتا ىنعج وب
 'لسرلاو ءيناا وصخ نينا لطوراتخاو فروه و لضفلابىلاعتهصخت قاملارئاس ىلع ١
 أ فالخال قاطا عيج ىلع اسوديطعللا ىلض هعياضقان كلذ يف فالغالو مالا مهيطةككالم او
 غوسي لهدنا فال يصنتوةلج ل كأ !ىلعدعيا شفا ىلع قاقتادعب اوماكتامناوةمالا نيباهيق

 || يسع نم لضفاوعلاقين اكدقنمملا وهام المت يفاسللا قالطالاو رك لايف لوضفملا نييعت

 وه لاقيلب دقتعما وهناك ناو الشم يسع نمل ضفاوق_لاقيالف ابدأ كلذ غوسلا الوأ

 ا الاس هيِلطدمأ لص هلوث اذه ىلع ل ديو هضودتخب مهتمدخاو رك ذب الو ءايبنالاوا قلطلا لففا
 ًالامعا .نوهججا ددعراعخما يفاذلا لوقلايتمنأ سنو وب نمريخأنادحا لقيالو ىتوم ىلع ين وانضنت
 هللا قلتم ناك أ دعب ىدملا بابه ملا حفف دققريخ- لكل ِي اه غافوج(لاقاذكر نيليلدلا |

 هتما يلع ةمحرلاب اوبالاضياتاف لسو هيلع لصوهوافلغأيد واقوامماثا داو بم انيعا ًاضيأ هب

 اهيلخا/ةدجلا باب وءاعغشلارأ ”اسأ ةعافشلا باباضي !متافو هللاب نايالاو قحلا ةفرطل مرئاصبلو
 هللايلصةرخ - الاوان دلاوراصمالا يادي هللا حئفو حاصلا لمعلاو مفانلا ملا ىف رط اضيأ حئافو

 |( ةفلابم ةغيص الدب حفلا ةرثك ىعةلالدلان ههيفام عممشاف ىنعج وه الح اتفما)م لس هيل

 حاتم لس هيلغهثا ضدنا دأ ارخاونانسالاوذ حاتم وهوتفلا لأ مما لصالا يق حاتنملاو |
 لاب وأ ارهاظاث دوا اًميدايندلا يفدحأ ا محرام يذلا ياوليةح ىلا جنات نومالا قيلاغم |(

 3 ةذلا حاتم توديع لص هتبانج ومدنع نم جرخ هودي ىلعالا ةريسألا يف مسربالو
 حيتفتالو ابلخدي نملوا ميم ئالسنش هي نم جتا ةلاوه يذلا ىف زيقللا حاتنلاكيا
 ىلع اطوخد ف قرت ثيح نماحاتنم ناكفهب نمأن مالا د جلا لخديال هنا ذارماوأةلبةدحال
 ةفرعم ىلتو ناجالا ىلعةمالعلاناملعلا دار 6 ناجالا ملع ملوديلعلا يلصةتياتم
 *مظعالا هللا باب وهو #ماوس هيلعلادالو لل دالهياعلادلاو هللاىلاليلدلا وف هللا

 | + ةماع وع د تناكف.* هيلا قيرطلا فرفإ ود هيلع ل ياليل ذهن هثعب#موقالا هطارنصو
 +هلاجو هلالجةظحالم ىلا حاورالا ظقيأو +«دلاعفاو هلاوقاب هلا ىلع لدف *ةمانةتلاسرو
 هللا ىلص و هاشفياو دياب ل انئاف ليلد لكو#هتوعدب وعدي امنا ىلاعت هللاىلا ءادلكف
 الف الاونمارم وهف هيف ثدجو نأ كرايالا ةمالغ هتيضنا ىمع نابالا ص و هيأع

 | ىعا نيقيلاو هيلعلزلدلاو ةمالعلا ىنموهنا نمدابق مسالا ىلا ىلا ءانعم عجب قيقا مع ديلا مع
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 ادرج (لعنوكي دق م كلشلاءدضو ىرقعتلاو قرقخلا ملعلا نعم وهو هيف صا فصووناهإلا
 ١ كلذ بس مسقناف فعضلاو ةوقلاب فلتخيشكلل ذم حاضناو لهتودوهشو فشك عم نوكيدقو

 هبواهيلا لصوملاواهياعلا دلا يما تاروملا ليل دنقلا سو نيقيلا نيعونيبقبلا ملع ىلا
 ثادابعلاو تاعاطلا يا 46 تانسملا صعب اهيف يعسلا يف ءاضتسي هرونب وابيلا يدتبم
 | يف لوخدلاو همبمو هتمباعج برحتلاالا اهنمسصيالو لاعالا نم لبقيال هنا ينعم تاب رقلاو

 | 96 تارثسلا ليقما)ةرورض مولعما طهودب نمؤيل نم لم هللا لبقتي الف لو هيلع هلا لص هتلم
 ١ رواهتلاو اهيفةحماسملاواهربج,تلاقاورشلا يف عوقولاو طوقسلا يشوامنوكسب ةرثع عجة قلتم ان
 اذه ناكدقو ملمحلاب هفاصتال الضفو هنم امرك اهكرتي هنكلاهب ةذخا كلل ناجل ىتاقهتسا عمابنع
 هنع ضرعأ اهْفص ة يلا نع مفص_اقياإ6تالزلا نع ونص اسوي هن لص دفصو
 هن أشناكملسو هياعشلا مدنا يا ةطقسلايشوةلز عج تالزلاو دنع افع بنذلا نعفصو
 هاج يفدحا نهتردصنا ياتالزلا نعزواجتلاو ضارعالاو تايانجلاب ةلخاؤلل كرثلا

 |٠ ىذالا فك هتجيش نما هنلز نعوفصو ابرة خا وما رتب هنعا_فعةلز راسو هيلعملا ىلص
 ِس هيلعهشلا لص هتعافش نا ملءا9ةءافشلا بحاص 86 وفع هما يفاذهمدقت دقو هلاثحاو
 '( ىفقوملا نم مهتحارال ينا,أ ةفاكيف ةمامشلا اهظعا تامافشدلوأءاجاو ةنستباث رخل يف
 أنه ةدارملا يش نوكت نا لمصحي واهاج مبعسواو ءاعفشلا يظعا هلال عابجالاب هب ةصتخم شو
 ركّذلاب تيصخو ىربكلا ةعافشلا بحاص فنصملاريغ دنع مسالا اذهنال دبعا لا نوكتف
 ةثلاثلا# باصيريشب ةبجلا موت لاخدايف ةيئاثلا#ا همس وهياعدلاإ لص هصامتخالواهرءاةءاففل

 ىقحنينمارلانهرانلا ل خد نم جارخا يف ةعبارلا»*املخديال نأ ىماعم الها نمرانلا قحتسا نيف
 ةعامج هتعافش ةسدا لا *ةنجلايف ماوقال تاجر دلل ةداي زيف ةسماخلاجدحا مهنم هيف قيبال
 يفت فقوملايف هتعافش مهشعب دازو+ تاعاطلا يف هريصقت يف مىنعزواهتبل نيطسمل ءارلص نم

 بلاط فاكر افكلا نم رانلا يف لذ. ن م ضعب نع باذملا فيفخت يف هتعافشو#بساجي نع
 هترشب نيسيي و هفاتعاو سو هيلعدّللاىلص هتدالوب هرورسل نيدثا موي لك يف بيو اًقلطم
 هنيب لها نمدحارادلا ل ديالن اهب ردا رضو *ءاوب ذعي ال نا نيكرشملا لافطأ يف هقعامشو»*هب
 ةنجلا اولخدي نأ فارعالا باحسا يف هحعافش و*ماوقا نيزاوم لقث يف هتعافشو# كل ذءاطعات

 نمفيققلا يف ملسو هيلءهللا ىلص هتعافش مهضعب دازو# مهئائيسو مهتادسح ثوعسأ موق مو

 تءاجو#ةمايقلا يفال خزربلا يف ذهن الا |هريغو نيحيجمل ا يفي ربقلا ثي دخت ربقلا تاذع
 يل ا ا ا ل ل يا هدعو ن مدحا لكل عفشيل ةمدقتلا تاعافشلا ىلا ةعجارابلكو لمع يلعةعافشلاب دعولاب ثيداحأ
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 يف ةعام ثلاوهو دومحملا ماقكلا هبدارملا ملا دفا مانملا بحاص و ديلا جاني ودب قيلي امفاهب
 ِق وسرلاو قبسلاو مدقتلا يا نشف: 96مدقلا بحاصؤإل بق مسالا ىنعبم بف ءاضقلا لصف

 دهملاب صوصخم زملاب صوصخم كم دق: دقو قباس دهس ىنعج وبفلاكلا زوما ةسرما لك
 ةازاملاةعفروناشلاولعو ردقلاةلالج وهو براقتموا د حاو ةثالثلا ىنممه#يفرشلاب صوصخم

 نم لكف ةقيقشلاو ةياهنلا غواب ولاكلا ىلع ل سوديلعملا ىلصهب صوصخت كللذ عيمجو ةلاكملاو
 هللاىلصدلةلاصالاب و ةقيقحلاب وبف هدادلمأ اودعابت ب هلانامئافةروكلملا فاصوالا نماَثيشلا
 ذأ ججارلاناو لئاضفلا لصف يقتليسولا ىلع مالكلا م دقت دفال6ة|يسولا بحاص 9 سو هيلع
 ةيانك (ذهودب رزقتلاودامح ىلعموأدكلاو همزالم يا96فيسلا ب حاصلة نجلا يف ناكم ىلعا
 لتاقي لف هتابث ةوقوهتعاجش ىلا ةراشالا نمهيفام عم كال نةرثك وأ لاتقل اوداهللا نمهب ثعبايع
 صقنلا دض ل ضفلا نمت) فال65ل يغفلا بحاص6 سو هع هلا لص هلانقك دايبنالا نمي
 ءاملاوملعلا لثمةديمجلا يناعملاو ةليمإجاةفصلااهلصاو لئاضفلا :دحا اوةايضفلاو لاكلاوهو
 فاصوال اوةدومحلا لاصخلا نم كلذريغىلا تعا -رسحو لقعلا ءاكذو مركلاو ةماجشلاو

 لضفو ءالقملادنع اهفرشواباضنل ةايضف ىعسأ لاصمعام له نم ةدحاو لكف :ديددعلا ةنسمحلا
 ةليضفلا نال متحي و لئاضفلا تاتشال عماجلا وهةليضفلا بحاصف البلا دنعاهبفصت | نم

 ةبب رذلا فاصوالاو ةبرجملاياملا نم ةرخنآلا رادلا يف سو هيلءهللا ىلصاهب صشخا ةيصوصخ
 بحاصإل# _.لوهغلارباكال لصحيالو لوقعلاب رطخيال ام ىلاعنو هناجهالوم هلا هرخد يتلا
 هيلع يلص ناك مريغ نود برعلا سالم نموخو ندبلا لفسا هب تسي امزازالا 96 رازالا
 اذذهبو برعلا بعص نم هنوك نعةيانك رازالا بحاصف برعلاة داع ىلع ًاريثكسيلي ملسو
 ةجحلا»إ6ةجحلا بحاص# هيفي نمالر ازالا سيل درجمنالاو مالا |ىلهبحدملاربظرابتعالا
 .ةريثك هتازججابماقم موقيأموا ةرهجلا اهبدارملاو بلغيو عن ينايصخلاا هب يحي يذلا ليل دلا يع

 ىوس فال !ةثالث ليقوأَلا غايب اهم ظفحام نا ليقدقورصجت الو دعنال ةرييزغةيوق ةنيهاربو
 ىلا نيب ةيفابلا ىربكلا ةزحمملا وهو أبي رقت ةزجعم فلا نيتس هبف ناو ابمظعا وهو نآرقلا

 ماللا نوكسونيسلا مبا/6ناطلسلا بحاسي وديلعثالسما اوسةيقاب ةزجم "يبل سدلو
 "ينل اوستن نودي ر أدنمو ةجحلاو ناهرولاا نم ناعم هلو شناي و ركذيو مضت دقو

 يفاعملا هذهلك و هثيعرأ هربفو هترطسو كالملا ةردق اهنبو + ةرهاظةيح ياي اناطأس

 بحاص# ةيدقلا ب تكلا ضعب وايعش باثكيف مسالا اذوب يول سو دعما لص هلةلصاح
 برعلا سالم نموهو ءافسا نود ندبلا لعارتسي ام ءادرلا ذايب رعهتوك نعقي انك 96 ءادرلا
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 ُط فرشلاو , ةعفرلايف ةدئازلا ةبنرا ةيئرللاهبدار را ةعيذ ةراةبسردلا بحاصإلا راز رالاك ةصاخ ا
 ناين مئاملاو برعللالا املا نكت م وةماعلاهب دارملا6#جاتلا ب حا سعينا بتارم رئاس ||
 مايل نوكلو برعلل نكت ذا مكوه ةدورعملا جملا نات ماقتءا بيني رتلايف ةماق يا برعلا ا
 نعدب ىنكم ةماعلا بحاص يع كل سامإ يطل يع عنود بروم ا

 نموريغةماعلا سليل هنا لس هيلعهللا ىلص هنع ىو وايسأو ايسح ميفارشاو برعلا م نمدنا ||

 نم جسنبدرز ز وهو ءافلا فو ةمجمملا نيذلا نركسوميا اركب يس ساسإايالا | ١
 اي ةودناقلا لثم سأل عدي دملا عود ل ف« هلمجيام وهوأ س را ردقرلع عوردلا | ا

 ءادعالل هلأتق 2 7 هتعاصمت نر 6 ةيامك اذه هنو هرحيف هسلي ملسو هيلءمللا ىلص ناكر |

 هبحرصموهأك ةمايقلا مويداطعيوي .يدلادملاب اواعيدلرملادملاو ماللارسكبال اوال بح اصول |!
 ا هناكمسانلا فوعيل رس هما يف ملسو هيلءدا لصد ديف تر وكةريبكةبار وهو مسي دنع |

 هب رم هدب ناكل اللا لع لمجد ءالل اذه تهت نولاظتسي وهبلا نووأي وهنوت أبن |
 نابامهنيب قرثو اهتمي رق ةواةيارلا» ءاوألاو# ءاوللا لوغ هاف داهجلا ن هيرشي |عةياتكن وكيف

 ناك اهةيارلاواليطخسم ناكام ءاوللا ينيشللا ارذوب لافو#ريبكلا للا ةيارل اوريغصلال 5-7
 ةيلطدع هيجو لسلاوهو ءاقتزالاو دوعصلا ياجورعلا ةلآمسأ جارعما 26جارملا باص نيرع
 نم هدعفتامو ءارسالاةماركب ىلاعتدب رده ادقو سو ديلعللاىلصهريغدحا ءدسجبازدلا يف

 تابآل نممارامو مالسلاوةالصلا هيلع اينالاةءاماوزاج اخوتي هرلاو تاوعسل ا ىلا جورعلا

 هذخأب ناكيذلا قوشملا بيضقلا هب دارما نا لمعجيو فيسلا انعم« بيضقلا بحاص 94
 كرب هنوكسينيطالسلا ياءانلخلا دنعُرالا وهوديلع تي وهدي يفمالسلاوةالصلا هيلع
 بيضقلاب دارملا ناكن اف قيقرلا دودملا لي وطلا قوشملا ىنعمو دحاودعب ادحاو ممل ناكفدب |

 ينعم ليعفا ذه ىلع بيضقو هادو هناحوفودلاعقو هوزغةرثكو م دابج نع ةيانك وهف فيسلا
 هتعات نعةرابع وهفدأ اوسديلا لصي دمملا مطْقلأ يف ماب هلا نعي هعطق ىنمجهبشق نم معا

 ىلع ب يضقو مهئابطخو برعلا ب هم نكس عج رابعوهفاعلاهبداز أراك كناوددابجترْثكو

 : تاقواخملا نم وهءابل امضي قاربلا بح اصول رولا نم عوطقم نال لوعفم ىنعي ليعفاذه |

 سرتلاكه دسجو نانالا هجوكه بجو نا يورو ضيياراجلا قوفو لغبلا نودةبأ دوهوةي واغلا

 ةثوقأيمردصو زيعبلا فكم فخو نالوق روثلاوا _كازفلا ذك هباذو سرفلا فرمك هفرعد |

 نس دب سلو قربل اك اجيب ريطي ناحادجهلو ةنجا لاحر نم لسر هيلعود اضيب ةزددورظو ءارمح
 ا يفناك ذاق 1  ةاشمطوقنفداوس ليكن .هيفالوأهئافصو هضايبواهتعرسل 4 يو قالو
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 عحيخ ملا ه_لوألاو اي ماءايينالا نمد مهريغ 0 ها اق

 رم رسكلاواه كو ءاتلا جنب وهو ةوبتلاءاخدي دارا ا تاما بحناص 9 |

 ريغوهو 4 لا يفاك حصا رسكلاو ناهجولا هيفف هب منيب يذلا تاه ا هلقمو لأ امشلا ىلع يرام ا
 مهناعا يفغاطل ناك ءايبنالا نلالا امضبا ءايبنالا نموريغل ناك لي لسو هيلع هثاوعدب صنم |

 هب صعخأ اما خف ناطيشلا ل خدي ثيح هبلقءارابو رول يف مالا ناكل ب يللا !مانيبتو

 هدسج يف ةزراب مل ةعطقدنا أهاد ومو ىنعملاةب راقتم ثيداحاتاطأ ةنصيفو .وةيلدليا ىلع

 نالليخ هيفوا بلع ةكارتم ثارعشاطوخن ةمجيحارثاو ةماخلاة يي ردق رسيبالا ةفتكد نع |
 هبداو هنا ليقوةهلج ذيع والا ةرااهردص قشتفوتباودجاو هناهحالاو دوسطقت يأ ا

 نوفرعي ا اهيهنوفرغي باتكلا لها ناكىنلا تامالملا ين اهلسْنج يا ةمالعلا بدعاص9
 هتياد وامسابلوا هناكمؤاهئامزواة عي رش ف واهبسأواهمتاوا هتافصواهتاذ ىلا مجريام مهءانبأ

 ْ ىصخيتنأ ع نمرثك اوهوملسو هيلع ىلض هتوبتب ملعلا لصحيام لكئممي قلعتيام اذهريغوا |
 أ ةجاحت فاعمل عسا ول دالا لمن افرساجل لاو ليل دلاو ةجملا ييا96ناهربلا بح اص

 هقدص يلعتلادلاةمطا لا ةعضاولا نيهاربلاو ةدطاقلا ةفلابلا جدنحلا افي لمستي و نيركمملا
 تايالا نمةعضاو ةلالداهبىملا عندا هصخ ينلا تالاككلا عاوناب هفاصتاؤ هتلاسرو هتوبن ةحصو

 قحلاو داعملاو شاعملا يف دشارملا قرطو عئارشلاو نآرقلا نم هلا رئامنئاغلل نيبملا وهنا
 5 خانم الملاوةيصمملا نمةناشلا كا نمنايألاو لالالا و نم ىدطاو لطابلا نم
 ىلجتا دب و كالا ب رظنمقاجتلا قينرطو لات الاو لاوفال ارئاس نم باقتعلا هيفامت باوذلا ةيف
 يف زيبئات هعشسب ل بقاوناك دقو وكل قب رط ياوديلطعم ام سانالناب ورودلان عمالظلا
 ا || اهنيملقناناتم ْة ةرغحافش لع نيماق 5-0 رانيفامادقيطقاستم لم“ ”ريغنمنيلماع ل الفلا

 ةيابنو ةحاصفلا ةوقنهديتوا اهب نايا بحاص لموديل لسا ردود جادعوهئايي

 ةجسملا هيلع موقل امدحا ل كىلا بيف ةسازفلا قدضو رونلاب رظنلاوة كلاب قطنلاو ةالبلا

 أ كوالا جماع تقر ةرادد ناو تبلد لعهبطاذي وةجيحلا هل عفنتو
 | ةبجلا لا لماذاو ْب 0 انا 0 دكا يئاةغلا نا للاب درا

 1 ا6نايبلا حاصل هتوعدلرجشل 1 يو نك فاصملا عدت وسو هيلع هلا لص دعب اصاب قم

 د ا ا اا ا تا

 : ءامل عينو عدلا نيدحو رهشلاو رسملا ملستو رمقلا قاقشلاكتارعابلا تازجتلاو تاعتبلا
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 لأ يلقلا جناب نانجلاو ملا عشنب وئددشلا» لاا جيتفبا6# نانا ربطم ريطمال عافخل لب ريجامم

 طظحاذ هاولاقو اهباوم دو قاع ةنمارج راو الملا هقشئيح هباق ريبطت ىلا ةراشا هنو
 ةلاطفصوو ةراشاوهوا هناكم وداعا م رون مناخ دوس زم .ز اه مولسغ غن كنمناطيشلا
 لك نمي رشبلا فاصوا نماروطمملسو هاء لص دبلق ناكدقو كذاب رابتعا ريغنمعبلق
 بولى اظنه نا هنعمل يفر دوعسم نيم دبع نعو ةيدوبعلل قاف فصول كوربع ذقاخ

 ةمحرلا نمفرأ ةف لاف اير هعلاس ءربهشمرف هسفنلو افطص اف دمت سلفا هنم رات افداعلا
 نأ مدقتو نانملاو فطعلاو ةقفشلا يش ةمجرلا يحرز هيلع معدملاب فطلتو دئاز ةقفشو

 ال حالصو ريغ عش“ ءانعم نيتعمت) 26 ريخ نذاإل ىنعمنابرا ةتمنامسالانابتياهخةفأرلا

 الف لسوهيلع هلل سهقلخ نحو همركب هل دم وهف ةمحرو لاك بفصو وهفداسفو رش عسم
 لب همعم عرقي الودل ينصيالف ةميغلاو ةبيفأاكريغنو د قدصلا مالكللالا يضصيالو مقسم ش

 مالسا هب دارا ناكراف لاكلاوةوقلاة اةيفدمالسا يامال الا حيعصا)# طلاب هنم رغب |||

 هبرأ ةي دوبعمجتاو اناماميلك اوأمالساق للا موقأ هنابي رالف ملسو هيلع يلص هسفت

 اجاهنم مهلضفاو ةعي رش ءايبنالا لكا وبفهتمال هعرشاموهتلم دارملا_ثراكناوامالسثساو
 نوكاهدحاو ضرالاو تاوعسلا ليقوةرخآلاو ايادلا نانوكلا»6نينوكلاد يسم ةقي رطو
 نف يقاذهوا.بلهاديسنينركلا ديس ينعمو نركتفهث دحا يامل اعلا هللا نرك ل وقل ثدعم نعم

 نف يفوهو لصالاوه يذلا رعملا اذه ىلع مالكلا ةحمصفقوتل ءاضتقالاة لال د نملوصالا
 عتشلاو متل يعنلاو هتقرقحو هسفنو هناذ يشل نبعالك م «نلانيعإ## ف ذملا زا نمناوبلا

 ل ا ناجالابالا يعئالو هيف عومجو سويط يصعب وسد مناولة
 ضيا ةربتعملا سلا نماهريغ يفونيعلادعب ءايلابذ ريم خس يف لكشوم م معنلاو هتلم زرحيف
 بيسان دارم اونا لو سلا ستره سيلا ةغلا بالكل قياس لية عج معلا

 هئطساوب و لسو هي عدلا ىلص ةيبسبال ا امسييف قلغلل لصت عئالوةرخألاو ايندإايف يعئالفامبيف
 رغلاو خسنلا لجو ةيلوسلا ةزسنلا يف ام ىلعةامهم هاراعدعب ةمجتلا نيغلامغ 5 رثأانيعؤل

 نيعلا نعي قلطت نيعلاوهرايخو هلواو هم هكا« يثلك رغد ةرغلا نم وا مجة مهلا نفل
 مديسو مهسيئردو ثريخورغلا نيعإ سوديل هن ]وهو موقلا سيرو 'يثلارايخ ىنعبوةرصابلا

 .[ اهزيخو مالا مركأ اهنال ةفرشملا ةمالا» هاند مهب دارملا نا لمسجيرفلاو# لس هيلعلا ىلص
 1 01 او قلخلا رايخم هم دارنا نأ لمسجي و*نيلجحرغةمايقلا موب نوثعبي مهنالوأ اهقبسأو

 هللا تاولص نيل اّضلاهللادايع عيجوثيب رقما ة كل اللاونيلسرملاو ,«ايبنإلا نم مثرودضو |
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 هطوقنم تازة مهملارسكب رعلا نوع عيسنلا نطعب يف دجوب وزن نيغجا مهيلعوادببن لطدمالسو
 يلو هيلع للا لصتهزعبالا زعاللف لو هيلع هلا ىلص نيف عومتو ودم هلكوملا نا ءانعف م ذه ىلعو
 هصخنو ظلما قباس ناك اوس دوجرلا يف ديعس لكف هقلخ هب هلا دعسا يذلا ياا دعس 9ع
 »6 قلخلا دعس 9ع همم دا دقسا بح لص لسو ةيلع هللا ىلض ةتطساوب هتداعسامافهل حالو أ
 كتيطغإل لبق عمالل مسالا اذه مجيريف مهتكري زمبظحوه يت قطا هبدعس يذلا وه يا
 نم دخأ ةب مخ لارج ءادنلا نممناسل ىلع هبلق نم مونب امي هتبطخ نأ ملعا هللأو ,رهاظلا# مماللا
 مهما ةلودجسف كيل سرملاو هاييثالا عينج عدم دقل دهب ةاضقلا لصفل هتعافش يف هللا قلخ ا

 هعبطخي دارماو ءايبناللو لب مالل بيطخلا ياماللا ينعم يلعةفاضالاو مهيلعة اضن هلنوفراعيف

 | 96 ىدملا لعل« تلعاك داهشالا ساو ىلع ةعافتشلا تقو همم عدلا يطعن ءامتلاو هللادنج
 ملسو هيلع لص هبحا نق ئدملا صليل دلاوةمالعلا )سو ةيلعدللالضورف ةمالغلا تسب ملعلا
 د6 بركلا ف شاك يدتعاو ئوْفدقف ةتعداخوداضع نمو يندتفا دقنهب ىدنقاو ةعبتاو

 اينذلا برك كلذ لمشو اهجنرقمو هلم هلا اهفشاكق ممؤةب رك ع مج ءارلاتفو فاكلا مب
 راثكالاو هاج لسوتلاوهلايذاب قاعتلاو هب ةثافتسالاو هيلا ءاجتلالاو هتعافشب بغثكوقرتسألاو
 ىتح هيلع قش لدق باب نمأب ركرمالا هب رك حابصمل فوجب اسر ديلعهللا لص هيلع ةالصلا نم
 دب تلا عفارولا# فرغو ةفرغ ل ثم برك مدجاو هنم مس فاكلا مضب ةب ركل ظيغهبلق الم
  ايندلا يق هلا دنع هردقو مهتلزأمو نيعبتملا تتر عقري هنا دارملاوةبتر مجم ادشللا ستفو ءارلا مب
 مهفرشنو تزعم يا# برملاز علل لاوحالاو تاماقلاو قالخالاو لدم اورلعلا يفوةرخح لاو
 عوجلا نم ىودلا نوصي يظع قيشودب دش دبجيف ملسوديلعشاىلص هليفاولاك برعلا ناف
 نيدب نودي دبأل ماوها ةقرنثم مارة شم رحتملاورجتلا نودبعي وةئيملاودولجلا نولك أيو
 ممءانبإو ماناسن وسي و ضعي هامد مهضنب كفسي و ضعب ىلع مهضعن ريقي كلا نوداقنيالو
 الو ةوبن فوفرعيال ةلاهجلا مهتمشدق مملاجز نورس أيوهتهتمرح نوكتيم و مه رح نوجيلثسل و
 نوعين الو م هورغشخيو م خوفعضتسي مالا نه ديغنناكو مالا هيلع ليعايسا نامزذنماباتك"
 لها ديسب لل تدان اومهاا ةرثكوروباقلاوثلملاو باتكلاوةوبلا هيلع نولواطغي داو مل
 الوسرا ثاييقلا ياو تاولضلا لئقفا هيلع تاوهسلاو ضرالا لها ةريخو تالاسرلاو تاوبنلا
 مالا ىلع اولوتساودابعلاوةالبلا رثاس ىلع هب اوربظو مهنيد ماقثساو مملاحدب جلصق سفن نم

 [بندلازعبارفظواهريقتورصيقو ىرسك كاماوزاحؤ مهديدباولا دومه اوداقتاف ميطاوفرشو ||
 كاذ فنوسفانعيو:هماسلب نوذخن ايو موتنا نولش و ثدالب نوجي سانلاراصوةرخآلاو |



 بسسس ميسي
 فاقلاب برقلا ارعاضيل دلال نم اهريغ ينو :؟ 516 برعلاز ءةخي فصلا سنا يف يذلاو
 يا ىل امثل ىلاهب برقتي اميف يثوقب رقعمج ءاراا تنبأ مفعب يف اطويضمنيملا لدب ةموعمللا

 ىنملل عجريف تاعاطلا يا تاب رقلا حصت ” هفرشو سو هيلع هلا لص هزعبف هيلا برقلا هب بلطي ا

 ١ مرعيفدعبلا دض برقلازع يا را نركسب طوب شمام يفوهو مدقت دقو تانسملا صم سا
 بيسأل بيسلا ةفاضان نمووفلسو هيلعثا ىلص هنمورملاعتءلا نم برقلا لاني سو هيلع هللا لص

 هتعافشبةرخآلاو |. دلا تاب ركلي زي وف شكر يهمل جرفي يذل اوه ياال6 جرفلا بحاصؤؤ#
 ةالصلا نم ايندلايف راثكألا وييههاجب لسوتلاوهلايذاب قلعتلاو هيلا ءاجت الادب ةثاهتسالاو ||

 ٠ يذلا مالا ذهوجممدقتدقو بركلا ف شاك دعما ل عجريممالا | ذوفلسوديلع هلا يلصديلع

 ا رك هلدب اهضعب يفوةروتعملا سلا نماهريغو ةيلهسلا ةخيسنلا يف اذكهوه ءايمالارخآوه
 .يثوةجرد عججردلاف جردلا عيقرامانجرخملاع ركل بق جدلا عيفرقداي زباهضعب يفو جرخلا
 لزادملاو بتتاوملا بعام لودي ىلصوبف ةبترلا انهاهب دارحاو لسلاو ةاقرملا لصالايف |

 دال او امهخيبءالا نوكسو ءارلاو ميلا حسفب جردقلاف جرشملا ركاماوابقوفةب راليلاةيلاعلا ١
 يتلا هديب هب دارين ا جميد رصنعلاو لصالاببركوبف في رشلاهبسنو سو هيلع هللا ىل طصدإصا |

 ١. ها هدابعىلعو هللا ىلع ىلاعتهللا ىالب مزكا أ اهنا ك شالو يلاعتملا اهنرشتكميثوابن» م جرخم

 1٠١ هةنس ىفوتملا ءابحالا حيراش يدببزلاىفت :رمديبسلاةمالملامامالا م مينو

 دئاقعلادءاوق هتديقع يف يم ازغلا م امالا لرقدنعولوق 6 ىلاعت هللا هجر هرهاوج نق 3

 انفمأتو *«نييددلا اخ ملسو هيلع هللا ىل صادم ل سرادق ىللاعتو هنا هنأ نا رشاعلا لصالاز
 ١ ةرهابلأ تاب؟ الاوةرهاظلا تازهتملاب ةددياو# تيئياصلاو ىراصتلاودوهيلاعئارش نمدلبقال

 8 هيلع هللا ىلصادجت لسرادق ىللاعتو هناحجس هللا نا (هرخسآ ىلا ىصملا مسسيستو رمتلاقاقشناك |

 ١' نم لقعي نءيلادلاسرا نال قولخلا قاخعا نم دارملاو قلل! نيدو ىدملاب نيعجا قلما ىلارلسو
 مف يزالا مامالارصو#* ىبسلا قتلا كلذ لقتةكالملا لاو ءالعلا عب ىلاق سالو نجلا
 هللا ىلع ثعب نم موسم يفاكلالما لوخ د مدعي ريت نمل نوُكيل ىلاعتهلوق ريسفن
 "نإ يثلا ثالذ روصتو ءيشلا كلذ روصت عرف *يشلا توبثب ملا نا ماعاش ميهلا ملسو هيلع
 هدوجو ىلءفقوتيف هقيهامو تقيقح ب سخي ناك أو .مدوجو ىلع فقوتيالف دعنا بسينأك

 الو فصملا قايس نممويفملا هللا وسر سو يلعن لم ادمتنا وه ض ورفملا قيدصنلاو
 وماما سصخلا روبعتو صخش وهذا هتليعتو عوضوملا اذهدوجوب معلا نماذه لوصحلادب (!



 هل

 هيسل يحن نموأ ارقعسالاب كلذو اسفخت نيعتب دبام ىلع مالكلان :نمدب الذ ةيصخشلا هتاحبعت |

 كالذك ناك | ذافدريغ نعاهب ناثما ىلا هلئامشو هترهمشل ةبجوملا هقامس اونا زو نوم لومو
 :ينارقلا ركذ دقو#موجولا لكن مدقتمملا لكيل راصتخالاو زاجيالا ىلعشلا ذ رك ةنمدبالف

 هباع الضفابلك ل وسرلاب ةقلعتملا لاوحالا عيمجنا نيعب رالاحرشيف هيلا راشاو هتريخذيف

 اماد# كلل ذب دققشمملا لا ليصعتل كلذ نع ث دبل بيف لم ىلا ال دئاقعلاىلا عجرت تيعتي

 *«نايعلا يلوا ديعافشكو ناهربلا لدا دنعارتاوت ةرورضلاب مولعمل ملسو هيلع هللا يلصهدوجو
 ةلقبو راصبالابةيئلا تاسوسحلا ليم يعل له دوج معلا لوقي يقوصلا ناف
 ناطيشلا نافاقح يآ اردقنيلا ار نم سو هيل ها لص لاقدق و ريغ عامونو نيب نئلادبع

 ةيذرلل ةيواسم ةيئزلا كالت اوامر نمنا رثكالا دنع دحلا ىنعمذا تروصب لدن ال ١

 وهف هبنل ث يح كماماف هنييعتاماو#*هرظناف تي دحلا» الع هيلعدبناك ىتعم لب ةظقي ةيسحلا
 فاك نب ةرغنب بالكنب ىعقنب فانمدبعنب مشاهنب بلطملا دبعنإ هللادبعنيدمم

 رضمؤيسايلان باكر دمنب ةيزخنبةناتكن ب رضنلانب ثلامنب ربف نب بلاغن:يالنبا
 فالخالو ريف فادخفناندع قوفامو حيختلا بنا ف مهناديلاوناندعنب دعمنب رازن نبأ

 عمد انهو بالكتب ة ةرخننا فانمدبع نب بهوةنباةنمآهماو# رهشالا وهو مساقلا وبا

 ع ٍ 3 نماماو# ب كلذولؤالا عبر ربشش نم تل ةرش علال نينثالا مويف نامزلا ث يح نمامأو# بلاط يبا

 عبس لكتسإلو هاوبالاب هما تتامو»# حيعصلا لوالاو رهشاةبسنبا ليقو لمج وهو راسو
 هللا ىلص ثعب وج نونسن ا ملسو هيلع ىلص هللا لوسراو بلطملادبع مدج لفك نينس“

 ثالث ةكبيماقاف ليلا م اهنمنيعب راوئىدحاة ند لوالا عيب ر رهشن منيشمناثل لسو هيلع
 نينثالا موي ةنيدملامدنو# ريشا لوالاونيتس رشع ليقو ةنسةرشع سم ليقوةنسؤرشع

 ابتبون موياهنع هللا ىضرةقئاع تيب يف ةنس نيتسوثالل نباوهو سو هيلعملاا يلص يفوتو ١

 ملسوهبلعلا بص هتفص اماؤ# عب رالاةليل نفدولوالا عيب ر ربش نم موي لوا نيالا موي
 56 الاالو قومالا ضني :الابالوددرتملا ريصقلابالو قئابلا ليوطلاب سلف ةيكرااهلئاهشو

 ا ملسوهيطُنا ايلص هتيدكو#مالسلاوةالصلا مهي يهاربا نب ليعاممادلو نم ناندعنا مهنيب

 | بعشيف عاجابتكم وون ناكل ثيحنماما لوداع ىلص» داوماماو#«بسنلا يف ديبا عم

 1 هيلع ىلع هنعودلاو تامو# هوي نيسمفع ليقواموي نيعب راب ليقو رهشب ليلا مودق دعب

 أ[ + نينس رشعاهب ثكمو ليغلا ماع ن نمنيسغوعب راةنس لوالا عيب رهش نميفاثلا وهو |[:

 ههيجو لرب ,اكضايب يف ةرمحيأب رشم نوللا زهزا رعشلا لجر ناك ط بسلابالوططقلادعجلاب

 لا

00 

 يس

| 



 07؟؟
 هس 7 يب

 مفلا عياض رغنلا نسح نيئيعلا 2 رافشالا بدها سيداركلا مف ىلا نسح رمثلا

 ضرالاىلاهرظن لجاعمتفتلا تفنلااذاو ضن مطحن امن اك انكتي ىشماذا فنالا نسح
 ةريثك يعف لسو هيلعدللا ىلص هألامسا اماود# ملسو هيلع هللا يصهينذا ةمحمش ما نإ ةججدل تناك

 عاضالا دارا نأ عنقمهيفف رشسمل ءاوماب انك ابطبضيف ةيحد نبا ظف الا فلا دقو ألا تغلب
 ةسهي لاق لسو هيلع هللا لصدللا لوسر نأ هعفر هريغو كلام ىوردقت ًافيقوت لوقنملا اهنمواهب
 ىلع سانلا رشي يذلا رشاهلااناو رفكلا يبدل وحي يذلا يحاملاناودمح ا اناودماناءامسا |
 ميحرلاو فذرلاو هللا دبعو لمزماو رثدملاو سيو هطنآرقلا يفهئامسا نمو بقاعلااناو يمدق
 تاق #ايلست لسو هيلدا لص لكوتملاومحالملا يبنوقب وتلا ينو ىققملا ضيا هئاممأ نمو
 اذهو الك نييبنال ًقاخ ىلاعتهثاهلسرا مسوي هلا ىلص هنا ذقت ل يلاوغلا لوقرشيف
 ياخور أل وسر كلو ىلاعت هلوق ب اتكلاف*ةدسلاو باتكلاب تيثوةنسلا لها هيلع مجاام

 نأ نيحيفصلا يفو#نيطلاو هاملا نيب لدجتم مدآو نيببتلا عال يفاو يوراف ةمسلاوخ نورا
 لاقي راصفةنبل مشوماهيف كرتواهتسحاو املك اراد ينبلجر لثك ىلبفهايبئالا لثمو لدم
 مطاثيدح ءاجدقن يدسب ينال اضياىوري و*ءايبلالا اهي ينلا ةسبللااناف تع واهسحاام

 ىعدا :ىم ريغكل ىلعو كلذ ىلعةمالا تقفتا دقن عاججالاو ةفلتخم ظافلاب ةريغك قرط نم

 هيلا ريشي وةقوذ هيطعي اهدي زي وكلل ذب لوقيف يفوصلا هاو ثدحلا ل دعس هب ود دعب ةوبنلا
 كلذ قوف وهام ىلع روهظلاب ولعلا يناعملةعماج ملسو هيلع هلا لص هعشعب ناب حولي وددجو
 هتوبنب ناكل يبن لك ةوبف "رم ظحمل ناكوءرخاوهلداو ةاثداو مالعا نوكلا ةيلكب هتطاحاب
 ناويملا لاوحا صوصخل ةعماجلا ةيئاسلالا ةرظفلاةلزن ءايبئالا لاوخأ صوصخم ةعماجلا |

 ةوبنلا ةلسل سافرط تعمجنلاف لعام ءارو قي ملذ مالا ةيلك ل اكروبظب هتوبنب هيطاحا تناكف
 لاقي ةهيبدنإإلل متحلا ةقيقح وها ذ هوما ءارو ف رمالذأ مدعب ينالاةاخ نكن ةلاسرلاو
 نييبنلا ءاهتنادنا ىنملاو ءأهتنالاو ماتلعا ىنمع متنلافامهب 'ىرقدنواع سكي ءاشلا ستخي ءاخ
 أمل نيلسرلاءاهتنا ناكنيييدلاهاهتنا ناك اذاو ءابتمالا» دنع ن وكي يذلا عباظلاومتاطأك وبف

 ءاج يأ مقا ىنعم رسكلاو صخالا عفر مزاتسي معالا غفرو ىل لوسر لك نأ نممدقت
 ثعب لسوهيلع هللا لص هنا 6 ووامةلاسرلاوةوبتلا تهتفا هبقةلمجلابويبئمدعب قينملذ مر
 أمل ًاليزموماكحالا كاناعفاريتا 6نيئباصلاو ىراصالاو دوهيلا عئارش ن مدلبف امنا
 انديس عابنانمناتفورعمناتقرف ىراصنلاو دوملاو ةلازالا سنلا لصا اواه دما ءاهتنالاندبمو
 مالسلا هبيلعحو نس دلع مها ْن رومسزي عوق نوئباصلاو مالسلا| مهبل ءىسيعات ديسو مره
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 ملسو هيلع هللا ىلص هني رش نأ عم»الوه صخاؤأو راهتلا ف صتنمدنع ل اهشلا بيم مهعلبقو ١
 أنين ةوببل ”ريدحاجلا ربكأن م !«هببنت 96 محرك ةةرهشل ةمدقتمل عئارشلا رئاستخسن |
 تعنتما ىلوالا ناتث ةرق خو عييجتصل ايف ا؟ تهب موق مهنأ مهند رود قودو يلا ملسو هيلعهللا لص
 ىمومةعب رش اكحا ضعبؤخف نم ملسو هيلعهللا لص هتعيرش تنمضت 1 هقيدصت رم
 علام هادبلاو ممتن ىلعءادبلانمديفام القع عملا ةلاحتسا معز نم مهتفمالسلا هيلع
 وكس لاق هناو خسنتال هتعير شا ىلع صن مالسلا د يلع ىمومنأ معز نم مهنمو +« ىلاعتهللا
 ىلإ_”ركل لوسر وهاولاق يئاههصالا ىسيعيلا عابتاةي وسيع ةيئاذلا ةقرفلا»*ادب ثبسسلاب
 ضيا لاق لوقلا اذه لثبودموقيف ثوعبم مالسلا هيلع ىميعنامملرق اذكوةصاخ برعلا
 نمذل ربظىلاعنهللا نادي يعناف هادبلا نمديفامل عسنلاةلاحا معز نماما*«ىراصنلا ضعب
 مزاعسا ول هلاف كلاذل مزلتسم خجلا نا لسنالو ىلاعت هلا لعرلاحم كان ذفايفا سناك امةكملا
 مهيف هفرصت عنم مزال كلذ رخآت فو يفهعنمام قالطاو امثقويف هقلطاا من نايف هفرصت
 كلذ سكعو توملا ىلةايل-ا نمو رقفلاىلا ىنفلا نمو ضرم ىلا ةعتلا نم مهلقت ن هلأعفاب
 نم نام هيلعلوقلاب مويفدف ةرصت لدي ال كال ذكف ءادبلا ىلعكلذ نم ءيث لدبملاذاوجءادبلا
 تنويف هدعءاهنب ثتقو يق ءاودلاعتساب أضي رم كحل عأب نا ةمكحلا يف عننا هنا مولعملا
 يرابلا تافرصت يف مزالاو حالصلاةدعاف ثيعور نا نيلاحلا يف الذب هحالص قلعتل رخآ
 ىوعد قفو ىلع قراخلا عوفو لوقت مدي ريامكجي وداشيام لع ىلاعتدقافالاو كلا ذىلاعت
 لدين افالواةلاسرلا يعدم قدص ىلع لدي نااما واخيال هتضراعم نع زجل عم يدجتلا
 هيلعللا لص دمم قيدصتبجول دناو مالسلا هيلع ىسوم قدص ىلعةلالد موقلال نا بجو
 لجو زعم نا ةاروتلا صن نمت# تيشيف خسنلاب ءاجدقو مالسلا هيلع ىسيع قي دصتو ملسو
 تقلطاو كتب رذاو كللالك ًمةباد لكل اجيملا ةئيفسسلا نم جرخ نوح مالسلا هيلع حونل لاق
 نأ ةاروثلا يفو+اهنماًريفك ةاروتلا يف كلذدمب مرح دقومدلاالخام بشعلا تانك يل كالذ
 ةيلع بوقعب عرش يف نأك دقو كلذ نم هرحدقو تخالاحاكتزاوج مالسلا هيل مدة عيرش نم
 هيلع ىسومةعيرش لبق تبسلا يف لمحلا ناك دفو#كللذ مثءرحدقونيتخالانيب عملا مالسلا
 نماماو#هومشجو دقو: دالولا ىدل ابجاوناتملا نكي ملو *كللذ مهرح دقوا ابممالسلا
 هب جتحالقح لقنلا كلذ ناك لو ي دنوارلا نبا يه هنقلام وهف لقنلا قي رطب كللذ عنم يعدا
 يف هتنص او ريغ تح دجو لكب هناه أس مل يفاوغلاب دقو ملسوةيلعهتلا ىلص يلا ىطدوبيلا
 نع مهمأر ىأر نمويوسيلا اماو#هئافثلا ىلع لذ لقنيل ثيحو لقنل هباوجثتجا ولوةأروتلا

 ا ا ا مح



 د رمحالا ىلا ثوعبم هئاودتلاسر موم ريخأدقو هقدص اوس دقن يدنا ا راسا ذاق ى :راصتلا |[

 هلأ ل وست يف ل نادل اهم ألق هلوقو سال يكل [كادسِزأ امو ىلامتهلوق عيدوسالاو
 تاروتلاب 3اس مديرو نجلاو ىنالا ميج هتزجي ىدجت دقو ًاعيمج مل
 اهب يدحتلا عمةي الا يم ةزجتلاو هقدص ىلع ةمالعلا ةيالا ىنعم 6 ةرهابلا تايآلاو مالا
 تابثا زاجعالا ةقيقحوةردقلل لباةملا رهعلا نمةذوخأم ةزجمملا ث*«سكملاالةيآةزبخ' لكف
 ءانثاو ة ةزد“ ليقدل آهما لءج زجعا بس وهام ىلا ازاجم دن سام ورابظال ريعتساف وجعلا

 رمأةزجعملا ةقيقسر#ةمالعلا يفاكةذلابللا وا ةقرقحلا يفائةيعمالا ىلا ةيفصولا نم لةئال هيف

 نأ انلوق#ةوبنلا ى عدم دي ىلع ضراعملا نءجلاس يوعرلل قذاوم ىدهتلاب نورقمة داعأل قراخ

 ةزجعلا نيمرملا ماما دييقو*رادلا قارحا م دمك هم دعو هعباصا نيب نم ءاملا راجتناك لعفلا لواعشي
 يف رصحت الاهنا هيلع دروادقو* ري رقدفايسيف يقيل فسلا لامميلاولامتهئا رعب

 مدعب ةيئبلا ةمالس عمداتمما لعفلا نم عنملب نوكتدقداتعملا ريغ لهب نركتاهنلاك لب لعفلا
 لعفءدنع ف اضملامدعلانالاما ورف لءفلا لعرصتقا نمودلعفلاملا يعادلاو ةدورضلا قلخ
 مالسلاهيلعدم“ءاقب وا يهاربا ,! لع (مالسو ادري رانلا نوكز علا لج هنالاماوةرداقلل رث أو

 الذأ داتمملاجرخيةداعأل قرح اوقو+ةداعلا بسجي ارك ةب وجالاه له نكل هيلع ناك ام ىلع

 طب رهنمدارملاو ةغل ةبلاغملاوةاراجللا يا يدختلاب نور ةمانلوقو* لدي الف هتسنداجتال هيفةلالد

 ”ةيلكلاب يدهقلال هنال ءايلوالا تامارك جرت ديقلا اك هبوةوبتلا ىوعددنع ز جلاب ىرعدلا
 دب« مميمصلا وهو هتبالو ىلع ىد# نايلوال زاج ناو ةلاسرلاوةوبنلا ىوعد ىلعاهبىدحتال وا

 ثادحا نصاهرالا ذا يدهتلاب ةنورقم نك ككل ةرنلا لبق نوكتاهنالف تاصاهرالاجورخاماو
 موقلاو دعسلا لاق#هتوبت ةدغاقل نيس أنهن 3 هتثعب لبق ين ةثعب ىلغ لدي ةداعلا يف قراخ

 هييشنلا ليبش ىلع تازيعمرجحلا ملستوةماغلا لالظأو ردصلا شك ا هذه لاثما نودعي
 ثيحي ةربلا ىرعديفدل قاوم يأ, امنكين ةأنعم ىوعدلا ةقفاوملا عم اواو بيلا او

 كا اوعد ضيقت دخأ نعدي ناب ءاوعد يف يا ضرامملاو مالا لاو ةدي لكن يش

 يبنب سل الوا يعدملاكلذ 01 اصدار دا

 دي ضايبك يبلاب تاق قراطا نوكي نا هانعم ةوبنلا سدمدي ىلعانلو فو« قراخ هاوعد ن رافو
 ةيحاضملا بالقتاك مايا لاطو هيلعامزاعهعوقول ههجوت دنع دوجو وا مالسلا هيلع ىموم
 قراشا مدقتاذا امرخياذكو هسفنل ءايبنالا ندهدضاعي نم ةزجعم بذاكل اذغتااذإام جرف
 ص | ىع نكيزناالا اقرا قراخ ناك أو هناف يملا نيزلايف ريظ روظام يقزعت* لوقيو نعدي يعدل نم |
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 ا
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 ردقفام وهو ةُما دريغو:*ميظعلا نآرقلاوهثللذو نوكرسو ن ناكو ءاقدمأتب ,ةمادقيقابنيعسأ |

 يرخالاو هبنيع ىل:هيدي ىدحاامضاوارورسمثوتفعدت دالك و داون اىلا هئاب ايف لقشني ناك

 حس ص م ا م م ا مب لا

 | نا لمملا نوع 7-07 ذاو#ةوبن عدي مهنا ضرفلاذانمزلا كلذ يف ةوبثلا رغدم دب

 ةلاسرلا نعدادنا اوهو يرغصلا اما #ًاعطق هللالوسر وبن ةزهتملاب ةنورقم ةوبنلا ىعدا ملسو هيلع

 ةدهاشملابف ةرجقناب ةنوزقم ثناكيوعدلا ثالتنااماوهررفأارتاوتو رصاعلل اسحةرورضلابف

 ىلئلسو ةيلعمللا لص هتازجسف ة!م+ ابو جد احلا هتلقئام ىنعمو غفل رتاوتلابهريخأو رصاملل
 ا
| 

 لبقتسم واكاخوا شام قلعتزاممةيلوقلا بويغلاوا ةيلعفلا قراومعا نمر سو هيلع لصنع
 وه يذلا يفانلاوعس ةلا ىسقدح أو نآرقلاوه يذلا لوالا مسقلاما* قيقفلابةدعومحتالاقو
 لاغئالا زهويف الا رمسقلا نم ملوالا مسقلاق ب وج دعب ايف فد دصلا اه كفيف ةيلوقلا: بويغلا |

 ميعنيلاو قريبا نم لكل وبلا لثال ريف تلصفدنو ةرثك ىمجال ضيا كلذ ةداعلا ةقراطا |

 رومأ ىلا مسقتت يو *اهدعب ربظ ًقيدصتاهضعب وةوبتلا ىوعد لبق روظ صاهراا مضعب ن نك
 يذلازوتلاكلوالا٠+«ملانفاىلاةمجاراهنعةجراخروماو* هتاغصب ةقامتمروماو*هناذيفةجباث

 دنع هتطاسوو لي وطلا دنع هتماق لوطو هيفتكن نيب ةوبثلا تا نمناك امكان ذكو هقرس ىلع
 || هضياورو هولا ىرياك ةالقلا يفدتي رو مادق نم ىري ناك ؟ فخ نمدتي هدوطسولا
 عم سهلا نار عديدو ضرالا ىلع لظدل عقب مخاقافش ىىيسح نوك وسب رقلا ىرياك ديعبلا
 قلل يو كرمان يف رداع دعما هشة تانصلا ع بري اميئاذلاو#هئلوليع

 عضاوتلاو دهزلاوةحاصفلاو ةكم لاو لدعلاو ةغاحشلاو فاقعلاو الاول دسلا ومش

 للا اكن لعقار ماو ةلاسرلا ب عاصم ل ءةرباصملاوةمالا لعةقفشلاو ةيبكسملا لهأل
 ياسا نمديلع ناك امودي ويندلاو ةيشيدلاطاصملا دءاوق ديبقو ةيرالا مولعلا يف ةياونلا هفولب و
 *«نيرسفلل ماماوارحب ناكف لي وألا هلعونيدلايف هبقثمبللا هاوقي سابع نبال اعد# ةوعدلا

 : هل نيح ةفارس ىلغو#*«دسالا :ةهشرتتا4 كيالك نم ا هيلعطلس مهلا هلوقب ةبتعلعاءدو

 هرخ ىلا رمثلا قاقشلاك وهو هئافضو هئاذ نعجيراخوهامثلاثلاو#هسرأ مئاوق تخاسف

 رخآ يفيلازغلا مامالا لوفدتع» ذام يَ ضيا يديبزلا ئفترم ديسلا رهاؤج نمو قي

 قافودعب يفراز نه لسو هيلع هلا يلم لاقاهياذآوةنيدملا ةرايزيف ةرشاعلاةلبجلا ) جملا بانك

 |٠ 'لاقو#لافج دقف"يلا دفيملو ةمسدجو نم سو هيلعدللا ىلملا»+قاحيف را 1
 ا (اميفشدل نوكأ نا هناا ىلعاقح ناك تراي زالاهمسمالارئا زيفءاجنم لسوء لص

 يفكلذ لس فرط مدقل دقن دقن هيف ةالصلاومإ فو ةديدملا رس اماهللادهر يديزلالاف



 لكك

 ||| *« هيلع مالكلا مدقل دقودجاسم ةثالثىلاالا تاع ءراا دشتال ثي دحاهتم#بابلا لوا

 !| يذلا ديلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ل أس هئا هنعدللا ىضر يردد ديعس يملا نعأوتمو

 ةأرعا ناس ايعنبأ نعوا# لسمهجرخا ةقيدملادجسم اذه دجسم لاق ىوقتلا يلع سسأ

 ثرهجت م تئربف سدقملا تيب يف نيلصالف نجس رخال لاعتقليناغشناتلاقف ىوكش تكش
 اميلكف ىسلجا تلاقف كذاب ربخاا لسو هيلء دلل ىلص يلا جوز ةنومب'ثداخلجو ورم أدي رت

 ملسوديلعدللا ىلصهللا لوسر تعمسيفاف لسوهياءهللإلص هللا لوسر دج“ يف ىلصو تعدص
 دقو سم هجرخا ةبعكلا دجسمال ا دجاسملا نمءاوس يف ةالص فلا نم لضفا هيف ةالص لوقي
 هلا لوسراب تلق لاق هظنلو لسوهيلءهلا لس ىبلا نع ةرالايلا نيقرالا ثيدح نم تلا ذييدر
 نمل ففأ انهثالصلا لاقهيف ةالصلل تلقملف لاف سدقملاتييىلاجرخا نا ديرافا
 هللالوسر نا ةريره يلا نعو#مارغلا ريثميف يزوللانبا هجرخا ةرمفلاب كانه ةالصلا

 ناثمارما دجال ءاوسايف ةالص فلان ملضفااذه يدجتيفةالص لاق سو هيلع ص
 كلذ ىوردقر#«ءاج ءرخا دجا سملارخا هدحسم ناو ءايبنالارخأ ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر

 قحادجاسملارخخآ ىدجسمو ءايبالا ماخانا لاف سو هيلع ىلص يلا نع ةشثئاع ثيددح نم

 هللا ىلص ىتنلا نا سلا نو *مارغلا ريغم يف يزوملان با هجرخا لحاورلا هيلا بكرثو دازيتا
 عرب و باذعلا نمد ءارب ورانلا نمذ'اربدل بتكة الص نيعب را يدجسميف لصرف لسوديلع

 نمجراخنا نا ىلع لا دلاربملا 'كذ عاوثالاو يساقتلا يف نابحن.|لاقودمحا هجرخا قافنلا نع
 ناىلا ةئيسدنع ىرخالا طختو ةئسح5 :وطخ لكب هل يتكتدلب يانمةنيدملا دهس دب ريهازام

 جرخي نيحن منا لاق ملسو هيلعهللا يلص ىبللا نأ ةربره لا نع هيف جرخاومدلب ىلا عجرب
 كثي دحل او عجري ىنحةيظخ هدع طل جرو ةنسحد) بتكت لجرف يدهم هلزخم نممملحا
 ترذن ىتالة نوب لوقو*ءابق دج هوه ىوقتلا ىلع سسا يذلا دحسملا لاق نم ىلعة متل والا
 تينىلا جورللا رذننا ىلدملاو يلا نا لع يعفاشلا باعصال ةجح سدقملا تيي يف ىلصتنا
 يف فلتخا مارملا دهس الا هلوقو#«لضفا امهناكم نال كلا ذام_زاي ال هيف ةالصلاو سدقملا
 اذه لعف يدهم نم لضفا هنافمارحلا دج الادإ ارخانا يعفاشلادنمف ءانتئسالا اذهب دارملا
 لقفل ملسو هيلع هلا ىلصربق عضومنأ ىطعاوعما ضايع لاقو# ةنيدملا نم لضفاة كم نوكتف
 بهذف لففا اممايفاوفلتخا ٌمهدعب ضرالا عاقي لضفا ةنيدملاوةكمناو ضرالا عاقب

 مانثتسالا اوليحو نييئدملا رثكأو كلثاءلوق وهو .ةنيدملا ل يضفت ىلا ةياححصلا نم ةعامجو رمح
 ري ل ا تآ | لاق هي ودكم ليضفت ىلا ةقوكلا لها ب هذو*فلإلا.نودب ل شفي يدجسم نأ ىلعررك ذم



 اهذل

 لشن ثيداحأ تورودنو ما يعفاشلا بهذ هيلاو كالام باععصا ن نم بليبح نب أو بهو نبأ ا

 الوا ةرروك ملا ثيواحالا ابنن فئمملادروا سو هيلعهشا ىلص هئرايز
 || ىلع مالكلادنعءايحالا_دثم راكذالا باتك رشف لوف ىفت ةرمديسلارهاوج نمو

 همر يلازغلا مامالا ي ينعيفنملا لثس(لصف) م .وديلعهنل لهنا لوس ىليقالصلا ليغ
 الص نعم اموارشع هيلا ىلص ةدحاو هيلع لص نم ملسو هياعدملا ىلص ةلوق ىنعمام ىلاعت هللا
 كلذلحاتري ادي الصلا هتمانهئاعدتسا نعام هيلعات الص بسمامو هيلع لص نيرلعهللا
 عاوثا ةضافا هائعق هيلع نيلصملا ىلدو هيب يطشاةالصاما باجان +ةمالا لعق ةقفشوهمأ

 أ كلن بلط يفلابتباو لاؤرسوبفةكت الملا ةالصوهيطانت الصاماو# متل! ف ئاطلو تاماركلا
 ةمحرلاب صتخي كلذ ناف همحرو هل هللا ارفغ لئاقلا لوقك هيلعابعفافايف ةبغرو ةماركلا

 ةالصلا نسق هنع هلأ ىفر كلوقهنودو هب ةالصلا ص تت كلذلو ركسلاب وفعلا ب بلاطو

 اماو+ ماوعلابةرفخاو ةمحرلا بلطو ءازعلاو ءايلوالاو ةباحنتلاب يضرتلا بلطو هايينالاب
 هللا لضفرار دعسا يفةرث مةيعدالا نا اهدحا*رومأ ةث ةالداق هما نيالا ءااعدتسا
 0 ةرصناو تمت اذا محلا ناف تاعاججلا او ثافرعو ةعجاكريخكلا عجبا يف اب ايسال هته رو هثمعتو

 كم ناكمالا ينام ضاف هريغو ءابولا عفرورطملاكب رق عم دوجو ناكمال ايفامبلطمملا
 افءاو#عربقتل ىفتنملا لفسالاملاعلا ريبدعل نيحمشرتملا تايئاحور ىلا طئاسوب قحلا ضيفلا
 حاورالا هذه نافةينالا ةبسانملا نمةيلاعلا ةينأحورلاوةيرشبلا حاورالا نيبال محلا ترثا

 ةمهكروكت كلذلو تاومشلا تارودكب سندنلااهتسناججظفتياهناو ىهاوجملا كلدل ةناحت
 خيضعلا ةقرح نال حجنا لاتبالاو عرضتلاةلا- يف نوكتواَريئاق عرساةرهاطلا ةيكَرلا بيواقلا
 + ىطخي الكلذلو ةملظلا نم هفشكتو هيفصتو لالا يف بلقلا نعتاورشلا تارودك ب يذت

 دقت ةعملا موي ناك ناوريثأت .ثرواعتلا ن ديري ةرهاط براق نم عملا ولخجالو عجل هاد
 ره يتميرديال دجاوةيفاض بولق يلع بف عمنجي يذلا لاحلا نال مهتم ءاعدلا هيف باجتسيإ

 ممهلا عاتجا ناك يرو ال ضرعتي يتلا تاحفنلا تقووهو هنع ولخمال مويلا نا بلاغلا نك
 نأ ىلوالا_:ركل «ةالصلا هادتباو ةبططلا ءادتباكةعماجلا بابسالا دنع #ملا موي
 بوأقلا هافصل راعسسالا يف تاحفنلا كلت مقوتي كلا ذكو* مهيب لب هتفو نييعتب لوقا مزال
 موديل فا ولس لال وسر عوام ناكو لمغفلادئاوم بالهتسا يف ةرث أم ةيعدالا تناكأذاف
 روصتن : ال هجو ىلع دودم ريغ ةدومحلا تاماقملا نم كلذ ريغو ةعافشلا ةبثرمو ضو نم

 مهب هحايترا يئاثلارمالا «تاماركلا كلتل ةدازتساةيعدالاد نمهدادقساف اهيفةدايزلا
 متسلسل



 لاوحأ ن نم بيلا عانس مانلا لمان مالا علطيءن ا دعيبالا دوال ب ,قابايلا ايامي سلا
 يف مهنا عمانلا اوحأ يراجس؛ةفرعم حاورالل لص نادعيب الف مظلل ماعلا اذهيف انن 13 عمق 3

 ىلع قوملا عالطاو قوما لاوحا ىلع ئانلا عالطا هجوو ناولارادو ءافصلاو سدقلاملاع ا
 ةبرقو مهق>يف ةئس ودام ىلعمهضرخةمالا ىلعةقفشلا ثلاثلا *هرك ذلوطب سانالاوحا |

 ناميالا ديدجتاههفذا - 0

 نامالا ديدتب مث اعبار هلدما اركلا باطب ةيانملاب مالاث سيسي لوعرلابثالوااب |

 مث ةمحرلا لزات نيحلاصلا رك ديعواسداسهأا ارك ذب اسما تام ارك عاوناورخسآلا مويلاب ا
 الادثما نم سو هيل لا لصلأسإو انما ممل ةدوملا رابظابثامباس هيلا مهتبنودل ا ملعب |

 اًيشاعف ارتعالابُ ةدابعلا خم ءامدلاو مسا ءاعدلايف عرضتلاو لاهتبالا ميرا يف ةدومل ا
 تائسح رشع هملف لجورع هللاةمح ءرملا جاتحتوبفهردق لجنا دينلاناوهل هلك رمالا ناب

 نأ هرسو طقف اهلثم ةثيسلا ناو اهلا هارشعب ةدحاولا ةنسلا نا نمدب عرشلادروام ىوس

 ةعبط غي بي رغ ٍفامسملا ملاعلا ىلا هطوبهو يولعلا ماعلا كلذ ىلا نانح يلاسلالا مولا

 ةوقلاو عبطلا ةقفاوم ىلا هيق رتةنسملاوهعبط ىالخ لع ملاعلا كل ذى يقرتلا 3
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 ةليضنركذ نم «فيصل غرفامولاق#»|فعفت ةئاعبسيىل اها نمارشمب ةدسملا تناك[ يلفةدايز |
 مالك كلذ لبق مدقنلو لسو هيلعمشا لصولشف ركذيف عرشإسو ءيمقا لصد ياعتالغلا ا

 ىلاعت هنا نال سو هيلعها لمهتاغف نم مدل وفاق تفمصملاهرك فيا ةقتلاك نوكبارصصتخم
 *نييمست مترك م يِنأ زل[ كارت لجو زع بت"”اث هلبق ين ةأ يجب مسقي َْئ هتايحبم لأ

 هلل لاق لجو زع» ع نيذأتلايفهركذ مفرود“ عردعتا تررقو#ةكالملاب 5

 لاقو# حت فر نيدؤمل ايلاقفدئامنان «نيعتاد اطعاوجتل5 وك تقولو |

 مو عضو لاقف مهيلع تناك ينلا راص < لاو لالغالا هب عضوو#هدابع ىٍظ ةقئاماو هللا
 عراوقلاو ملا ب ءاناماونيملاعلا ةمحر هلعجو»* 6 "تكي لالْغآلاَو 3 "مر

 *لوسرلااهياايب يبالي لاقفةلاسرلاوةويلاب هبطاخو امس اب ءاينالابطاخو#باذملاو
 هثعلص# يشل ل لاقافنيتتسر شع لسو هيلع مهن لوسد تمدخ نعش اى فر سنألاقو

 م

 | وا عرذا ةرشع كرت لفساىل ادكي رحت يف كامعتسا نا اهسفن يش'قوف ىلار جملا كرت يتلا

 ١ دنغ هترابطل هيلارمالا لمجن ةيآلا سأل نب ب ع وكلاب باتكلاَكَبا اند 3

 | امو اقل سانلا حا ملسو هيلعهللا لم ناكو ةعكرت م هعكزت ءيشأ ين لاق الو هن معضم
 حيد :زءبيطاأي ردكم الو سو هنعمل لصد لوس ربك نيل [طق 056 ثسسم

 سس م ع

 م ب م هم ع هه هه م سمح بس سه بيس م هده ص بيسو



 اك

 هللالوس هر ناكل قنا هنعدّمأ يف 5 : رد ديعس يلا نعك ورا سو ديماكس لس دن

 بلي و بوقلا عقريو لعبلا فصخو تيا من ةيوجضانلا فلعي وريعبلا لقعي سو هيلعمللا ىلص

 'هايحلا هزسجال ناكو( ربظب حضي ىنعمو) تيعأ اذا أرعم حضي ومداطا عملك أي أيوذاشلا

 يسال كو اةدنمإسإو و ريقفلاو ينذلاخاصب ناكوملها ىلا قوسلا نمهتعاضب لمحيالنا
 ةرشاعملا ليم قلما نيل ةنأللا نيه ناكورقلاففشحيلاولو هيلا يعد امرقتجيالو ىعداذا
 يباقلا ق قبفر فرس ريغ نمأ داوج ةلذم ريغ نماعضأ تم كوضريغ نم ماس هجولا قلط

 سوما لص عمطولاهديدمالو عبش نم ءطقوشيي مل ملم لكباهحر قارطالا عاد

 :ًاقيدح ةيوبنلا لئامثلا يف يلازغلامامالا ركذدنع هركذامال#ىغترمديبسلارهاوج نموا
 أ هبشأ ميهاربا يف ناكو مداب سانلا هبشاانا لوقي ملسو هيلع ىلص ناكو )هرم يف لاقالولعم

 هيوشنمملا قايكم هما روك لملا ثيدحلا لئال دلا يف قييبلا دروادف((ةاخواقلخ يب سانلا
 هافمشلا بتكوف اًركذم] دجاؤو يئاغرفلا حيبص يالجرلا اذهقي رط :سبادايز
 سياويلافر ةاهشادبع نب ؛حببص يور دقو لاغد#لئالدلا يف قييبلا صن | اذهو نيكورالاو
 .نيبب ملو هظافلا ضعب ريسفت هيف جردأ و سو هيلع ىلص يتلا ةفص يفر رش اًثيدح نورعملاب

 "اني ورف ةروهش او ةحبرصعلا ثيداحالا يفانورا ءةلج قفاوي هناالاانعمس ايف هريسفت لاق نم
 نذأوملا فسوي نب دما دبعوب ءانربخل لاق ظفاما هلا دبعوب من :ربخا ىشم ام ىلع داتعالاو
 انثدح يف اهنرفلاهللا ب ءنإ حييبص أئث دحريهز نإ دما انثدح يوسنلانارمعنب دمعانث دح لاق

 ةشئاع_:رع دبا نعةورعنب ماشهو هيبأ نعد نإ راج انثدح وتلا دبعنيزيزملادبع

 نئابلا ليوطلاب نكي مهنا مهنا تاقؤقو سويا لسهلا لوس: ةفصنم يراك ك اق اهنا

 ريصقلاب سو هيلعشا لمن كيلو فلله الادسفت لبو ملا دش يبهاذلا بذشملاالو

 ىلا بسني سانلا نم دحا هش اع لاح ىلعنكيطومدحو ىشمأذاةعب رلاولا بسنيناكو دؤرتملا
 بن هاقرافاذافايفوطيفنالي وطلا نالجرلا هفضكأ ام رو سوي هلا ىلصدلاطالا لوطلا
 «ضيالا سب نوارة مرا ىادكريطا ب لويوة عرى موديل لمه لسد

 رهزالاو ٠ نوالارهأا ناكو مدآلاب نكيملو ةيببشلاهضايب برصغب يذلا ضايبلادي دشلا ىترمالا
 ومص ابا ناكو ناولالا نم ىثالوةرنصالوةرمسديوشنال يذلا ضاييلا عصانلا ضيبالا

 لوفي ثيحهنوليف ابا با اطيب مشتمل لس هيلع الص هْنا ل وسر دهسم يف دشني ا اريفك
 لمارالل ”ةهصع يئاعيلا لا ههجوب ؛ماغلا ىف تس ضب

 ةرمح برشم ناكدنابهنعن نم ضعبهثعن دفو ]سو هيلعق وص يبل ناك ذك ةمعمرم لكلوقي 85
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 ماعلا جسيم ايندلاو_:ريدللو _ققتلاو لدعلاو ربالفترلا قلع
 ينسي يع سس م ا يي ولا

 ا 1 ناكأفنا نكلو كالذي

 '' هناب هنصو نفدحا هيف كشرال رهزالا ضييالا وبفبايثلا تّتاموةرح برشا دق كلذ نم

 ةاي ناكلقت جايرأاو سعم ا رعدامةرهح نم برشا

 . برشم رهزا هنايحايرلاو سم ىعمنام تعن نمو باصادقف بايقلا تححام ىنمفرهزا ضبا

 حايرلاو سمألا ليو نم ةرجل!امناورهزالا ضربالا هيف كش ال يذلا هنولو باصا دقفةرجج
 ظبسلاب سيلانسحرعشلا لجر ناك ورقذالا كسملا نم بسيطا ءرلارللا لثم ههجو يف هقرع ناكو
 ردخأ| يف نوكي يذلا ثودبلا هن اكرا لمولا كبح هن اكلمثملاب هطش ماذا ناك ططقلا دعجلا الو
 لوا ناكو تاوطاك اقلنم نركي ىتح قات و ؟ضعب هضعب خا لجيل ثكما ذافحاي رلااهتفساذا

 قوفلاب مالسلا هيلع لي ربج هءاج مليا ىماون لدسنا؟هينيعنيب هتيصان لدسدق ةرع
 ناك اذا كلذ رثكأو هيبكتمءرعش برسضي ناكل اف نءمهنمو هيبجاح قوف هرهش ناكل قرقف

 نيب ةرءىنبلا نذالا جرخي عب رأ رثادغ ل مجاجرملوهرلع هللا ىلع ناكر هيزذا ةمحمشملا

 !' امهيضايبي نانذالا جرختو اهنافدنكي نيتري دغ نوب نم ىرسلان ذالا جرخيوا هناف::كي نيئريدغ
 يف سأل ايف هبيش رثكأ ناكو هرعشداو -نمةي ردلا بك اوكلادقوتا جم أكرئادهلا كلن نيب نم
 هنأك بش ناكونقذلا قوفدعيمليف هبرش رثكأ ناك<ق رفلا افرح نادوفلاو ٠ هسأر يَدوَ
 ناكوةرفصلا بيشلاكالذ س٠ اذاوهعميذلا رعشلاداوصربظ نيب نم أل الدبة ضفلا طوخ
 نسحا ناكو هعميذما رعشلاداوسررظنيب ال "الدي بهذلا طوخ هن أكراص لعني اماريخك
 دقلو ردبلاةليلرمتلاب ههجو هبشالا هتفص هنعانتغلب طق فصأو هفصي م انوا رون 'واهجو نمانلا

 رمثلا نم اتنيعا يف نسحاوهلوقنف ردبلاةليرمقلا ىلا انرظناب رل مهتم لوقي ناك نملوةيناك
 ىفضراذا نك ههجوبهرورس نم هبضغو هاضر فرعي رمهلاؤل الم ال الكي هجؤل ارين نوال ارهزا

 لاقدانيعترمحاو ههجو نولي ظغاذاو هوجو كعمالي ردلاامث كوالا ههجون اكقرسوا
 هنع هلا غر قيدصلاركب وبا هبحاص هفصواكملسو هيلعهْثلاىلصوه نولوقي اوناكو

 مالظلا هلياز ردبلا ءوضك وعدي ريغ تاطصم كنورما

 نانسن؛مره لوقي ىلمح يباب ريهز لون شنب ءاريشكر منيا ناكوناكث ا ذكنولوقي و

 ردبلا ةليلب «ىفملا تنك" رشب ىوس ءيشنءتتنكوأ
 تلاقشلا ذكومريغشا ذك كيل وكلا ذك لسو هيلعهللا لص يبلا ناكل ذ معم نمورم لوقيف

 ْ لوقت تثعبنأف مشاهونب هيلع تعزل رجا بمةكم نم راسامدعب باطملا دبع تنبةكتاصدتمع
 مثاهل آن مردبلاكىفترملا ىلع مجاوسلاعومدلاب ادوج ”ينيعأ



 لالا

 محا ارئلا ريل يعاذلاو لضغلتو يدل لا يذن وهلا قداصلا ىلع

 ممتد قو. زودصلايف هنم ملاعت هللا ىقلا ام سوفنلا يف تعقوو توعنلامذهبهتتمثور دبلاب هوبشأ

 . ملط وا رعشلا نيب نم هنيبج عاطاذا نيبجلا لجأ لسو هيلعمقا ىلصناكو اهموق نيد يلجل اهناو
 دقوتملاجارسلا» ردنا كبدي أ 7 سانلا لعد هجوب علطول ليلا لفط د دعوا حبصلا قلفيف
 . هنعشا يفر تباث نبناسع هرعاش لقاك ملسو هيلع هللا يلصوه نولوقب|وتاكوأل التي

 هقوتل جدلا جابمم لم حلي هنييجوبلا يجادلايف دي نم
 0 دول __لكت وا قب 1 ماظن لا دق ع نموأ ناكنف

 ,اه ناجزألا نابجاملاو امهغباسنيبجاملا جيا ةهيجلا عساو ملسو هيلعهلأ ىلص يبنلاناكو أ
 .اههئيب قرفريغ نم ءاوتسالاو تابلا يف ةرعشام هنمةرعشو دمنال ناملالا ناطسوتملا نابجاحلا

 فدع ال سضؤلا هدي قرعامهنيب ةصاخلا ةضالا امهنيبام نك ىتح نيبجاملانيبامجلبا ناكو
 هللا ىلص ءانيع تناكورعشلا نم نوبجا+لانيبام يتلا جلبالاو.بضفلا ءردي ناالا قرعلا كلذ
  نوكي ال ةقدخلاد| اوسة دش جعدلاو ةنسملا ةعساولاءالجغلانيعلاوأ. بعدا نيوالجن سو هيلع
 , ىت> رافشالا بدها ناكو ةرمح نم جرم هينيعيفناكو ق دخلا دارسيفالا ءيشيف متدلا

 :ناكومشالا وهو هر ىلاهلوا نمىوتسملا فنالا نيئرعلاو نينرعلاى تا اهت رأك نم سيتلت
 الا شما ضرفل لش قث ةئارطابيفةقرغتمنادسالا نوكت نأ بنشلاو ىلا ةأهبنش | نانسالا جلفا
 مهتم يف رطقي هأم هنأ نانسالا لقسا تروكي يذلا رثالاوهو فارطالا ةديدحاملا

 انس لثم نعرتفا اكحاضرتفا اذاف ماهلا نرعم نمردمتل !اودربلا لثم نع مسني ناكو هقئارطو
 لاق امهتاص نيدمعا لهس ىف متخ مينطلاو نيتنش هلادابعنسحاناكو أل التاذاقربلا
 هجولا لي وطلاب سبل اضعب هج ضمب توفيال ىدلا ىوتسملا دا ليسالا وه دعا ثلصلاو

 ةقفدملا لوح هاكينفو ةزراب هةقفنعتناكورعشلا تبانم ريثكلا ثكلاوةيعلا ثك ماكتابالو
 نوكي يح ةيحللا رعش ىلع»دايقنا عقب يتحداةنم رعش هثتفدع لفسا يفال للا ضايب انهنأك

 هللا دابع نسحا ناكواعيج|ييبئاسنم ةقفنعلا لوح ماعطلا عضاوماهناكتفلاو اهنم هن 3
 .برشم ةضف قي ربا هن أكرحاي حايزلاو سمثلل هقنع نمرهظام ءرصقلا ىلا الو لوطلا ىلا ب يال اقنع

 :رمقلاهن أكف اهتمت قاع زم بابل نيش ادو بهذلا ةرجوةفنلا ضاي يفأل لتبابهذ
 هن ضعب ودعي ال ائاوئساواهئانص قد 3 هلاك ةحوسف 'ردصلا ضي رعزاكوردبلاةليل

 يف نكي مل بيضقلاكداقنم رغشب هنرسملا هتبل نيباد لوصومردبلاة[يلرمقلا شايب ىلع اضعب
 ةدحاو اهنم رازالا يطغي ثالث نكعلسو هيلعدثلا ىلص هل ناكو هريغةرعش هنطبالوؤردص



 ل و ا ا يحج

 يطابقلا نم ضربا نكمل تالتة دح اورهظنو نوتنث اهنرارلالا يطب ىلاق نمر هنمونأ# رينو
 نيبكحلا ماظع سي داركلاو :٠ سي داركلا مف امرشا نيكل شع كراس نيا ولما
 ربظلاو نينتكلا مسج ديكلاو لاقدت كلا ليلج ناكو نيكرولاو نيتك اونيقفرملاو

 ىلا بردت ءادوس ةماش هيفو نمالاهبكتم يلب اعترهوتوبنلا مح هيفتك نيب ريلظلا عساو
 لفسابةوبنلاةءاش تناكل اق نم مهنمو سرف فرع نم نهنأكت ايلاوتمتارعش ملوح ةرفصلا
 ربظلايف يذلا راقفلا ةبرسملاو ءربظلاةب رسهليوطناكواللق محلا يف ةرفخم هارغخ هفتك
 يفناذللا نالخعلانادنزلاونيدن زل ليوط نيعرانلاونيدشملا لبعناكي هلفسا ىلا هالعأ نم

 لئاسةحارلا بحر فكلا ناش شيوقلا طبافلا ب صعلا طباض لاصوالا عانناكو نيدعا_لارهاظ
 بيطب اههسماييطراطع فك هفك نأكو زا ندنيلا هفك ةضف نابضق هعباص | نأك ف ارطالا
 نايبصلا نيب نم ةرعيف يب بصل س أر يعابعضي وأ وأهجي ردجيهموب لظيف غلاما هخاصي اسم لوا

 سبأ !.بظيلةنيمدقلا نش قاسلاو نيذففلا نم رازالا تحتام لبيع ناكودسأ هسأر ىلعاوجي د نم

 ندب قالا ل دش هيمدق عيبا أ صم نم» ىشهمدق ف لاق نم مهنمو صمام
 ناكونمسلاءرشيل لوالا ى الا ىلع نوكي داكو اكساتمندبلاكلذب ناكودنامز رخآ يف

 هيف ماسوديلعملا ىلص ناكوايمحريداربدا اذاو ميج تفتلات تلااذا هلك هدسج يفاوغم ايفا
 نم ماقتي هناك ىشماذاو ههجو ضعبب ٠ يلا ممل هناك يذلا لجرلاررصلاو ٠ ررصلا نم ٠ يش
 يع ىبثملاواطخلا براقتادب وملاو .رثع زيغباني وملا ىشمي واي فكتوطخي ببص يف ردحنلو رص
 انيوطأ ةيشع *يثىلا راس ماذاعب ةوسلو هيلا ىشمواريخملاعراساذاووقلا ذب ةئيملا

 ميهاربا ناكومالسلاه لع مدآ لاب سانلا هيشا انا لوقب لسو هيلع هلل ىل لص ناكوابيف هعفرتو

 هللا ءايبنا عيبجوعو هيلع ىلصقاو (قاخ يب سانلاهبشا نمحرلا ليلخ

 لي /ةنسىفوتملا يغريماللادبعديسلا يديسملاب فراعلامهنمو

 هترهش نوكلو س .رهاقلاوايحالاحراش يديبزلا ىفترمديسلا ةمالعلامامالا اشم دحاومو

 قطصم يديسو يسلب أنلا ىنغلا دبع يديسو غاب دلازيزعلا دبع يديس ةرههش نم لقااندالب يف
 لوبقلاب قلتي نا لجالو »ب ردقبأه ونت هج .رتزمميِشرك ذا نا تدرا مهنعو هنعهّللا يضر يركبلا

 ' يفيق ربحلا» .رك ذلوثاف لسو هيلعهلا ىلص لوسر ردقرلعب ةقاعتملا ]لجل دئاونلا نمهنعيإقناام

 / فيقع بطقلا فراملا مام الا ديسلا تامة سلاله يف لاقفا ؟ .الؤنس تايفو ٍيفهخي راق

 : هيسنيقابإ 'قاسو ىنغريم ىلعنب نيما دن لرسحنا مهارب ا نبمتلادب .عددأي دسلاوبأ لب ىلا



 اففرإ

 فرضحو ادن اهب وذكمدلو بوجخلاب بقمملا يفملا يفئاطلا يل قثملا ىنيسملا فيرشلا
 ناكو يل دهملا فسوي ديسلاهئامز بطقي عقحاوهريغو يللا جيشلاك |مئالع ضعي سوردهيدابم
 قحلا ةيانعهتبذج هتافودعبو هاقر تح هءرالوهيلا بساناف فراعملا يف هرصع د>وأ كاذذا

 طئاسولا تعطقت اذ ةيخرشب سلق ىلعرطخالو تعمم ذاالو تأرنيعالام تاماقملانمدتراو

 ادنهش كلا خىلاراشااكلسو هيلع هللا ىلص »دج ةرفح نم هيقاتأ يسب واناكف لئاسرلا تطقسو
 نمةيلادجرحلاو في رشلاهبسن ىلعدعلطاو ١18 ١ ةدس يف ةكمدب عمصجا ام دنع يغتر م ديسلا

 ١ يسواهلا تلف لاقدنع ىبع لاقت ثيدخلا تكد انساو ةزاجالاهنمتبلطو لاق قودنص
 *7 ةئس يف هلايعو هلهاب فئاطلا ىلا لقتناو مالسلاو ةالصلا هيلءددج نمدد دموماقملا
 هايسلا ديك يف سمشلاك هتاماركو ةريثك هرخافمو ةريهش هرث امو دهاشملا كل” فرشو
 يطعايندلا يفهدهز يقهرابخاوةروهيشم سانلا نع هب اهنحا يقهلاوحاو ءالظلا بيبغيف ردبلاكو
 *ئفتر.ديسلااحيرش مالسالا تايجاوو ضئارق باتكه نافل وم نمو#ةروك ذم سانلا ةدسلأ
 عورفلا اهنمو+ ضفازلار شيف ضحادلا هسلااهتمو*نييسفلا فرش يق .ثريعلا داوساهتمو
 اهنمو#ةميظعلاةديسلا لئاضف ضعب ىفةجتملاةردلا اهتمو»*ةي رشع ينأالا ة الاي ةيرهوجلا
 رهاوجلا دقعياذلاود رع لا فورح يف ظل دل مدحا ناب داو حر شو بئاثلا بكركلا

 دمج خيشلا هحرشو لو هيلعهللإ لسزبزعلا يبنلا ثيداحا يفزيجرلا مهتما اهتمورخاقملا ملأ يف
 ىلعمالسلاوذ الصلا يف راون الا راشما نمو شيشم نبأ بطقلا ةغيص رشا نمو“ :رهوطا

 يذلا روكلملا هحرشدئاون ضعبركذلانا اهود«راصتخاب هتمجرت ن.هتلقتام ىعتنا راثخلا يبنلا
 نا |عءا+ هتمدقم يف لاقةيشيشملا الصلا حرش وف ةيسابعلا ةرشملا نمةينمدقلا تاحفنلا داهم
 ىلصي ام لكأ نمو تاءاطلا مظعاو ثابرقلا فرشا نم ملسو هيلع لص ىنلا ىلعةالصلا
 اهبحاصي لاك يلعةلاد راونالاو رارسالا ةببظع رادقملاةايلج ةالصاباف ةالصلاه ذه هيلع هب
 كيهاثو هنم ردص يذلا بلقلا ةوسك“ هباعمالكل كو هيف احضني ءانا لك ذا هنافرع ماقو
 ةيانعلا ةفعاسم عهرشلا رودقم وه اي ملسو هلع هل ىلص هيلعق ةالصلا ةياه ثزاح ةالصب

 لاقومج ةيضقلا كتب ءاننلا ةيربلا ةردقف سيلف الاوةيحلالا تاضرينلا ةلظحالمو ردقلاو
 هبسو نيبلاطلا ةيغب هباتك يف لا هلا هجر ىهضملا دمح نبدمح!ةمالعلا فراعلا خيشلا

 يمالا دما لصحي امن ءارقبو ىلاعت لالا هتقيقح ملعيالامراونالاورارسالا نماهتدارق
 هلل ظفحم خوفي اللا رسيمردصلاجورشم ص الخاو قدصباهاراقلر أذ «لدولاب رلاحتتللاو
 دياتب 7 ديؤما ءادمالا ميمح ىلع اروصنمتنل ادوصنمةنطابلاو هرهالغلا تايلبلاوتافك الا ميم نمىملاعت



 مسوي لم وسر ةيانعو باهولا علا ةيانعنيعب اوفا هروما عيججيف ماهل |
 رمطإ نم ىرقنلاو ص الخالاو قدصلا مم ماع ة موا دملاب|دئاذريظتو باصصالا» لآ لعد

 ماس  يلبابلا نعام خا هنا يمذغلا ذونوألا قاع كفو هك وفني ولو سووتملا

 ييبسلا جاتلا نع تارفلا نب زعلان عاي ركز مالسالا خيش عيل طيغلا محلا نعيتروهتسلا
 مالملادبع يديسابنل من ءيلذاشلا نعىمرملا نعمل ءاطعنبا نعيسلا و جتلامدلاو نغ

 لعد ر شةمدقم يف هرك ذام 7 هنعشاىخ هر ىغريملاهللادبعديسلا يديسرهأوج نفو 23

 غيشلا نع كسا ءيشو هالجالا هخياشم ضعب نم اهعمس ةليلج ,ةصق وهو ةيشيشماةالصلا

 ا1ليللا ضعي ىغمالف سدقملا تيببةليل تاذامان ناكدنادنع هللا ىفرو ل ذاثلا نسما

 تختلاذاو لج راهبترو هنمتثل ازا ةعص هرم ةضاو بهذ لزم ينفا 1 ًاذاوجرفنادق فقسلا ىأر

 داو لك اودعقواولزن سانلا نا نمل اذا هثعنيف نونصاولا ريخي :رداوجلا عاوناب عضرم ءيظع

 هيف كراش ما درفنم تذتلا قوفدعقف لزأ راونالاو نسحلا يف هلةمريإل لجراذأو يسرك ىلع

 دمج انيبنلا تنتلا يلعيذلاو تاقءايبلالا_اقءال رم نم يبناجيفنلبتاقفلاقهريغ:
 .جالخلا يفملسوهيلعشا ىلص لوسرلا نوعنشتسي ازا لاقل اج نه تلق سو هيلع ىلم

 مو هيلع هنا لوسرلل مالسلا هيلع ىيموم لاق كل دعب مملاقعرشلا ماظل يعل

 هللايص راشاف مهنم اًدحاو يني رثنا بحاف ليث ارس ينب' 'اييناك يشذأ ءالع لون كناييعلإ

 ةلأسم نع هل أسقدمم ملكتا نأ يلإ نذلا هك 07 1 ةيلارغلارهاذاف لجر ىلا لسوديلغا |
 نامجسايهللاقفةبوجاب ينسبجافدخأو ءىثنع كلاس هللا نايم لاقفاتب وجا شيا
 ال ويك 1 ياسغا يتلقى توماب كنيس كلش امو كل #لاف الكب رقلا

 حونورشبلاىلا مدأ ترك يفابمعتت لّزا ميلا اة ىرغابرا نايت يش ىلع
 هبدرفتم هذحو لوسرلاو تخيتلا تحن ملكى سغنو هلا لكى موهو هللا ليلخ مهاربأل
 هناتملبس اما قف لوقيو ينسفري .دحاو اذاو كلذ يانا وءايبنالا رابكو هابل مهنك عن
 ديسلا لاسيما لص هيف ةنوكر اشي فيكفنتالل كنازئاسبد رفنلامديسو لكلا لصا

 ءالجالا ينجاشم ضعب نمةصقلا تععس ينعم اذه: يف ديلا لاميتا
 / فنصللا لوق ديعدتعل وقر هلوق 6 فيا ينغريملا هللا ديعدسلا ييسر هاون مولا
 براي لاف مد[قلخأل ىلامتال نأ كوري (دارسالاتقتتا هنم_* رم ىلع لص مبللا)
 | شرعلا تاقدارساقلسو هيام نص دن روف ىأرفدعفرف كسأر مقنفا لاذ نتا ينةكأا
 /ضرالا قو دما املا دعست رذنم يندم رون اذهل اقرونلااذهانب رايراقف |



 اياه

 اندالوو وق يقف ةيعللا يف :هر_ لاق ةضراالو ءاميمد قل الو كتقاخ اهءال ودم أ

 ذا هيع رازسالا ميج قاقشلاب راعشأو هنمتادوجولا حيج جور ءاهامرخآ ىلا كدهلخ

 . داهعاب .ىلاعت هتدارا تقلعتا هالو طوسول ا نوك لة اريغب وعرتلا جوال لصالا الول

 ١ اهنم علم مي مور نم هيف كيِفَْأو هلوقب هيلا راشملاهرون ضعت نم ةبدمحلا ةقرقللا زربا قلما

 ١ هتلاسرب ه رشي هقوبتم ىلاعت هلك مث هند را قباس يف ق بسام ىلعا ييلفسواهموطعابلك ملاوعلا
 لودي لصقتم تسلا مد جلاد جرا نيبو سرديلعهلا لس لاقاكآلا كيل أ اراذهب
 نراك المنا دهض ونوشالذ نابي وابلك ملا ومالا دعالصا للعالا الملا يقررظفا ورالانويع

 | :*|1اككب ترفوتساف تافصلاو ءامسالاىلا تاذأا!تهجوت فرعي نا بحاف انتفع ازاك ىلاعت ||

 دامسالا تعاجو *«هيربنلاتاذلاةيملالا كاذلا ترظاف +املالجواهلاج راباتال تضوتناو
 *هيدمحلا ةقيقطا كلذ نمت :زريف# هيئافطصالاتالاجبلاو تاماركلا*هيئاب رلاتانفصلاو |(

 ل ريلانم» يشدوجو لبق |

 لسوديلع هلال مدب ريغنأ يذلا لقعلايمةردلا ثلتو ثيدحلا* اهي د ةردهلاقلخاملوا نا[
 'هقلخبا يف لو نع سو هياعدلا ىلع هللا لوسر كلاس لاقدنعفللا يضر رياج هاورابف

 . نيحو* يش لكهدجي قاخو ريخ لك هيف لخ منيا هقلخ رباجاي كليبن نون وه لاقفىلامت لان ||

 نرد شرعلا قلخنما فا ةعب را عج ثةنس فلارشع ىثا برقلإ ماقميف همادقهماقأ هقاح

 يبثا بلا ماقموف عبارلارسقلا ماقاو مسق نم يسركلاةئزخو ش ضرملاةلحو مسق ميس ,ركلاو مسق |

 منقل دمر اومشوم عومي اس ةعبراءامج ةاعس لا شج |
 سيثنلإو ةاخوز زج نما ول ازجاةعب رادع ةعس فلارشع ثا فواغ ماقعف ميال ||

 معةفيم فلا رشجبىبثا ءاجرلا ماقبيف عبارلا هزل ماقأو مزج نم بكارككاورمتلاقلخنو زج نم. ١

 هزجن نم قيفوإلاو ةمصعلاو د زج نمزعلاو مخحاو ”زجج نم لقعلا قلخ ءازججااةحبرا: هلعجت ١
 روبلا ميشوتق. هيلا لجو هزل رظأ ممةسنفلا .ربشع ىنثا ايلا ماقعب يف عبارلا هرج ماقلو :

 لكن م: هناي قلفت دونا نمقرطق فالي راوافلانورشعو فلا ئامهنمترطقلاقرغ |
 ءابيشلاوءايلوإلا روث مهممافنا نمل قلفج ءانينالا حاورأ تسفننٌملوسرو ين حور ةرطغ

 نم نوين د هركلاو يعرون نم يم رركلاو شعل 0 افةبايقلا هوز ىلا نينم لا نمنيعيطملاو ءادعتلاوب

 امؤةبجللو يرون رم عبسلا» تاوفحلاةكتدلامو يرون نمةكالللا نم. نويلاحورلاو يون ||

 نم قيفوتلاو ملعلاو لقعلاو يرون نم بكآوكلاو:رمقلاو سجشلاو يرون نمييعنلا مانيلا

 مم يزوثن ان. نم نوحلاصلاو *ادهشلاو ءايلوالاو يرون نم. لطيرلاو«انيبالا حاوراد يروف |



 تاماقم قو هن ةئان : لا باع لكيف عبارلاهزجلا درهو يرون هلل اقافأب ابحر شع ىنثا هلا قلخ

 ةنيكسلاوراقولاو ملحلاو معلاو هنأ“ ةمح نلاوةبيلاوةداعسلاوةماز اركلا باجح شوةيدوبعلا

 نم رودلا جرخ الف ةنسسفلا باج لك يفرودلا كلذ ملاعت قادم .فنيقيلاو قدصلاو ريصلاو
 ليللا يف جارسلاكب ,رغملاو قرشملانيب ناك امدنم هوغي ناكف ضرالا يفادك ربحملا

 لقي ناكوثيشىلاهنم لقتناٌع هرج يف ارودلا هيف بكرفمد  آشرالا نمهّللا قل مظل

 ياطملا دبع نيل دبع بلص ىلا ىلاهتءهّنلادإصوأ نا ىلارهاط ىلا بيط نمو بيط ىلا رهاط نم
 نيملاعلل ةمحرو نييبنلا متاخونيلسرملا ديس يف امجنايادلا ىلا ينجرخا قم يب اوحرملاهنمو

 ينورزاكلا ثيدحلا اذه لقن اذكه رباجاي كيب قاغعدبإ ناكاذكمزيجمل رغلادئاقو |
 ةيملالا ةردقلا ثيحنم عنامالومدعب هنعهّلا يمر ينغرولهادبعديسلا لاف# هتريسيف .
 رشعةعب راب مدآ واخ لبق ريدي نيباَر روف تنك ناطقلا نبا شي دحيف ىوردقف ركذ امم
 لأس ملسو هيلعدللا ىلص ىبنلانا هنعدللا يضر ةريرهتيلا نع ثاغي رشتلا يف ىورو#مامسفلا:
 عيارلا باجحلا يف 75 ناريغ يرداال او لاق نينسلا نم ترمعممالسلاهيلعلب ربجا
 27 هيلع ا ص يبنلا لاقف ةرسسفلا نيعبسو نيدثا هنيأر ةرمةنس فلا نيعبس لك قررظي

 زيرعلا ردق يقال ها شا ذيف منعا يضر لاق#بكركل كاذب ةزع موليربجاي ١
 مزجو هل روظم ملاعلا نم هزج لكناوملاءلا لكاس يعل ىلصءنا مدقتاهنيبتدقو ليلجلا
 لسو هيطهللا ىلع هروث ذاهدارفناوهزاينتما ثيح نم هريغو هداحتا ثيحنمدضعب رهودنما
 ةيقيقحلاو ةيعرشلا رارسالا رئاس تراك نيبتاذهبويرت اك ماملا لصا علا وهيعذلا
 ربظمو دوجولا نيع ناكازإف يددحلا رون نءةزرابو لو هيلع هللا ىلص نم ةقتشم ةيفرعلاو

 تاماقم ىلعا ىلا هبذجيو نافرعلاو ةبحلل هدبع ىلاعق هللا جنم اذا |نزودوبعملا دحاولا ىبجت
 ققحت ودوجولا نيعوه يذلا هلوسرو دوصقملاهلالاالا ريال دوهيشلا لاب ل لح ناسحالا
 فكرا ءاقبلا ماقم يف هل شنب وناك هيللام يلعن آلا و هودعم +ىشال و هنا ناكر ضءانفا ماقنويف

 شرالا بر ىوس تادوجوملا _:رم*ءىش هعم نكي 1 ناك سو هيلع هللا لص لوسرلا

 ىلامتهلا نم ىتيقحلا ىلهلاب صوصخم ناك هيلع العنا لسو هيلعشا يلصوهو تاوهساو

 برالا دابالا دبا دوجومال ياهلاالاهلاالب هيلا راشملا دوجولاب صوصخت هناجس دا اك
 * نامزالا رئاسيف دوجولاب درفت نم :راوجسف راجيالا هزربا ناو *نأف ءاوسامودابعلا

 يف ظعالا ىلبتلاب صوصخلا ىلعلسودللا ىلصو «نامزلاو ناكملا نع هئانغتسا لاكبؤانو:
 كاسب هنعشا يشر لاق«ل مو دلاجر هلالي ناقيلي امالسوةالص# نر ايخالارئاس



 هجم
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  رافكلاو رالا كل نمو ملسو يلهث ص هنعةلصقنم تادوجولا عيجتناك اذاتلقناف |
 لا رونو * تالاكلا نيع_”ىم ةاصفتمةسيسللا ءايشالاا هذه نوكتنادعبب و اهوحغو راجنلاو
 أ اننا طعافد«هلاصفنا جامو كللذ ةكح اد« لقعلا ىلع لب وعتال# لقتل دعب نكل «تالالجلا
 || زربابوبحم ثداح ثادحا دا اراود# هتافص ةرثكب اقوصومو#* هاب | درفشم ىلاعتو هنا ناك
 هتافص نماهيلع علخو#هيربلا لكل يلم نوكتل + هينادرفلا تاذلأ نعةدرفم# هي دمحلا تاذلا
 يلم ناجم هتاؤزنا + ديعراا رئاسة دمم نوكتل هي وبتلا تافصلا لكم هيحلالا ةريثكلا
 هنم هايشالا كلت لاصفلا رضيالو#نيمجحا قلق دمم ىلاعتو هناخيس هتافصو»#نيمل اعلا عيبج
 رهاظماهريغو*لاجلاو لالملارهاظما جمال هل ىلاعت ثلا لكك مخالذ نال لسوهيلءهللا لص
 لآلاو ىبنلا ىلعمالسلاوةالصلاو«لاضنالا ىذه دملاو+ل كلا نيع عج او»*الجلاوالاجلا
 فصملا لوقحرشيف هنعدللا يضر هلوق 9في ينغرملاهلا دبعد يلا يت ديسرهاوج نموا

 أ *هروث نم ةقلفتماهعاونا عيمجم ةيسملاف#ةيودعمو ةيسح ياو رون عمج ( راولالا تقلفناو)
 أ[ ناكافةيونعملا اماو *ةرصخنم ريغيثو سو هيلع ثا ىلص»«هروبظو هنوطب لاك نم ةرجفنمو
 | ةكتالماو هايينالا نمدجال لصحي الذا كلذكف ةقيقملا ىلا ناك امو رهاظف ةعيرشلاى ا
 أ «دنعةرداصو#«نمةقلقنم يقوالا# ةيئابرلا راونالاو*ةيملالا تايلجقلا نم ءيشنيفراعلاو
 أ حوردتاال لظعالا تاب اسوصخع ا سو هيلا ىلص ناك مهنا ثاذناميو لسوديلع هللا ىلص
 (| ةيملالا تايلهقلا طبرم_”راكو ةصاخدل ىلاعت هللا ىلخت ناكدوجرلا نمدوصقلاو ملاعلا رس
 ١ هنكي الو *:هاببو هروثنم قلفثاو #مامح نم سشرت امالا كلذ نمدل لصجيال فراع لكذ
 هلالا بديح هلال #دوجولا ديسب هصاصتخال#كالانهأم عونم وهذا+ لاذ ءاروامىلا ريسلا

 أ هعيرمه يف لاق ثيح ىريصوب الا فرشلار د هلاو#دوقفمو مودعم هيلارظنلاب هاوسامو## دويعملا
 |  ءاوضالا كئوش نعالا رد * مت اف لضف لكح ابصم تنا

 جدلا نم ًاتشووا رعيلا نم اًثرغ نسْنم هلا لوسر نم مهلكو *هتدربف لاقو
 | ملا ةلكش نم دارلعلاةظقت نم مدح دنع هيدل نونقاوو

 أ فصملا لوق حرشيف هنعهللا يضر لونا ضيا ينخربملا هللا دبعديرللا يديسرهاوج نموا
 | تقلراو#قئاقحا تلءلسوديلع هللا لص هتافصودتاذ قويا ( قئاقحلا تقئرا هيفو )
 || «ساقيال سو هيعمل لص دادعتا ثا ال« قئالفلا يهتروط ءارو تناكف»# قئئاقدلا
 !١ لافدقود*اةبسو اقوم تلاعت هقئاقدو* قرتث هب هقئاقخ + شانلا رئاسة نم نعرضق»دادماو
 || قراشم تبلق مالسلا هيلع لي ربجلاقو*هقاوخوملكلا عماوج تيتوا لسو هيلعمللا ىلص |!
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 لاق ثيحيريصوبالا هل رو لسوهيلعمل لصد خت نم لضف الجر را لئاهب راغمو ضرالا

 معذب
 منعم تئشام ءردخ ىلا بسلاو فرش نم . تس :ايهتاذ ىلا بسلاو

 مهب قطان هنع < برعيف دوس هل سيل هلا لوسر لضف تاف

 فيصملا لوق رشف نعل ىضر هلو قلي يغرملا هلأ دبع دسلا هي ديسرهاوج نمو 96 1

 مولع ىلاعت ادن تلزات مسوةيلع هلل لص هيفو يا ( قئالطازج اند مولع تلذاتو) ١
: 

 لس رص نع م

 0 ملط ىلاعتهلوقب ةعبانلا اهع ءامسا مد املعينلا مولعلا قئاقح ينمي مد انبأ ْ
 و ىلاعت لا 58 تسلا ًانظكت اًبىلامتى اق ام نآرقلا مولع يش ولعلا»ذهو

 0 عراثألاو ثيداحالا نماريثكثلذيف ركذو#* كوش 0 الابن باعكلا كلَ
 ةانثتسملا سهلا ىتح هلكبيغلا ملسو هيلع هللا لص هني < مط اتم نعمل الملا لاق:
 قئاقجبململا نيب ناعشو ضعبلا ءاشفاو ضعبلارتكي مان اس لعدن ىلص ورم خايف

 لسوهيلعتشا ىلص ناك نكلو ئاسو كار داودوصقملكاردانيبوابئامسأب معلا نيبو يالا ْ

 *#ةلنيسولا لع فقوا#ةليسرلاوه مالا هيلعٍمدآ ن ناك انوتجدوجنولا قئاقح مث#دوصقللا وه

 لوقيث يج يريصوبالا فرشلا رد هلاو#لوطت هب أ ارساو#لوقعلارهبت تكيس نم ناهس

 مايمالا مدآل اهنمو بسيغلا ملام مولعلا ثاذكلل

 ةتيبجيف يدنا مسوهيلعم | لمدمترون لجال مدآلةكل الملا تدهس غانيعقحلا نضحب لافاذلو:
 فيل! لوق دنع هنعدللا يضردلوق 6 ب يغرم هلادبعديسلا يدي سرهاوج نموا د6

 هب يلجت اجود قئئاقدلاو. مواعلاو#« قئاقملا نم مياس هيلع هللا لصد لوحام ( ' قثالاخلا زجعاف )1

 نف 'ماشاهدصخ نم ناضج« قئار رجب لك رئباهرججيف يتلا# اقرأ ا ةييئاب لا رازوناملا نم ١

 , لاق ثي- يريضوبالا: "راب حرو# ويقل اوهقرطتجدقلخ عيمج رجعاوج ماعلا ١

 ءابهنهبسج يف لع لك ١ تاك هبر نم. قلتو
 ءاكشإو شر وملاعلا اهتارننط . يف قري مولملا#رغاز
 ءافنلاا لويسلا عم قب وا بيرم لكباتازاف ىدتو

 تاماقللا ىلعاب قفجتلاو بعت ال كلا رئاسإ ف صقملا وهو هفصوو هتك قئالطلا رمعنال فيكو
 طقفشلانلا تيبلا يريسرب" لاقي زمم فاس تبانلا ةثحاعلا تا ايبالا فهو نغير مالكا

 لقا نايركذ اا نايا ناهستحم ا متارماتتاف



 با

 أ هلاحلاك نمت اييش موقت ملف تاكأ اردالا ترقاشو#هئقرقح > نمائيش كا ردن لف موبغلا ترغاصت
 قوذدصق نملكو» كالانه ايع ف رطلا ياخ عجب را يش ار لك ةدتنمو
 هتامزعو هناين ساحن اجه طلاةحئارلا كلت مشى :وأ نه لكو# هراقتحاو هزيل اقرتسم داع# هراونأ

 كردي فيكو# قحالالو قياسانم كردي ماف# قراغهصقنوهزجع رحب يف لكلاف+ديبصلا |[
 وهو*لراسحالا بارع لكمل نمو#نمحرلا تاذ رون نمت اذو*نآرقلا هقلخ نأكن م

 نيعجا هنا مبحر# نيف :راعلا ضعب لاقانه نمو#* ظعالا ىلجتاب صوصقملاو*م .ركألا بيبحلا
 تافص هتافص تناكنمزا اًميبح اودترال قلغلل الس هيلع هلل لص هتقيقس تف دكلا رل+ |||

 هني دويعم يف فل تخي ال نايعلاو ساوملاب كردم وهو#*نانملا تاذ روننم هتاذو#*نمحرلا

 *«ناويللاو تا دانا يف ىلاعت هلت نم مهيربظامل «نايدالا يف سانلا فلتخا انه نمو*نانثا ||
 | بحا نم زججو»* ناهربلاو ليل دلاب هدابع نم ءاش نم ظفح يذلا نانملا نانا نايتس نككلو

 * ليبس نم سو هيلعشاىلص ةكآرداىلا سيلفا ذك رمال ناك اذاو#نايملاو نيقيلاب
 نيلسرملا ديسدنا#كاردالاو قيقمتلا ةياغنكلو* ليبنلاديسلا ةقيقح ةمئار مشيملا الو لب
 ىلاعت هللا هجر ةدريلا بح اص لوق نسحاامو* ملسو هيلعهللا لص+ كالتمالاو

 ُ ريغ هيف دعبلاو برقلل ىري سلف هانعم مهف ىرولا ايعا
 ما نم فرطلا لكتو ةريغص دعب نمنيديعلا ربطت س ملاك
 م هنع اوانث مان موق هعقيقح ايدلايفكردب فيكو

 مهلكم هللا قلخ ريخ هناو رشب هنأ: هيف ململا غلبف

 ىأزرال اذلرجدتاذوهلاح حدي فيكما هتعنو هفصو نكي ف يك* هنافصو هنأشا ذه ناك مو

 ضئافلاود دهتكلا»دماد# ضرافلا نب :رمح ىديسمقلاب فراعلا قانثملا ناطاسرأ حالا ىطعب

 ةرضحلا يفالانوه سل همظنفالاو مي رصتلاب يا مسوهيلعهام يبلاتحدناال 14 لاقن#
 هنع هلل يفر لاقف ةيوبتلا ةناكملا وا: ةيملالا“ |

 ارثكاو. هيلع ىننملا لاب ناو ارصقم ينلايجدم لك ىرا

 ىرولاحدمت ام راد. اف هيلع هلها وه يذلاب ىنثا هللا :اؤا

 ىلاعت هللا: همر نيدلا:ناسل ينعي سلدثالا بيطخ نبا لاقو

 ييدم مظن كايلع ىلع ينال «ىدعاف باتكلاتابآكتحدم
 جممفلكراصقروصقلا ناك هن“ ينثا نا باتك اذاو

 هب هايحأم ءاصقنسا .-أ نعادزج“ ما#ةيقانم هاصحا يف نورخ .الاز نولوالا' غلاب راغنااذيمملعف ف |



 8س ا ب را اا رم اوس هوجن يعد حس

 دقلو*اهرع ضعب رصح نع اًرصقم*اهرخي لحاسب ملخا ناكتومجهبحا « نمي ركلاءالوم
 سو هيلعدللا لص هيف اودشنا نا هيبحلتص

 فصويملام هيفونامزلا في هنسحب هيفصاو نافت ىلعو
 لئاقلا لوقب ريدجل هنأو

 لوطا ىلاث يذلاوألا دجلا نم  الَواَثَتم *ىرما فك تغاباف
 لضففا هيف يذلا الا ةفص الو ةحدم لوقلا يف نودهملا غلب الو

 يورلانباو ي :رتلاو ماقيلاكن يم دقتملا ءارعشلا لوخ طامتي + اذنييشكر 2 ردبلالاقو

 تاج ناوىلاعأا ناف هنولواخيام بعصأ نم مثدنع هحدمن أكو ملسو هيلع هما لص هحدم

 خيلبلا ىلع قيضيف ريصقل هقديف واغل كو هفصو نودتلكناو قاصوالاو هتبترم نو ديحف
 نا فلكم لكى لع تاابجاولا ملقعا نما لءاف كللذ ررقلاذاو* ركن م ءالالا ليال نمسا

 ناو« يصقتست الةإ جا هئافصو هلئاضف ناو ىصحت ال لسو هيلع هللا يلصانيبن تال انا نقيتي

 مريغيرعالضف لكك ايلع لسو هيلع ها لص هقحناو## ىف واخم يف طق عمتجتإ هنازجعموهصن ةامخ

 *هماظعاو هريقرتو هلالجا يف هعسول ذب  ".مالاثالذ ضعي موقيال هنأو# قوقحلا مظعأ

 يلا هلل نينصاولاو*«يلعلا هبانل-نيحسداملاناو# هماكحاو هكحومرث امودبئاتم* ءالوقماو
 ىلا وموال ضيف نم ضيغو#هتياهل ”دحال لكنم ضعب ىلا الأ اراصيول سو هيلدا ىلص#

 هللا ىلص هفاصوا تا اجو# كلذ مهعهف بسجلالا فصوب هوحدمب ٍ ةقيقحلا سس *«هتتياغ

 *«ريقللاو ليلجلا مع ريصقت داو زبجملا فصوف# كلا نهام لك ءارو الا نوكت نا ملسوديلع
 فصل لوقا يف هنعهشا ىغرهل وقد أضب | ينغرإملاهللادبعدايسلا يداي .رهاوج نمو##
 لك (+ فقدت هراونا ضيفب توريجلا ضايحوجدقتوم هلاج هزي توكلملا ضايرف )
 امنا دوجولا يف يظع لكو#*هرساب دوجولاةرماغ مسوديلم هلل ىلص هراونأ نوك نع ةبانك اذه
 ١ هقيرطلا لاك ع عابتا بيسي + هقيفطلا نيعرع فشكذا اهنا كلذ نيب و*هرختوهل م روبظب هملنع

 هراراوهرسا وجل, ةلصتم وهيل لمدرا انا ةدهاشمو أيقن ةريصبلا نيعب يذر

 حورو *«اهلك" ملاومللا دم هنوكل قلعتم يا (طونم هب.رهوالا» يشالو) *هطصاو هعرفل ةرماغ

 * طونم هب اهئايح ددمو اهتاوذ لم لكف اهبر نيبو اهنيي ةطساوو * اولفسو اهولع
 يفو*طونم هب امنودب طوسوملا دجويال لي# (طوسوملا ليقاكب ذل ةطساولا الول ذا )
 اضراالو ءاممتقلخالو كتقلخامءالول ءالسلاوةالصلا هيلعو انيين ىلعمدآدينبل هنا هلوق
 ناديسف + ليتنلاو ريقتلا يف ىتح ةطساولاو* ليصفتلاو لامجالا يف لصالا هئاب اللد لدا |



01 
 00000000 اا ا تي يت  تتتتأتأا

 لعدملا هلف *يركلا بييملا ينلاةطساوب انماوقوت«يظعلا رونلا كلذ نمان ددم لعج نم
 #ماستلاوةالصلا لضنادب هل هنم يبت لعو#يفقلا ءانقلاو كلذ

 فنصملا لوق حرش يف هنع هللا يضر هلوق6#اضبا ىضريماهللا دبعديسلا يديس رهاوج نمو ||
 كدوصقمو*هلالجلاةرئاد__طفو*هلاسرلا بحاص ةرضح ىلا يا( هيلا كدمكب قيلت ةالصر

 كنافص رهاظم نيعو#هيتاذلا كتايلجت حور+دووشلا لاوككب كدم نصوصخملاو# دوجولا نم
 هيضقلا كان مهننعمزجمل+ هي ربلا نمدحااهردق داما دينك ذولا الصلاو+هيملالا |[

 هلا لص»#هراقتفاماقو#ةراسكلا لاككل ل له أتسم وهاك ينعي هلهأ أره يذلاكيا(يلهارهاك]
 .ةقيقح.ىلع فوقو راقتفالاوراسكنالا يا وح ذا ةدلاو ةمحرلاماتل بجوم كلذو سو هيلع
 هلوقكلا ًاهبالا تاماقلا يلاءيفمل اسوهيلعملا ا لص فصويم ذو دبعلالاوح! يتلا ةيدوبعلا
 كاذريغيىلا بأ يك مد ل يزال د ويعب  ى أ يذلا نحس ىلاعت

 فنصلا لوقدنع هنعمل ىضردلوت 2ك اضيا ينغربماهللا بعد سلا يديسر ماوج نع د ْ

 يذلا كرسدنا بلل (كيدب نيب كل افلا ظعالا كبامحو كيلعلادلا عماجلا كرس هنا مهللا])
 يواماو*رارسالاو لئاضنلا عيمج عماجلا*دوهشلاو ةرحلاب هتصصخوةدوجولا نمدب تدرفتا

 ىلص وهذا هتافصومت ذو هيلاقومبلتو هنطابو» رهاب كيلع لادلا# راونالاو تايلجتلا رئاسل ا
 ملسو هيلعهللا ىلص هيفذا*هللا ديحوت ىلع نيهاربلا عجراو هللا ىلع لئال دلا ىوقا مل اسوهيلعدليا

 درق رهوج رادقمالو لب# لد رخ نمقبس لاقثماونمهريغ يفدجويمل امّرهأبلا ايلا نم
 ازثك تدك ىلاعتو هناي هلوق هيلع ل دب اك يلاوملا ىلوم يلعلادلا وه ةقيقللا يف لب#*لمرلا نم
 هللا ناملسوهيلعهللا ىل لص هلوقو+يلوف رع يفاف ةرعال قلطاتقلختف ةرعا نأ تدب اف منح

 ءأطخا نمو ىدتهاذئموب رونلاكللذ نمهباصا نق روث نم مهل قل اف ةلظ يف هقاخ قل ملاعت
 هنموولس وديلءهلل ىلص دوجولا ديس قولخسم لوا نال ..وهيلعدللا ىلص وهرونلا مارا ذالك

 وهف*هلالجلا بطق راونا ”ىماههفاجالا+هلال داملنوكي لهومدقاك اهلك ملاوعلا تقشأ
 يف ةيراسماسوهبلعللا يلم رارساذا*هقي رطلاو ةعبرشلاهأ نم 1

 ينالاظ شل ره باجح لك نم ممظعالا كباجسحو لاق خ#دوبعملاهلالا ىلعتلا دل يو* دوجولا

 مظعأ ملسو يلهث ىلص وهوقلو رو نم باججح فلا نيعبس ىلاعت هَ نا درو دفا يئارونو

 هاف ا سو هيلع ها ىلص وهالا هباهذوكللاسلل لاو ز نكي هاوس باه لك نال اهلك ب جحلا
 ءاروامملا نودمتي الو يلود يب؛لك ريس يجني دنعو هتلازالو هعطق ميال يذلا باجحلا
 اقداصلاكلاسلا ناهعشوت ”وكلذ ناي ولم 0 للاع :داوئديلا ريشباك» كلذ



 هللصحي امنا ءاوسامودوجرلا 0 لا
 *تايلجست اةقيقحمار كفة مومهل اليكتو هل شن ضيفل ابنت كلذ نم تاجشر

 أ هلانمةمحر وهو هعطق نكمال يذلا مظعالا باجملا وبف*تاداسلا ديبباهنع ب جحا
 «دادمالا نءوداما« دا عتسا نم مييفام لك مدا دعتسال لهاريغ مهنال#هدابعىلعيملاعت

 .يف هلا لاحيفهل ربظي أنه نمو ملسو هيلع هللا لص# هنعمل زرابلا رونلاو# هنم مل لصاملا
 هييشن !ذهو+ يولملاملاعلا ةلزاهمالومو* يذسلا ملاعلاةازاج لسو هيلعشا لص هنا دوهمشلا
 *«دهنا# دجو* دحاشت «دهاش#م رابعلا نعىنغياما#و راشالايفو كللذءا ارو رءالاو بيرقأ

 «كتيناحر مع دمت ديس ىلع لص عبللا + ىو ةداسلا ضعب ةالص ىعمانه سس وبفيو
 هللاديعديسلاهللب ؛ فراعلا يديسمالكن داق تراخاام ها*كتيب وبر تاذديلع يوشمملا

 نيعجانلا“ ايلوايواستاكربب اعفتو اهل ارءنعو هنعدشأ ىغر ةيشيشملاةالصلا حرشيف ينغريملا

 ةنعاللا يضر 9 ؟ةنسيفوتماريكلا يركلا دمي ديسمللاب ف راعلامامالا مبتمو

 ش ملسوهياعمللا ىلصللا لوسر ىلع توما تاركسةدش ةكح يفهنلاسر 76ه سهاوج نمو

 36 ميلا نمحرلا ا مس 3#

 ةكملا هجو نول الا ةجاح يلا تعداما ذه ىفطمصا يذلا دابع ىلع السو#* ينكوشدملا
 نا هللأالا هلاال لاقو*«مأب رك او لاق نيح توملا تار سنه ءراسو هيلءهللا لص دلل لوسيرب لزناجف

 يوبنلا في رشلا جازم نا كشال لوفاف+# ءاماب في رشلا ههجو حسو لمجو تاركسل تول
 ناك مرجالف *م ىلا لاملاومظعالا فصولاب ا دتعالا نم وه#«ملسو هياددشا ىلع
 *.دم نالجر كعوب ا؟كعوا ين لاقذث نمو *« ربك هراثاال هنا دجوو «رثك !مالاب هساسحا

 ىلا مفنيام عياذه# ليما ريظ* يش رسياامهنمةدحاويف لص نازيماتفك تل دنا ذاف ْ
 ماركو عديلسالا اهتداكو هو فيك هبةيئانالا ةايطلا ثيشن ةوقنم في رشلاجازملا كلذ
 نع *«ةمركلا هناذةريظحو + ةسدقملاههحح ةضور نهلاحرتلاب تسحا|لف* هيلعلااهتقيقح
 هنا نمشلل ذىلا مضنيام عم ملسو هيله ىلص هل عقوام»«لألا نم ربظغام رهظف كلذ لع
 هتما لانا ة السم خلا ذناك مسوهيلعدلا يبصهلوسر ىلع فصولا كللذ لثم يرجااذاىلاعت

 0 ةمسحمو*دئادشلاة ات نم

 نءدحوزن قي رام ل عجاذا هيلطدقلخ



 الم

 دارفأل ايواط سو هيلع ا لص هطعج ىلاعت هلا نان امضنيأم عيال هرورضلاوةدشلا ٍ ١
 *اماوقرثل المو *اهمايق يسهم ةروربم تانئاكلا عيمج رب ةيرشلا هيتس يفدنا | ا
 ناف#هيع رق تادوجوأشنمو#ةيلصالا اهتلطوهو+ ايلا هتمرظانىلاعت قحلاوجاهيلع ى ياسو |
 3 كج اي رس هيف رئاس ملسو هيلا ىلص وهو *هترنح نمد هضار عاوهرهاوج نوكلا ْ

 ناكلذ نم اشف ريستلايلوشاو# ريمارطلا هعيش 3 1 كلذنيهاوبو«دع ةرلح يف ىلاعت ||

 نم «يح لكل ايحلكو دسج لكك ولك قاف + سو هيلا ىلص حور قارف

 لميا خاف# دوجوم مسا هب طأت اأو #دوجرلا ةقطتمهياءترادامةفأك
 ا لسو ديل هللا ىلصدل

 «ريدغ نم زاو# ريسي زأ رانرطسينألا لاما ىلا ةيسنلاب وهف دهاشملا بركلا كالذالا
 يف هلاثاه ملسو هيلع ىلص نإ حتت نءكألذ ىلل مفنيأم مم# لج ن «لقو ضيف نم ضييغو
 2 أمنع رصإإلا اذه ةوق لجبل ككتل هما نعرمالا اذه ابعاةدشلا نم تقولاثالذ

 لافاك ربخو ًادثبم هدعبأ سمو زيزعىلءفقرلاب ممول دم زع لوقيىلاعتدلا تعفن 1

 مسوديلعالا ىلص هللا لوسريانيقتا نيطرلا رخو بر مادتشااذااك ةنسلايف ءاجامو ريدك ١

 كر. ةكلمم رما كاملا هيلا ضوف نكةرقتسملا تاداعلاب هل لدتسيامم كلذ مضنيأم عم
 0 هنافاهنعلةئداراماييف هقاخنس اوابيلعهظنمتساو كلاما

 هنم بلطي الةوهمب ىلع نوكيا مهرومأز مهنعل اسأل دعتسإ وأ ماع هتيالو مايا هروما نمهرظن

 || لاوحا ةياعرنم نيرمانيب ريصرف ىرخا ةيلمملا هلقنب هيلا كلما ل ..ردرذوةرثك مم عماذه

 ١ ماءايلوتم ناك ةعساوترثاد ياوابيف ناك ةكلمم يا رظناو هحرش يقيسام ب اعرونيدفاولا

 ةيقسأألا هذه ضفةدب زواي ا|ذقلا,ذهتكل ذف رهام كذا ظن عم#ملس وهياعثإ لم

 + هيدحا تالزنث نمتتولا كل ديف سو ةيلءهللا ىلع ةاوسر يفحناو لات هللارمام وهو
 ةمقريثم تناك ثادهاشمو#تاذلا سدقيف ةنكتسم ثلاك را ارساوت# هيد تايلجتو

 تاجافملا كلث نم قرطي ,ام يضعو# تالزنتلا كت ءابعا له يف كشالو#تافصلاو هامسالاب
 ابنع للاىغر ةقيدصل اسد امد لب زاعلا نم مطاع سو هياعدلاىلص ناكل وأ

 دصفتيإ هندبج نو هنع مصب ةدرابلا مويلايف يب حولا هياعلزني ملسوهيلع هللا ىلص هتأر دقلتلاق

 ا نوك نم ثالذمملا منيه مع .* ًاليقُت الوق َكِيلَعَي انس ان ! لوقي ىلاعت هللاو فيك تقرع

 تادهاشم لفعاب#تاركسولف# هيملالا تاضافالاب«ءيدبألا ايطارح سويلم ىلصدتوم
 ةروصب» تادهاجم يشضو»*نايعلاملاع ضع نم» ناهحلا قاطف قبض ةرورض لجال ز ربت»

 ىلع هناججس قحاب اخ ءاقثلاب مل -وديلع هل لص هساسحا نمكللذ .ىلارشنيام مم تاركس
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 0111-1 ا
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 ةفرغءردقىلع«لالجالار ةونو#«ةييملا ءافعو #ةيش ةلعادب رقم ملسوديلع هللا لص هدنعام

 م1 رلف# لجو زعدس دق تازيظحيو بيرقلاب ةيدوبعلان فلاح تسانيامو ل الحلا يذ هير

 * لاعتملا كالملا ةزعر اك داو«لالجلا كلذتل انح الم نم هكر وأ امو»*رأم تسال اذهو ةفرعملا
 هنمكقوخاوهقايكو عأ انا لسوهيلعدثلا ىلص لاق كل ذاو +« لالا كالذ نع ربظام هيلعدب ربظ
 ماقملاو*ي ورلا .ءاقللا ثالذ روض ىلا عارس الل قوشلا ةراطتسا ن ”كلذملا امضتيأم عم 3#

 برقلاث الذ يلع -لوصخلل ةعرم باهجيردي وج اجارخ ارخإ دحور جرت نادي ريأ أك 6 .ىل]

 كك رحدب ىوقلام ةيرشبلا جاز» طغضو ةعيبطلاملا * ربق نمأشني مرج الف+اجارد صاحلا

 دنع هناب ثم ىلا ديلا ىلص فصوانه ن مو« لاش اعالذن اطلس هب ربظإ و*«لاقتنالا

 75 عمدم ءاقل هللا بحا هللا اقل بحأ نم وديع هللا ىلص لاقو+«هسفت عوبتت توملا روضح

 ص هيدمحماتاذلا ودو*هيلعلا ةرضحلاب لاصتاهل نع ايئدلالاع لها قلعت نم كالذىلا مهني

 لك ةايحيف يتااهئايح مهتدمأدقمهنال*دوجولا اذهيف يفلسو هيلدا قمم ءاقب نوبجيمهف

 اتافص ليمح نم عدباالو ! .مافص عاعشنم مطسأال يتلا أر 31 أ سو هيلع لا لص وهو دوجسوم

 جلاعلا قامت عابطنا نم ركذام يبفعقي و*اهمأرهةفيرشلا هترفح نم تاقاعتلا كلت عبطنتف#
 تاقلتلا ذه ساكملا نم#تاركسل ا كلاتدادعشا*هلاقتناو هلاحرت لايذاب هشيشتو لافي

 انبم يجأ ِءاحاَذ راس ل يقين ملسوه ياعم ىلص هتايح“ انقبنؤدي ريمهاف#

 لمح انتو سما هريقياال ىلاعتو هناحي“ هرما ناكناو ضيقت يفرط ىلعالعافتف# مالا دتشا |

 قلعت ةوقبملسو هيطدللا لص هبيبح ةئطلس هرابظالو# اهاضتقم ءايشالا هئاطعال كلذ

 ىلاعتهثا ءارجا نمشالذ ىلا مشنبام عم#اهاطعاوة فيرس ةلاةيترم ا كالت نم هما يودب تانئاكا
 دف سبأ وأ« هي بلا فاصو ا فرشا يف ىنلا«هيدوبعلا فاصوأ ىلع ملسو هيلع لص هلوسر

 *هلاقماو اموي عيشاوأموب عوجا لاقويفاثلا راتخاف ادبعايبن و' اكلم اين نوكي نأ نيب هريخ
 بلاق دقو*ديسلاماوا بتجيف دئادشلا ةاناعمو هراكملا ةلزانمةي دورعلا جازم ىفتقمو
 محارب أي كاقارث ىلع انا اوعشنيل باقلا ناو عمدتل نيعلاناهدلو دقفيفملسو هيلع هللا ىلص

 فاضوأ نم ماسو هيطدشأ ىلع هبحاا/.اقيقش# هيرشبلا مالآلا لوصح نمدبالو#نونوزحم

 موقثو*ةببوبرلا .كثراطلس ريل لأ ىلاعتديدي نيب راسكتالاو قلل راقتفالاو 4 هي دوبعلا
 باوثلا ةفعاضم كلا نم ركذي لو ةلاسرلا تهتنا ** يلعا ىلامتةلاو +هيمللالا سيماونلا
 هفلؤم رمصتب راذبلا هاوج ند يناثلا هزجلا متكرورظل ةحيصملا كيداحالايف تباثلا

 يلازغلا مامالا مالكه لوا ثلادلا , ملا سدس سعه مس ةناثلا ىدابج نم رشاملايف
 يسم ع صل ري لام

 ل ا م سا ب



- 
 ثلاثا زب

 ':( 3٠ ...مغيع هلا ىلصراتخلايبلا لئاضف ين راعبا او باتك نم

 7 1 ةروملا ةكحع سيئر ياهلا ليعامسا نب فشوي ديقفلا عج /
7 

 0 ةرفعملاب ماعد ناو هيدلاولو هل هللا رفغ توديب يف

 1 كنان را دصقلا يف فالط مقام مالا لاتاتدتا)

 ل 0

 | «يركتلاو قالخالا ساحل عماجلا ءمظعلا لوضرلاومركلا يبلااذهبفيكف
 لل رفكلا تالاثنمدب هلا يرادتت عما لففلا مراكلل يارجال غلا

 0 دن 0

 3 متعاو اواردقلج ناسا قيد يناقش انعم اقبل 0

 و ري لالالالا دعدحال ناي ةنمالف#اديلاهناسحأ نمارطخ اي:
 0 هرعاظو ةنطابهمناتيلع غيسأو# ه هرخآلا وايتدلا ينم هب هللا انهن دقق" هرشع 2 راشعبهقح بجاو ترن موقتوأ#ه ب ايش شكا 8

 0 .  قالاةيعرمكز اوفو هلانتيحنمهظس نوكيدا ٍوديلع هللإ |ولص قان ِ

 00 يالطستلا مالكي متن لمدطملا (ماهقشلامىضمب كا ناكل ا 0
 0 ؟ هتايلص هللا لوسر اهنعمأ ىفرة شئاعتفصو ةباغلادسا يف ريثالا نيا لاقد أ

 0 راح هيفلاقاك هللار نكت لاقفملسو هيلع

 لإ  دقوتلا يجدلا حابسملثمسلي  هنييج مهلا جادلا قدي ىتم 0
 1 دجلا لاكن وا قمل ماظن أك كي دقنمدان كنف

 9 0 حلا



 نا( شاملا لصالا) ءايحالانمدئاقعلا دعاوق باتك لو دك هدع هللا ي ةرهرداوج نول«

 دوييلا ع عئارش نم هلبق امل تان رنريبنأل اءاخ ملسو هيلعهللا لص ا دمج لسرا دق هاجس هللا

 مهاهب ىدحت ىتلاةرهاظلا هنايآن ءو ءاملانءهعباض نيب نم رجفتامو* ارينا قاطناوت

 ضدّ امد يف مون تبل ىلاهندلوقكو برعم مكس لنوع ندم ”هناكاخ |

 || لزني ل سوديلع هللا م يبلا يد ورقم ناكامبقىلاعتهفالعفالا نكيل رشبلا نع زبع ام |

 ههجو ف يرت ىرشنلاو مهيتاذ ءاج وفي راها لصدنا ىورو*اميَِن وملوك ءولَص ا

 فحل

 قي رطب ينع بهذ دقو 5-6 ' ةنس ىفوتما 7 5 4 مالا مهلمو

 لوعملا هيلع يذلا مدقلا مامالا ركذ ايا وهو* لوالايف هركذا نا ناينشلا

 ٍىمملا عشت و رمقلا قاق ةناكةرهالا تايآلاوةرداظلا تارهتلاب هدي او نيئباصلاو يراصنلاو
 برعلا م

 ربخلاك هجا ارخاو ل هلةقو هيبغو هب لارف دبت ةغالبلاوةحاصقلاب مري عممهنان ياظعلا نآرق لا
 ةلازج نيب عجلارشبلا ةردق ف نكي ذا نارقلا لفج هتضراع ىلع ءاوردقي مو مهنعنجوزع شا

 نع ءابنالاو بتكلل نس راعر :ريغ يما هترك عم نيلوالا رابخأن م ةيفام عئاذم هيلقنو نآرقلا
 نإ ماي دجنمْلا ناخدَتل ىلاعت هلوقك لابقتسالايف اهيف هقذص ققت رومايف بيغلا

 هيج شا دمر

 لك نالسرا قدص ىلع ةزد ىلإ ةلالد هجوو + نيش . عطر يف نوبيس مو لب و

 1| مهيلا كك لوسر هنأ هعيعر ىلع ىعدملا كاملا يدي نيب مئاقلا لثم كل ذو تقدص هلوق ةلزنم

 كللملا لعفف كتداء ف الخ ىلعدمئاوأت الث كري رس لبق داس تنك 1 كال لاقام بس هناف
 تفدص كو ةلزتم لزان كلذ ناب يرورض ملع نيرضاحن ل صح كلذ

 هللالوسر , لعةالضلا ةليغأ م دنع هلوقضيأ يل ازغلا مالسالا ةجحرهأر رج سدو
 لأ اونما نيذلااهب اب : سى ّصَد م يكمل ولأ نب ىلاعت هللا لاق طضفو سو هيلعهنلا يلم

 دحا كيلعإ هيال نادمتاب ىغرتاما لاقن السلا هيلع يئاربجيف ءاج نال سوديلء ثا لص لاقت
 1 هتأرشع درع تطساللا كل كتما نمدحأ كيلء إد الوارشعهيلءتيلصالا: دحاو الص كتما نم

 | «راكيلوا كاذدنع: لفقلف لعل صام ةكرالما هيلا ا موديلا لصد



1 

 59 ةزسيم زمزم مالك يمنا دانا سرا
 ا الصلا نماورُت ركأ سو هيلعمللا ىلدلاقو#يلع .ىلصي الفد دنعرك ذ دانا ليلا نم

 +. تاثير شع دعت يحبو تانسحرشع#ل بتكقما نم يلع لص نملسو هيل هللا ىلص لافو#“
 ةماتلا ةوعدلاهذه بر مهلا ةماقالاونازالا مهن نيج-لاق نم اسوهيعهللا ىبص لاقؤ

 ةمرلا ةجردلاو ةليضقلاو ةليشمولا هطعأو كلوسرو كديعدمح ىلع لص ةُعاقلاَد الصلاو

 باتكيف يلعيل ص نم لسو ههيلعهلا لصدشلا لوس لاقو*يتءافش هل تلح ةمايقلا وي ةعافشلاو
 بيس نا ملسو هيلع ىلص لاقو#باتكلا كلذيف يعمامد مدل نورفغتسي ةكئالملا لزتإل
 ملسي دحا سيل ملسو هيلعمللا ىلس للا ةو#«مالسلا ىتببأ نعيفونلبي نوجا يسكن المضرالا

 ا مهاربا ل اوئيعارت ,! ىلع تلصاك هئي رذو هج اوزاو هل 1-0
 ْ نا يورو ديجديج كنا يهنربأ لادودا أربا لع تكر اب اك هعب ب رذو هج أوزاو دم ىلع كرأب

 تنا ىلايلوقي هبي جلو هيلع ص هللا وسر تومدعب مع مم هنع اللا ىذ رباطلخلانإ 7

 | ميييستل اربدم تذذتا سانلا رثكاين هيلعذ نرمانلا بطخت عدد ناكدقإ هللا لوسراي يبا

 *« تقراف ل كيلا نينحلاب ىلوا تناك ك تماف نكسف هيلع كدب تاعج ىتح كقاونل عذجلا نخل
 لجو زعل اقن هتعاط كتعاط لمجن اه دنع كتل يضف ن معلب دق هل لوسراي. ياو تنايياب

 هدتع كتليضف ن . ملبداقل هللا لوسرأب ىمأو تنايلاب * نك اأو 2 مطب
 ا م تدم 22 لل اي ىلإمت لاقت بئذلاب كربخي نإ لبق كتعرفعلاب كربخا نا

 مهرايفكو كايإ ال ارخأ كثمب نام دنع كتليضف نم غلب دقل هللا لوسراو يمأو تنالاب
 | تتاهلابجتب ؟ الامهات ٍط حول ومو كأم 5-5 نيس ماتَ اذإ 8 ورع لاق

 نيبو كلعاطا دفين نووي رانا لهاا هدنع كدأيضف نمو دقل هلا لوسراب يم و

 هللا لوسراي يماو تنايلاب لوس أطول نمل الب نورقي نوب عيا قابطا
 || عيننيح كمباصأ نم بجاب اذافراهنالاهنم جتا يح هللا ءاطعأ نأ ارم نب ىببوم ناك نبل
 3 رلادللا هاطعا دوا د نب نايس ناكن ل للا ل اوسراي يعأو تن يباب ج كيلعهللا لص ءاملا اهتم
 تيلممةعباسلاءامسلا ىلا هيلع تيرس نيح قاربلا نم بجعاب ذاق رهعشأرحاورو روش اهودغ

 رم ني ىسيعناك نيل لورا. يو تناك لمعلم ءالاب كتليل نم حبصلا

 عاربلا كلل تلقت ةيروشم يشو كدلك نيحةموعسلاةاشلا نمبجاب ذاق قوملاءايحإهّلاءاطعأ

 0 صر ل حل

 ا

 أ اوإ رة لاق كيلع يلصن فيك هلل لوميايدل ليقو* مالا هيلعدرأ تح يحورت ولع هّللادرالا ىلع

 صد ل وراق مرق حوادث لوس راي ياو تايب ةمرعس فان وك نأ



 يدار ارواخ# يلع دفنا دكلم اجانب توعد واو ! كر 0س راكم نم ضل
 ل يعل مره ريغ هيل ت تاققف اريخ الالوقث نأ تيباف كتيعاب رترسُكو د كبججو

 ةرثكفاحون عبتيمامكر معرصتو كنس ل يف كمبنا دق هلا لوسرأي ياو تنايباب + َنومَلْعَي

 مول هللا لوسراب يعاو تنا يبلاب#ليلقلا الا هعم نإ مآ امو ريشكلاكب نم ادقلو هرم لوطو هينس

 !ةرفك ألا لكاذرت مولوانيلا تحك ام كال اؤرفكألا حكتتإولوانتسلاجاءكلل ًارذكالا سلاجت
 تفدر ًاوراملا تبكرو فوصلاتسبأو اننا اتيكوانت لاج تاو داك ارامشلل

 *« مل كيلع هللا ىلم كنب ًاعضاوت كعباصأت تقملو ضرالا ىلع كماعط تعضوو كفلخ |'

 تيأز ملساالو هيف ملسو هيلء هللا ىلص ينلا ىلع ىلصاو ثيدحلا بشك ات دك مهفعب لاقو

 الا كالز دعب تبتك اف كباتك يف يلع ةاللصلا تنام يل لاقف مامملايف 97 هيلع لم ىبنلا

 ماخملا يف مسوديلعهلا ل رسّيتلا تبأر لاق يفاشلا نسحلا هلا نع يورو# هيلع تانتوتيلص
 اكد لع للا ىلعو ةلاس .راهياعكيف لوقي ثيح كنع يعفاشلا يزوج مدا لورا تلق
 باصمل ف ويالهناىع يزوج سي ديلعلا ىلصلاقن نولفاغلا هر كد نع لغو نوركاذل ا هركذ

 نم ةوبنلا قالخاو ةشيم ةشيعااباد !باتك يف لوقالك(ضيا يل ازغلام السالاة جح رهاوج نمو 23١
 ناسا يسوي لابني كاكارد» ءايحالا

 ترا ىلاعت هللا ند لا“ ولاعاد لاهتبالاوةءارضلا ريغك سو هيلع هايم هللا لوس ناك ا

 لوقي وول وقل نسح ملل هئاعد يف لوقب ناكف قالخالا مراكمو بدأ الأ نساعحم هني زي
 تيس يف وعد أ لجوزع هلوقب هافو» ءاعدىلاعتهلا باهتساف قالخالا تا سو ىتبجمبلا |
 ةئاع يلع تلد ماشه نب ,ذعس_لاق*نآرقل ارقل | هقلخ ناكف هب هب داو نآرقلا هيلع ل رئاف مل تأ

 نارقلارقثاما تلاقف سو هيل هللا لصف لوسر قالخأن .ءاهتلأفاهيبا نعواهتعشأ ىمر
 ىلاعت هلوق لثمن أ ,ارقلا هيدا امئاوثارقلا سو يلحق ىلص للا لوسر قلخ ناكت لاق لب تلق
 ناشإل اورد ادم هقأ نإ هلوقر#نيلجال نع ضرع فارع ايمو وفعلا اخ

 كلذ بام اكس اوفو# و يغلق رس لاومانف أ عني فرقا يزعأتبإ و

 مو فخ ةدانرسروألا امزعؤيلا لذ نوم هوو هوو 0 ار

 مس رسام هام
 هو 0 ا كيب« اذ كر | يي ىلا 0-0

 اريك اوي ١ هوقو# نين ثم عبري هنَأَو ساتان ع نينا آمل ذأ نيمطاكلا
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 مهين دجوأ و يضخ موقحلفي فيك لوقي ومدلا حسي وهو ههجو ىلع ل يسب مدلا لعج دحا ويش جو
 مسوديلع هلا لص لابد ان: رمال ”[جرمشلا سنك ىلاعت هلل لاف ةمهبرملا مرعدي وهو مدلاب

 بيد ائلابلوالادوصقملا ماسلاوةالصلا هيلعوهو«رصحت ال ن آرقلا يف تاييد أتلام ذهل اثماو
 لاقكلذو هب قلطا بداو نآرقلاب بداهناف لا ةناكىعرونلا قرشي هنمهت بيذهتلاو
 مع قالغالا ب سام يف قلخلا غرة +قالخالا مراكم «ممتال تثعب هبولسو هيلع هللا لص

 أ هقاذىلاعت هلل ١ لكا الم +مديعت الف قالخالا يبقوا ةضايد لانك يانور

 ' رظنا مم« هئاتتما او ناش مظعا أم هناهسسف# ميظع ينلخ يلع َكنإَوىلاعتل أمن هيلع ىنأا

 1 فاضا م« مركحلا قلاب هن ز يذلا وبف قش 585 فيك هلضف مظعو فطام .ءملإ

 إ يشانا قاذ سو هياعدقلا لص هنأ لوسرنيب م« يلع قول ىلإ لاقف كلذهبلا

 مما ءوخا هئيجي اسم لجرل يعاب هنعدملا يضر يلع لاق#اهفاسفس ضغبي هقالخالامراكم
 هلا يطيل ناكدقل اباقع ىنخي الواب ًاباوث وجري ال ناك واف الها ريك سفن ىريالف ةجاح 3

 هللا لوسر نمهتمع",ل جر هل لاقفةاهنلا ليبس ىلع ل دتاماهناف قالخ الا مراكمىل اعراس نا
 تلاقف ىبسلا يفةي راج تفقو ؟يطاياب يأ 1 هنم ريخوهامو معنلاقف لسو هيلع ىلع
 يمحينأك يلا ناو يوف ديس تاب يقاف برعلا ءابحا بت مشن الو يع يلختناتبأرزادمش اي 5

 انأ طق ةجاح بلاط دريو مال ا يشفي و ماعطلا معطي وهئاجلا عيشي ويناءلا كنب و رامذلا
 ايام كوبا ناكوأ اقح نيدمؤلا ةفصوذهتي راجاي لسو هيلعدللا ىلص لاقف يئاطلا عاحةنبا
 قالخالا مراكمبحيهتاناو قالخالا مراكم بحي ناك اهابا ناف أمتع اولخ هيلعانمحرتل
 ال هدي يسن يذلاو اقف قالخالا مراكم بيش هللا لوصراي لاقفرايل نب ةدرب وبا ماقف
 افحشأن !لاقرلسو هيلع هللا ىلص يبلا نع لبج ني ذاعم نعو## ىئالخالا نسحالا ةنجلا لخدي

 نيلو ةعينصلا» .ركوةرشاعملا نسح كلذ نمو *لاعالا نساحبو قالخالا مراكب مالسالا

 ١ ارجافوا ناك اربهسملا ضيرللاةدايعومالسلا ءاشفاو ماعطلا ماعطأو فورعملا ذب وينال

 ملسملاةبيشلا يذ ريقوتو ارفاك وا ناك السم ترواج نمل راوجلا نسحو سملاةزانج عييشتو

 ءادتبالاو ةحايسلاو مركلاو دوجلاو سانلان يب جالصالاوونعلاو هيلععاعدلاو ماعطلا ةباجاو
 هانفلاو لطابلاو وبللا نم مالسالاهمرحام بانتجاو سابلا نع وفعلاو ظيفلا لظكو مالسلاب

 رككاو ءانجلاوشلاو لجتلاو بذكلاو ةبيغلاو لخد هكيسذلكو رثو يذ لكوابلكف زاعملاو
 ا لابتخالاو رف كلا و ريكتلاو قلخلا وسوم اءرالاةعيطقونيبلاتاذ 'وسوةميمنلاوةميدختأو
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 لاق لظلاو ناودملاو يقبلاوةزيطلاو دسلاودقحلاو شفتناو شمت اوس ذبلاو ةلاطتنمالاو ا
 يأ ابيع لاقو اشغ عدي لواهبانماوايهلا اناعد دقوالاةإيج ةيصن عري ملف هنعدشا| ير سا

 ناسخ إل الع ارمأ لأن إبلا مذه دلك ف للذ نم ىنكب وهتعافابخوءائرذحالااتيشلاق
 | قدصو هللا *اقثاب كيصواذاعمأي لاقفلموهيلعهلا لصدقلالرسر يفاصواذاعم لافز# آلا
 مالكلا تيلوهيتولا ةمحرو راجل ظفحو نايم ك ارتوةنامالا ءاداوديسلاب ءافولاو ثيدحلا

 .عزجلاو ةرخآلا بحو نآرقلا يف هقفتلاو نامالا مو زو لمالارصقو لمع !نسحو مالسلا لذي و
 | ىبمعتوا آم ؟عيطنوا اقداص بذكتوا ايكح بست نا كاهنأو جمادإلا :ضفخو باسحلا نم

 بئذ لكل ثدحت ناو ردمورهشو رمج لك دنع ءاقثاب كيصواو ضر ادسفتوا ال داءامامأ
 نساعبو قالخإلا مراكم ىلا ماع دولا دبع دأا ذكبف ةزئالعلابةينالعلا رسملاي ثلا بوت
 لاقن 6رابخالاماهطقتلاو ءالءلا ضمباهعج ينل هقالخا نساحت ن متل جنايبؤلعبادآلا |
 دي: طقم دي سل سانلا فعاو سانلا ل دعأو سانلا مهشاو سانلا حا لسو هيلع هل[ لص ناك 1
 هدنعتييبال سانلا ىننتا ناكر# نمو رع تأذن روكتواا ساكن ةعمع وا اهقر كيال أسما ١

 همم اريتي ىح هلزام ىلا وأيمل ليللا» اخو هيطمي نمد جيجل وه يش لضفنأو مرد الو رايد |

 عضي وريمشلاورقلا نم ديا هرسينمطقن هماع توقالا هللا امذخ أيال هيلا جاتحي نمىملا
 قضي وي ا ل ب

 ا اهر هنا ىتحمن رو يق هماع توق ىلعدوعيم ءاطعاالا ميغ أي القا ليبسيف كللذ رئاس
 ! هلها ةنهميف مدخي وب يذلا مقري و لعنلا فصخي ناكو# 'ىشن اي نا ماعلا ءاضقنا لبق جاتحا
 (أ رطاوديملاةوعد بيجي و دحأ هجو يف هرصب تدثيالل ؛أيح سانلا دشا ناكو# نعم مسالا عطقي و

 ا ا ةقدصلا لك ايالواباك اي داهياع “قاكي و بئرا ذخغت وا نبل ةعرجاهناولو ةيههلا لبقي و
 ١ كلذ داعناو قحلا دفن وهسفنل بضغيالو هير بغي نيكسلاو ةمالا ةباجأ نع ريكتسل
 ا :ةجاحو ةلف يفوهو نيكرشملا لطنيكرشملاب راصتنالا هيلع ضرع *هباحضتأ ىعوأ رسل اب هيلع

 ا .هباشحا ءاللضق نمدجوو* كرشعرصتناالاف!لاقوىلافدمم نمددعيف هدي زي دهاوناسن ىلا |
 هباصصأب ناوتقان ةئاجدلدو لب قلبا م. ىلع دازالو مهملع فحي ملغ دوهملا نيياليتق مزابخو |

 || امدوي الورمفخام لك أب عوجلا نم هدطب ىلع جحلمأ بسصعي ناكر هب نوقعب دحاو ريعب ىلا ةجاحل
 هلكا.ريعشوأ رب زبخ دجونأو هلك !زيختنودازقددجو ناو .لالح معطم عا عووتباالودجو
 هلك بطر فا. اطيطعب .ددججو ناودب قنتكأ قبخ نوداتبإ دجو ناو هلك |السعوا اولح دون أو
 قل ةنلاومم مايا ةثالثرب زخ نم عيشي هيمدق نطابدليدددمن اوت ىلعالو انكتم لك أبل
 ولا بيج الخ الو إرقفاال هسفن قلغا اشيا ىلاعتدقا

| 

 نجحت

 أ , دحو وتميوزئادللا دهشييو يمترملا دعي وأ



 القل

 أ لي رت ريغفيس هس مهيغلباو راك ريغ يف هنكساو اعضاوت سانلا دش / سراح الب هئادعانيب

 ةرموايثاي ةربح درب ةرمو ةلعشةرف دجوام سلب وايث دلا روما نم ءىث هلوومال رشي مهنسحاو
 أ! هديعدنا>فدرير لاو نيل رمي هس فق اخون حالا نمدجوامفوصقيج

 ايفاداالجار يش ةرموارامح ةرمو ءابهش ةلغب ةرمواريعب ةرموأس رف ةرمهنكماامبكري هريغ وأ
 ةشيدرلاةحشارلا هزكب ويبيطلا بحي ةئيدملا ىصقا يف ىغرملا دوعي ةوسنلقالو ةءاعالو ءادرالب
 ا( فرشلا لها فلأتي و مهقالخا يف ل ففلا لها موكب و نيكأسملا لك اوي وءارقفلا سلاجيو
 لبقيدحا ىلع وفجيال مهنم ل |[ وه رم ىلع أ :ٌدينأ ريغ نموهر يدز 8 لصي مهل ربلاب

 ,ركتي الف حابملابعللا ىري ةبقرق ريغنمكديفلاةحالا لوقبالو زوما رذتدملاةرذعم
 هناك واهتابل أ نم ,.هلهاووه توقتي معو حاقلهلن اكو #ر رصيف هياء تاوصالا عفرتوملهأ قب 0

 1 لب الا مفوأ يلاعتدت لمع ريغ يف تقو هل ىفعالو سلمالو لك أعيف مههلع مفتربال ءاماوديبع

 كلم باويالو هتنامزو هرقنل اديكسم رقتجيالهباهصا نيتاسإ لا جذعه سف حالص نم هنمفل
 | ةماتلاةسايسلاوةلضانلا ةريسلاهللاتءا عججدقاي وتم ,اءدهقا لا اذهواذه وعدي كلل

 ١ بلال ايتي مقلاةياعريفو رقفيف يراهتلاو لوجلا الب يفأشن بعكيالوأ أرقيال يما ومو |
 نيرخم لاو نيلوالا رابخاو ةديملا قرطلاو قالخالا نسلحت ميج ىلاعتءلا هلف مالو

 لاقي لوفنلا كرتو بجاولا موزاواندلا يف ص الخلاو ةطيقلاوةرخبالايف زرفلاوةاهغلا دف |

 الغاوي ىرخلا ةلج ناي ال نولاءلاب براي نيم[هلمفيف هب يسًتلاو درع ايقدتعاطل ١

 ' لمجالا ةيلش نيهمؤملا ن مادا راسو ديل ءهنلا ىل مدننا لوسر م .رمتشاماولاق انفاجلسو هيلع هللا ىلع

 لوسراي مهتنمل وف لاعقلا يف وهودل ل يقو ةنملب (مداخالو ار نمئاموةمحروةرافك 4 ١ 0 ا
 صاخدأو اءرفاكوا [مدحأ لر عدي نإ لئساذ ا ناكو انامل ثعبأ موق تقعبامنا لاقف هللا ا

 ْ ىلاعت هلل بس يفاهيبرضيناالا طقادحا مدي برض|هودل ءاعدلا ىلا هيلع ءاعدلا نعل دع ا

 .اهرسياراتخاالاءطقنيرما نيب ريخاموهللاةم هرج كلوت: ن اإلا ٍظفهنيلا عدص هىش نو قتلا امو

 دبع وا رحدحا هئايناكام ر كلذ نم سانلإ دءبانوكبيف محر ةهيطق داما هين نوكيناالا |

 طق“ ىشيفيللاقا«قحلاب هش ,بيدالاو هنعشا ضر ىنفا لاقو + هتحبا جيف هع ملقالاّةمأ وأ ١

 لوسر باعابواولاق*ردقو باتكبانذع ناك امناوو ءدلافالا,واسن ينمالالوهيلمفإ دهرك

 ا .هفصوبلفو# ضرالا ىلع عيع 0-2 فيم ناو جتنا هلا وشرف ناعم سو يعد لصد |
 | ظفالزاتخلا يدبع هنا لوسر دمج ل اقف لوالا رطسلاويف تعيب نأ ليقةارودلل ف ىلاعتملا |١

 00 ا نا بس اي اي يرفحالو .قاوس الا يف باولو لد يءالو .ةكم هالو معفصي ووفمي نْكلو و شسلا ةشيللاب يرفغعالو قاوسالا يف بازيصجل و لج ا ذالو ' ا
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 هئارطا ىلعاضوتي مل لاو ن ارق ةاعرهعم نمو ود هطسو يع رزتأ ايماشلاب كلموةباطب هنرتو |
 ىتح هرباص ةجال همواق نمو ال لاب هيقل نمأدبي نا هقلخ نم ناكو» ليجنالا يف هتعن كل ذكو
 نمادحا ىنإ اذا ناكو ذفنألا اهلسري تح هدب لسريف هديب دحاذخأ امو فرصنملا ود نوكي
 ىلعالا ساجيالو موقي ال ناكو اهيلعهتضبقدش مدكباشف هديب ذخا مةخاصملاب ءأدب هباهيحأ

 | ةجاحشللأ هل لاقو هيلع لبقاو هتالص فقخ الا ىلصي وهودحا هيلا س لجمال ناكوهللا ركذ
 هيدي كس و اميِج هيقاس بطني ناهسولج ردك ناكو*هتالص ىلا داع هتجاحتن م غرفا ذاف

 سلج سلجلاهب يعئنا ث يح ناك هنال هبايغصسا سلجم نم هسا فرعي نكيرلو ةوبحلا هبشامهيلع
 ًامساو ناكلا نوكي ناالا دحا لعام ب قيضيال ىتحهباصا نيب هيلجر !دامطق يذرامو
 ظسامر ىح هيلع لدي نم مركب ناكو#«ةلبقلا لبقتسم ساجي ام رثك !ناكوديف قيضال

 يتلا ةدا.سولاب هيلع لخادلا رث ري ناك وهيلعدساجي عاضرالو ةبارق هنيب وهنيب تسل ناهي و
 ىتح هيلع سادلا مركامنا نال الادحا هافصتساامو لمفي ىتح هيلع مزعابلبةينا ىلا نافهتجت
 هتساحعفيطلو هثيدحو هعمسوهساجت راك ى ح ههجو نم هبيصن هيلا ساج نم لكى ععي
 ٍَمْحَ اميل ىلاعتهللا لاق ةئاماو عضاوتوءايح سلجم كلذ عمد لجو هيلا سلابل ههجونو
 هبا وعدي ناكدقلو كلوح نما ارضنا بقلآ َطيَطاطنُك و أ تنل هانم

 ىنكي وهب هانك اه ىعدي ناكذ ةينكدل نكت نمىبكي ميم ءاهلةلاتساو مه اماركأمانكب
 هبنيلغسف نايبصلا ىنكي وىنكلا نحل يدتبي ندلي ل يق اللاودالوالا نه يتاللا اننا ضيا
 ساشلل سانلا ريخو سانلابسانلا ف أرا ناكو خر مهعرساو يضف سانلا دعب ناكوهبواق
 مهلا كنج لاق ءلجع نم ماقاذ ا نأكوتاوصالا هسلجميف عفرت نكن مو سانلل سانلا عفتاو
 مالسلا هيلع لي بج نهينعلوقي م كيلا بوتاو كرفغتسا تناالاهلاال نادههشا كد جيو
 اقطنم سانلاعصفأ لسو هيلعقا ىلص ناك 96 ملسو هبل هللا يلصدكحتضو همالكن ايي ال
 سو هيلع هلا ىلص دمت ةفاباهيف نولكت جلا لها نا او برعلاعصفاانا لوقي ومالك مالحاو
 ةشئاعت لات *«نمتن تازركسمالكن اك و راذبم سيل قطناذاةلاقملا جمس مالكلا رزنناكو
 أ ارثث مالكلا نورت متناو ارزت همالك نك اذه مدرسك مالكلا درسبنال ناكاهنعهلل ضر
 3 ناكو*داراام لك مح زاجيالا عمناكو لي ريج»ءاج كاذب وامالكس انلا زجوا ناكوأولاق

 هعاس هظفحي فوت همالكن يباضعب هضعب عينين أكريصقمال و لوضفال ملكلا عماوجي ملكتي
 ةجاح ريغ يف ملكتي ال توكسلا لي وط ناكوهمقف سانلا نسحا توصلا ريبج ناكو *هيعب و
 ينكي و ليبج ريغب ملكت ن مع ضرعي و قحلاالا بضفلاو ىضرلا يف لوقناالو ركن لوقيالو |

 1مم تا ا



 الو

 شيدحلا ةيس هدنع عزانتي الو هااسلج كت تكساؤ ا ناكو هركياممهيلا مالكلاورطضأ اع

 رثك | ناكو*هوجو يلع ل زنا هناف ضعبي هضعب ٌنآرقلا أوبرضتال لوقي وةدييصنلاو دجلاب ظعي و
 ! يبس كحاب راو مهبهسنلاطلخو هب اوثدجتامم (بجيتو هباضصا هوجو يفك وامس سانلا

 يئارعا هءاج دقتوارلاف+# هل اريقوتو هب ءادتقا مسبتلاو دنع هباديصا كد ناكومذجاون وديت
 لعفتال اوئاقنهل اسي ناداراف هباهصا دركي وألا ريغتمماللسلاو ةالصلا هيلع رهو موي
 . | لاقتوسبتي تح هعداال اين قحاب هب يذلاوف وعد تاق هنول ركشن انناف يلارعا أي
 |( يل ىرتقا اًءوج اوكله دقو ديرالاب سانلا يثاب لاجدلا ينعي عسلانا انغلب هللا لوسراي

 هدير ثذيس برضا ما الازهك لها ىتح (هزنتو اففعت 7 مديرأن زعسقكانا يماو تنايابأ

 ملسو هيلا اس هللا .لوسر كمضفاولاق هب ترفكو هاب تنُمآ اعبش تعلضتاذا ىتح
 | سانلا رثك أن مناكوارلاق#نينمؤرلا هي ىنني اهب هللا كيبفي لبال لاقغ هذجاون تدب ىتح
 ند ةلعةيلضب بطب وعسل ز مذي وأ .ثآرق هيلعلزني ملا اسقنمهييطاوامسيت

 || هلالا بضغب سيلو بضغناودجي ظعوظعو ناف ىضر سانلانسحا وهف يضرو رساذا
 هلأ ىلا مالا ضوفرعالا هبلزت اذا ناكوت اهلك هوما يفناككل ذك ءي ةةيضنل قي م

 اركنم ركشا يفراوهعبتاناتح قحلايفرامبللا لوقيف ىدحلال اتساووقاو لوما نأ 5 و
 اعبت ياوه لعجاو كنم يده ريشب ياوه عبتاف لع هبتشي نا نميف ذعأو هيانتجا ينقزرأو

 كناكنذاب قملا نمديف فلتخا ا يثدهاو ةيفاعيف يسفب نم كسفن ذر ذخو كتعاطل

 ملسو هيلع ىلص ناك ةماعلا يف بادو هفالخا نابي ولي قسم طارصلا ءاشت نميدوت

 *« يدبالا هيلع ترُثك ا مقفضلاو فنض لعناكأم بلا امطلابحاناكردجر املك ا
 اريثك ناكو+ةنجلا ةممشابب لصت ةروكشم ةممنا لعجا ملا هللا مسب لاق دئاما تعضواذأ ناكو

 قوف نوكت ةبكر لا لأ الا ىلصملا رلجياكهيمدق نيبو هيتبكر نيب محجي لك أيسلج اذا

 ناكو# دبعلا سل اكس لجاودبعلا لك اياك لك آدبعاناامن!لوقيومدقلا قون مدقلاو ةبكرلا

 هيلب املك اي ناكو*هودربأف ارانانملنإ هللاناو ةكرييذ ريغدنا لوقيو راخلا لك أيال

 ةلك !كلذنالوقي هنيعبصاب لكي نكيهلوةعبارلاب نامعسااببروثالقلاهعباصاب لك أيو

 لاقت لادبعابا' اياذهاملاقوهنم لك اف جدولافب هنع هللا قر نافع ني ناعم ءاجوناطيشلا

 تنحل اذا ةطنملا مخ نمهيلفنثرانلا يطعابعضنو ةمربلا يف لسملاو نعسلا لمحت يعاو ثنايا

 | هللا لص هللا لوسر لاقف ىرتاك ىق أنحف قحهظوسن ةمربلايف لسلاونعسلا يعدي

 سس و صم اتسم دسم بع م يصمم || طرا هانقلا لك ايناكو لوخت“ ريغ ريمشلا زبن لكاي ناكو و بيطماعطلا ذه نأ ل سو هيلع
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 نكسلابوزيحلاب. عيبا لك يناكو بسلاو خطا هيلا ةبطرزلا كاوقلا بح ا ناكومملاو و ا
 يفيونلا ظفحي قاكو هنيه يف بطرلااموي لك او اعيمج نيديلاب نيمتسي وب طرلابهلكاا ميدو |
 غرف تح هني نكأي وهو ىرسبلاه نكن ملك اتتلعج ىونااباهيلا راشافقاش ترفءرايسي ا
 رثك | ناكو#ءولإللا زرك هتيم لعملا ذر ىريطرخ بتعلا لك | ار ناكوةاشلاتفرصناو | 5
 .معللا هيلا ماعطلا بحاو ناكونيبيطالا امهيم“ل و رقاب نيللا عمجي ناكو رّغلاو ءاملا ةمامط ا

 لكمينمملتب نايبرتلأس ولو ةرخ ًالاوايئدلا يف ماعطلا ديس وهو معملا يفديزب وهلوقي و
 هيلع سذوب يخأ ةرهشابنا لوقي و عرقلا بجي ناكو عرقلاو محللابدب رثلا لك اي ناكو لعفل موي
 .هايدلا نمابيفاو رثكأف اردق تنين ةشئاعاب لوقي ناكواهتعشا يضر ةشئاءتلاقمممالسلا ا
 نابي وهديصيالو هعبتيال ناكوداصي يذلا ريطلا ملح لكي ناكونيزملا با اقدشب هئاف |' ْ

 مع فريف ىلا هعفري وهلا هسأر«رطاطيملمحللا لك | اذ! ناكوملك أيفدب قيوهلداصب ا
 ردقلا نمو فتكلاوعا ارذلا ةأشلا نم بجي ناكو نعسلاو زبملا لك اي ناكو شارعنا هشهتني ١

 ءافشو ةنجلا_-رهيهلاقو ةكربلاب ةوهتلا يناعدو ةومتلارقلا نمو لما. غابصلا نمو ءابدلا ا

 أ

ْ 
 اه لاقي ينلا « ءاقحاتلقللاو جورذابلاو 'ابدنملا لوقبلانميحيناكو راو مسلا نوم

 نييفنالاو رك ذل عبس ةاشلا نم لكأيال ناكو*لوبلا نما هناكل نيثياكلا هركب ناكوةلجرلا
 ثاركلاالو لصبلاالو موقلا لكايإل ناكر كلذ 2 ومدلاوءايحلاوددفلاوةرارلاوةناخملاو ١

 فاعي ناكوم# «ريغىلا هضغبب .نلهفاع ناو هك رت هه "نايك ١ هبا نان كل طقاماوط مذامو ا

 ناكو ةكرب رثكأ مامطلا رخآل وقي وةفلا همياصاي ىملي ناك واميمرجيالو لاحطلاوبضلا ١
 ةدحاو هعباصا قعلي ىحليدنملاب هذيجسمال ناكو*رمحت ىتحمامطلا نممعباصا قغلي ا

 هكلل مهللاهقدجلا لاقماءطلا نمغرفاذاو ةكربلا مامضلا يايف ير ديالدنالوقي وةدحاو 1
 ناك و هنعىنختسمإلو عدومالو روفتكم ريغدجلا كلت يو راف تقسو ت ءيشاف نمط دبجلا ١

 نراكو# هوجو ىلعءاملا لفي حسوتاديجالسغا هيدي لغةصاخي غلاوزيظا لكالاذا | ا

 صعيناكو+تاديمق ثالثاهرخاوا يفوتايمسأ :ثالثاهفولو تاعفد ثالثيف بربشي ||

 ةبتر لجا هرادسي ىلعن م ناكن اف هيك يلعنمدملا هوؤس ضف عفدب ناكوابع بميالو صم الأ |

 خفي قجدحاو سفنب بزشي ناك ارو مهترثتيرحأ ناف ىطمت نا ةحسللا هيج ع يذل اق ١
 ناثب رشلاقودب مخي ات .نيلو لمع هيف هاني هنع فرغ لباثالا يف ىفنتيال ناكو ||

 بابسشيإو رخغلا هزكايتكلودم رحال ميسو هيلع ىلبص لق عدخ اومانا يف ناما داو ةب يسد يف
 قتاعلا نم ايحدشل هتيبويف ناكوا دف :رهط ع شاوت نمثاف مضاوتلا بوجاوكغايناللا لوضفي .
 2 ا ا بلا
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 ا. 277 سس يس رحب

 ظ

 ظ

 |ابدزاو بش هرقسامو لبقدوطعل امو لك هومتطأ نإ مههلعءاهشتيالو اماعط مهلأسيال ظ

 ا
 ا
 ا

 هيلع ىلص ناك 9س ابللا يف هقالخاوهب اذن ايب لك برشي .واهسفنب لك ًايامذخاف ماق

 .هبمج :نراكو#كلذ ريغواةبج وا صيق وا ءادر وا رأزا نم دجولم بايغلا نم سيلي سو
 ناكو مانوم اهيفاونفكو ك هايحا اعوسبلا لوقي هضايبلاهسابل رثكأ ناكو رضمملا باييثلا

 ضابي ىلع هترضخ نست هيف س دنس ءابقدل ناكو بركلا ريغو برحلل وشعملا ءانقلا سلب
 ناكو قاسلا فصنىملا كاذب قوف را ذالا نوكيو نيبمكلا قوفةرعشم بلك هبايث تناكو هنو
 ٠نارفعإلاب ةغوبصم ةفحل* هل تناكوامريغو ةالصلا يف نازالا احا رو رازالا دود شمهصيق

 .هسيلي دبلم ءانسكب هل ناكر هريغهيلءامم دحوءاسكلا نيبلاج رواهدحواريف سانلاب يلصاج دو
 ةعجلا ريغ يفهبايث يوسةص اخ هععمل ناب وث هل ناكو#دبعلا سلي اك سلا دببعاناا ما لؤقي و

 رئانجلا نع سانلا هب ماا رو هيفتك نيب هيفرطدقعي ومريغديلع سيل دحارلارازالا سياج رو
 .يذلا رازالا كلذ نوكي و هيفرط نيب اةلاخع هبامنقلم لحاولا رازالا يف هتيب ف ىلصامب رو

 | قليوهبده يلياع بوثلا ضعي يدتريو دازالايف :لدالابىلصاع رناكو ذئموي هيئعباج
 تنايلابةلس مامل تااقف هبهوف دوسا ءاسكمل ناكدقل و كل ذك ىلصيف هئاسأ ضعب ىلع ةيقبلا
 نم نرحب ناك فيش تيأرام تااقف هتوسك ل اقف دوسالا*|كلا كلذ لمفام يماو
 :متتي ناكو + هيف رط نيب ادقاعةلعث يف .ربظلا|ب ىلصيمتي أر اج ر سنا لاقو*هداوس لعشضايب
 تامل لوقي و. بتكلا ىلع هب مخي ناكو «يشلا هب رك تب ط وم رملا طنطا هتان يفو جيرخاو رو ا

 هتوسنلقعزنامب رو ةغاعريخب و ئاعلا تح ىنالقلا سلب ناكود#ةم تلا نم ريخ باتكلا ىلع

 أ ىلعو هسأر ع ةباصملا دش ةماملا نكتملاع رو انارلصي هيدي نيبةرتسا ماجه سأر نم

 ملسو هيلعهللا ىلص_لوقيفابرف يلع علطام رف يلعن ءاهيهوف باوعسلا ىعست ةمايعدل تناكو هتههج
 ام يناك يذلا هثدملا لوقب وهنمايم لبق نرمهشبلاب ون سيلاذا ناكو#باعسلا يف يلم كنا
 اديدج سبل اذا ناكوهرسايم ن مدجرخاعب وث عزناذاو سانلايفهب لمجتاو قر وعدب يراوأ

 ناكألا لالا وكيل هبايث لكن السم .ودكي إسم نمام لوقي انيك هبايث قلخ نطعا

 .هتمحت لرييقلط ىنثت ل بنا ح.هل شرفت ة ءابعمل تناك هوحغ وأ وبشو عارذهضرعو وحن وأ

 !ناكوهعاتمو خال سووباو دق يمس هقاخ نم نلكوبجمريغ» يشدنجت سبل ريصحلا طؤاني ناكو

 ملال لاقي بيس دل ناكو_رلقتلا وذ بورطلادب دبشيديع ذلاهفيسمساو باقعلاهتياررمما

 «نافارذ هلوط فيثوشح مدا نم شارف هل ناكو + (ةيموايج!راؤلم بيشو. هزرحو هللا نامض يف ؤ

 نببلي :ناكوةضفلاب ةالجيوفيس ةضبق كاك بيغقلادللاقب نخآو بوسرلاهلولاقي وخاف | 1



 مان او روفاكلا هعيعجو موتكلا هسوق مسا ناكو ةضف نم قلح ثالثاهيفمدالا نم ةقطخملا

 هتاش مماو روفمي هرامح مسا ناكو لدلدلأ هتلغب مماو ءابشعلا الاقي ينلا و ىوصقلاهتقان

 ممدالوأ سانلا لسريف اهن ممبرشيوأهفأ اضوتي راخ نمد ةرهطم هأ ناكو ةنيعاهتبل برشي يتلا

 اودجو اذان هنعنوعفدي الفلسو هيلع ىص هللا لوسر ىلع نواه ديفاواقعدف نيذل (رائصلا

 هونع نايب يةكربل كاذب نوغتيي مداسجاو موهوجو يلع بسم وهنماوب رش 5ءامةربطملايف

 عموفملايف مهيغراوسانلالحا سو هيلع ىلص ناك اي ةردقلا عم ملسو هيلع هلا يلص
 1! لاقت ةيدايلا لها نم لجرماقف هبارعصا يباب. مسقف ةففو سهذ نم دئالقبىلا يسةردقلا

 ىلوالف يدعي كيلع لدعي نف كي ولاقن لدعت دعت كارااق لدعت نادم كرما ن لل لاودمتاي

 ةضف نهرايخ موي سانا ضبقيناك سو هيلعهنلا لص هنا رباج ىورر*ادي در”يلعهودرلاق
 نفكحيو لسو هيلع ىلص هللا لوسرهل لاقن ل دعا هنا لوسراي لجرهل لاقت ل الب بوث يف
 هقنع برضاالا لاقف رم ماقف لدعاال تنك نا ترسخو |ًدا|تبخدتف لدعاملا ذا لدعي

 5 برحيف سو هيلع لم ناكر «ىلاسا دقي سان ثدي نا نانا. لاقفنانسنأ
 لاقف فيسلاب سودا هنا لص هلا لوسر سأريلع مافوتح ل جر دا ةرغنيلسلا نماوأرف
 فيسلابملسو هيلا ىلص هلا لو هرذخاذ مدين مفييسلا طقسف لاقل لاقف ينم كحنع نم
 ||| الل اقف هللالوسرهاو هثالا هلاال ن ادهش لق لاق ذآ ريخ نك لاف ينمكلعنع نم لاقو
 لاف هباعصا ءاجخ هليبس ىلفن كنولتاةيموف مم نوكالوكعم نوكاال و كالتاقا اليا ريغ
 ةموعبم ةاشب سو هيلع هللا ىلص يبنلا ؛تناةبدوهب نأسنا ىورو# سانلا ريخ دنع نم كتل
 ام لاق كلتت تدراتلاقف كلذ نعاحلاسف | لسوهيلعللا ىلص يبنلا ىلا اهب *يبجلاهنم لك ايل اين
 هيلع لي ريجهربخاف دوريلا نم لجرو ,رمعو خال لاقفا لقتال ولاق كلذ ىلع كطل يل هناك
 يدرييلل كلذ ذاموةفخ كل ذل دجوف دقعلا لحو هجر فس ىتح كاذب مالسلاوةالصلا لضفا

 دادقملاو ريبزلاوانا سو هيلعدلل ىلصملأ ل وسر ينعي هنعدللا يضر يلع لاقوطق هيلع ربظاالو
 انيتا ىتحانقلطنافاهتمهوذ خت باتك ابعمةنيعظاببناف خاخ ةضوراوت أن ىتحاوقاطنا لاقف
 نعزنتل وا بانكلا نجرختلا:اقف بانك ن م يعم امتلاقف باتكلا ىجرخاانلقق اخ ةضو ر
 ةعتلب يأ نب بطاح نمهيفاذاف هيلع ىلص يبا هبتيئافاوصافعنم تجر خاف بالا

 بطاحاي لاقق ملسو هيلعهللا ىلصدُللا لوسررمانمارمأ م | مريخيتكجنيكر رشملا نص سانا ىلا
 نيرجأللا نمشلعم نمناكو يوق يف(قصل ءارما تنك يفايلعلبجتال هللا لوسراي لاقا ذهام
 نومميادي مويفذختانامهتمبسنلا ن نم كلذ ينتافذا تدوحاف ممله نومحية كم تابارق مل



 الواب

 _ لاقت يد نعادادتراالو مالسالا دعب رفكلاب ىضرالوا رفك كلذ لعفأمو يب ارقاهب
 قئانملااذهق نع برأ ينعدهنعدللا ىفر رمل اقف كقدص هنا ملسوهيلءهقلا لصدتلا وسر
 ردب لأ ىلع ملطا دق لجو زعدللا لمل كب رديامواردب دهشهنا لو هيلع هللا ىلص اقف

 لجرلاقف عسل سو هيلعلا ليصدللا بلور مسقوتجكلا 85 رقغدقف متئشام اومعا لاقت
 هللا محرلاقو ههجو رمحاف سو هيلعهللا ىلصىنلل كلذ رك ذف هلا دجواهيدي راامةمسق ىذه
 ةمدحا ينذايبال لوقي ملسو هيلعهللا ىلص ناكو *ربصف !ذه نم رثكأب يذوادق يموم يخا

 هللا ىلص هئاضغا ناي 6 ردصلا ميلساناو كيلا جرخا نأ بحاينانائيشيباعصا نمدحا نع ||

 يهاظلا فيلل ةرشبلا قيقر لسوهيلع هللا لصهللا لوسر ناك 96 ههركب ناك اع سو هيلع |
 ةهيركلا هتيلس٠نم رثك اءدجو دعشااذاناكو هاضرو هيضغههجويف فرعي نطابلاو

 جرخ ىتح ايش هل لقيملف اههركف ةرغص هيلعو لجر هيلع ل خد ههركباادحا هفاشيال ناكو
 هب مهف هنرضحي رجلا يف يئارعا لاب و*ةرذصلا ىنعي هذه عدي نأ اذه متاقوأم وتلا ضعبللاقن

 ال دجاسملا,ذهنا لاق مثلوبلا هياعاومطقنال ياهومرزتال لسوهياهللا لص لاقف ةباعجصلا
 باطباهوبدجلارعا» هاجو#اورفنت الواوب رقةياوريقو ءالطاولوبلاو رذقلا نمءيشلحلصت

 بف تاجا الوال يئارعالا لاق كيلا تنسحا هل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءاطعاف ايش هنم
 ًقيشهدازو فلارعالا ىلا لسراو هلزنم لخدو ماقم اونك نامييلا راشاف هيلااوماقو نولسملا
 ملسو هيلء هللا ىلع يبا هللاقفاريخ ةريشعو لحا نمهللا ك ازعف مست لاق كلا تنسحا لاق
 كيني تاقام مهيديأنيب لقف تيبحا ناف كل ذ نم ءىث ىلا! سف ينو تلقام تلق كنا

 يبنل لاقف ءاجيشعلا وأ دخلا ناك الف معن لاق كيلع اهيف اممهرودص ن ءبهذي تح يدب
 يلارعالا لاقف كلذكأ ىضرهنا معزفءاندزف لاقاملاقجارعالا/ذهنا ملسو هيلعمشلا ىلع
 لفك يبارعالا اذه لثمو يلثمنا ملسو هيلع هللا لص لاقفاريخ ةريشعو لعأ نمثل كاز معن
 أولخةقانلا بح اص مهادانف اروفنالااهودي زي لف س انلااهعبتاف هيلعت درشةقاثدل تناك ل جر

 ضرالا ما نماهلذخاف اهيدي نيب ةقانلا بحاص ىلهجونف ملعاواهبقف :را لاف يتقاننيب و ينيب

 ثيح متكرت وليناو اهيلعىوتساوأولحراهيطدشو تخانتساو تءاج تحاور هاهدرف
 كاك سو هياعقا ىلص ءدوجو هتواخعم نابي 96 رانلا لخدموقلتقف لاقام لجرلا لاق
 *اقيش كسيالةلسرلا يرلاك نا شمر رهشيف ناكومعافتاو سانلا دوجا سو هيلعهللا ىلص
 عسواو افك سانلادوجا ناكل اق ملسو هيلعهثل يلص يبنلافصو اذاهنعهللا يضر يلع ناكو
 ةهيدبمأر نمةرشع مهمرك وةك رع مهنيلاو ةمؤ ثافواو ةجمل سانلا قدصاو!ًردص سانلا



 الذم

 لعطق يش ١ رعلثسامو#هلشهدعبال و هلبق را) هتعان لوقي هبحا ةفرعمهطلاخن نمو هاه ١
 لاقوهموق ىلا مجرف نيلبج نيبام تدساهغواطعافدل أسف ءاتاالجر ناو ءاطعاالا مالسالا
 (( نوعست هيلا لمحو ال لاقف طق اًعيشلئمامو# ةقافلا ىشخيال نم ءاطع يطعيادهمم ناناولسا
 هلأسف لجر ه ءاجو+ابخم غرف تح الئاس راف ابهسقف اهيلا ماق# ريصخ لعاوغضوف مردعفلا

 كفاك ماللا لوسراي رمت لاقف.ءاتيضق ىش اتءاجاذاف يلع عتبا نكلو *ىش يدنعام لاقف
 سشرعلا يذنم شن غلو قفا لجرلاقن كلذ اسوي اعد لص ينلاهرك ك3 هيلعردقت الام هلا

 بارعالا ت هاج نينح نم * لفقامو ءهجويفدو لا فرعو سو يلع هنأ م يبلا مسبتفالالفا

 ا لاقومل اسو بياع هللا يلع هللا لوسر فقوف هءادر تفطر ىلا هؤرطضأ ىتب دج هنولأسي

 ا الوالي ينودحتال م اييسقلا من ءاضعلا هذهددعيل نأك ويئادريفوطعا
 ,| *«مممجتشاو سانلا دجنا لس هيل دنا ىلص ناك 6 ماو هيلعدثلا لص هتعاجت نابي دج نابجا

 ىلا اني رقا وهو مل سو ةياعدتلا الص يدلاب ذواننحتو ردب موبينتيأز زدقل هتتحاللا ىضر يب علاق“

 انيقثا موقلاموقلا ولو ألا رجلا ذاعكا اضيالاقو سأب ذثموي سائلا دشا نمناك وودعلا“
 مسوديلعمللا ىلص ناك ليقوهنم ودعلا ىلا برقادحا نوكيا مل اسر هيلعاللا 18 هللا لوس رب

 ناكواسأب سانلادشا ن مناكو زعمت لامقلاب سائلا عا !ذاف ثيدحلا ليلق مالكلا للق

 1 هللالوسر قا ام نيدح نب نارمح لاقو ودعلا نم دهب رذل برا فونم برغي يلوم حاجا

 أ نوكرشملا هيشغالو شاعبلا يرق ناك اولاقو برضي نمل وا ناكآلا ةبيتكا ملسو هيلع ىلع
 هتمدشأ ناك دحا ذعموي يؤرافبلطملادبعنباانا: بذكأل يبلانا لوقب :, لجل هتأغب نع لون

 ولع يفامضاوت سانلادشا ملسوهياعلا لصناك 34 ملسو هيلع هلل ى إم هعطاوتنأيب
 | درط الو برضال ءابهمش ةقان ىلحةرملا .ىمري هتب اراهنهنع هللا ى فر سابعنبا لاق#«#بصنم
 دوعي كت اكو #* ف درتسي كال ذ عم ناكؤ ةفيلعق هياءاقكوم راجلا كري ناكو كيلا كيلاالؤ
 1 هتيب يف عتصي ناك و بوثلا عقري و لعنلا فصخي و كواملا ةرعد بيجي وةزانإلا موتي ضي رملا ©:

 نايبدلا ىلع ري ناكو كلل ذأ هعهارك نماوف رع هل نو وقال هياحتسا ناكو مهتجاحنيف هزهل عم
 اتا ثلج سلف كياعنوهدل لاقف: هتبيه نم دعراف لجرب ملسو هيلع هللا ىلع ئاز اذيملع لسيف

 يتأيف مدحا هن اك مبباطلتغع هباعصانبب ىل تاكو ديدقلا لك أت شي رقنمت اوما نيلأثا
 اومف بب رغلاهف ةرعي سلجم ساجي نا هيلااوباط يح هنع لأي ىتح وه مها يرديالف بي رغلا
 اكتم كادن ملا ينامج لك اهنعشا خر ةشئاع تلاقو#ايلع سم امي ناكق نيط نماَناك دل
 ملك لب لاق ض ضؤالا هت هعييجبيعتا .ناداكىتح ةعار ينصت لاق كيا نوهاهنافأ



 الاك

 هللاب قل وح ةجركس ةيسالو ناوخ لعلك ايال ناكو«دبعلا سلبا سلجناو دبعلا كأي:
 اولكتن ا سانلا عم سلجاذا ناكو«كيبللاقالا#م هريغو هباحصبأ نمدحا هوعديال ن اكو ىلاعت
 ثدي ايندلا يناولكأ ناو مبهم ثدحت بارش واماعط يف اوث د ناو مهعمذ خا ةرخبآلا ىتعم يف
 ما نم ءايشا نورك ذي وانا حاهي دي نيب .رعشلا نودشانعي اوناكو مهاد ضاوتو مهبأقفر مرغم
 هتقلخو هتروص نابي د“ مارحنعألا مرجزيالو اوأ كيا ذأ وع مسبتيف نوكججتيو ةيلهاجلا
 نئابلا لي وطلاب نكيهل هنا ملسو هيلعملا ىلص هللا لوسرةقص نم ناك 3 :لسو هيلع لم

 نءدحا هيشاع نكي لف كلذ عدو هدخ ىما ذاةعب رلاىلا ب سني ناك لب ددرتملا ريصقلابالو

 نالي وطلا نالجرلا هفتنك ؟اجرلو لاسو هيلا لها لوس هلاطالا لوطلا ىلا بسفي سانلا
 || هللا ىلهلوقيوةعب رلاىلا مالسلاوةالصلا هيلع وهبسسنو لوطلاىلاابسف ءاقرافاذافاغوطيف

 نكيل و نوالا رهزان ملسو هيلع ىلص ناكدقف هنول اماو#ةعب رلإ يقلك ريظا لعج ملا سوديلع
 ةرمحالوةزغص هبوشئال يذلا عصانلا ضييالا وه رعزالاو ضاييلا:ديدشلاب الو مدالاب
 لاقتبلاظ وبا همههتمنوناولالا نم“ يشالو

 لمارالل ”ةمصع ىناتيلا لام * هيجيب ماغلا ىتدتشإ ضييأو
 حجايرلاو سمثلا روظام ةرجلاب هننم بيرشملا ناك امنا اولاقف ةرححب برشمهناب مهضعب هثعنو

 ملسوهيلع هللا ىلص هقرع ن اكو #هنم:باشلا تحتامةرجلا نجا يفاصلا رهيزالاو ةبقرلاوهجولاك

 طبسلاب سيلدن حر عشلا لجر نآكد قف هريشاماو#رفذالا كسلا نم يطا ءولّوللاك ههجويف
 هييكنمنبرشيهرعش ناكل يؤ لمرلا كبح هناك أي طشملابهطشمازناكو ططقلادعجلا الو
 نيتريدغنيب نم نال. لك جراب ا. رثا دغطعجابج ودين ذإةمحش ىلا ناكدنا ةياورلا رثكاو
 ةرشع عيسةيحللاو سأْرلا يف هيث ناكو هنأ التت هفلاوس ودب هيلذأ يلع هرعش لءجاج رو
 الا تفصاوهفصي ملغ روثاو يجو نمانلا نسحا ملشو هيلا ىلص ناكو* كلذ ىلع دازامةرعش

 : 6 وهنولوقي. اوناكودترشب ءاقصل. ههجويف هنضغو هاضر ئريناكو ردبلاةليلا رمتلاب ههبش

 لوقيشيحدنع هللا ىضر قيدصلاركب وب ١ هيحاص هئصو

 مالظلاهلياز ردبلاءوضك # وعدي ريخلل ئطصمنيما
 نيج نياك انام نيبجاخلا جْزاَد مجلاعس أو ملسو هيلع هللا لص ناكو

 ناكو ةرمح نمج رز هينيعيفناكو امهجعدا نيوالحن ءانبع تناك ةصلخلا فلا .هني م
 ناكو *فنالا يوقسم يأ نينرعلا ىنفإ ناكو+ اهتز 2ك نبتت داكت يتحرافشالا بدها

 نم ناكوأل الت اذا قريلا انس عتق اكحاش رثفاا ذا ناكتو ايققتما كا



 مدح

 | الو هجولا لب وطلاب سبل اميتلص نيد لهس ناك + مهفطلاو نيتفشفاد دابعسحأ
 ىلا ينال عادا نح ناكودي راش مذوب ىفعي ناكو ةيحللا ثك مثلكم
 ال الئي ايهذ برشمة ضف قيربا هناكف حاي رلاو سماه قدعنم ربظام رصقلا ىلاالو لوطلا
 ضعب .ودعب الر دصلا ضب رعملسو هيلا ىلع ناكو#*ب *سهذلاة رح يفوةففلا ضايبيف

 بيذقلاك ءاقنمرعشبهترسودتب نيباملوصومهضايي يف رمتلاكوا ئاوعسا يف: آرماكاضعب هندب
 ةدحاو اهثم رازالا يطغي ثالث :ركعال تناكو# هريغرعش هنطبالو هردص يف نكي م
 نيبكملا ن «ماظعلا سار يأ سيداركلا فض اهرحشا نيبكنملا يافع ناكو «ناتنث ارظيو
 هيف نيالا مهول اغسيفتك نيام ريظلاعم اراك نكرر لاو نيقفرملاو
 لبع ناكو# سرف فرع "ساه تايلاوتم تاوعشامل حةرغملا لاب برضت ءادوس ةماش
 .نابضق هعباصان أك ف ارطالا لئاسنيتحارلا بحر نيدنزل!ليوطنيعارذلاو نيدضعلا

 عملا هغلاصياهسه مل وب يطباهيسابيط راطع لك هنك نأكز زا نم نيلاهفك ةضفلا

 هس ار يلعاهجي رب نايبص] نيب نم فرعيف يبصلا س ًانيعمدي عض ديو اوجيردجيهمويلظيف
 ب يف ندب نوسلا يف ىلا لدعم نأكو+قاسلاو نيذففلا نم رازالا تام لبعناكو

 هيلع لا ىلص هيش ءاماو# نمسلاهرضيإل لوالا قلطا ىلع نوكي داكي اكساتمد-ناكو هنامز
 رئت ريغب انب وهلا ىشميويفكتوطخم ببص نم ردح و رت نم علقعباغنأكى شع ناكف ملسو
 مهاب سائلا هيش اانا لوقي ملسلاو ةالصلاديلعناكو *اططا ب راقثاني ولاو. .لسوديط قام

 ةرشعل ردنعي نأ لوقب ٍلسو ءهيلعملا ىلص ناكو*ءاقلخ و اقلخ يب سانلا هبشا يهاربا ىلا ناكو

 || اناو دحام دعب سبل يذلا يقاعلا اناو رثكلا ل هللا ارمي يذلا يحاملاةناودمحا اناودمجشانا ءاممأ
 محالملا لوسرو ةبوتلا لوسرو ةمحرلا لوسر نار يمدق ىلع دابعلا هللارشحي رشاخلا
 ملعا هللاو عماجلا لماكلا مق ممقلاو :رتخبلا وبا لاق ' ثق انأو اميمح سانلا تيفق ىقملاو

 هللا ىلص ءاوحادهاشز أطول هقدص علال هنوف ازيمس نابي
 هتسايسوماياهو هناداعوملاواو هلاعفاوهقالخا صوتا رابخأ عاملا يفصاو سو هيلع

 يحب ام عمدتعاط ملا ثايأ هدوقو قللأ فانصا هفل أنو مهطبض ىلاهتبا دهو قلخعا فادمال ١
 يس هتاراشا نساحسو قلاعأ حاصمف هئاريبدت عئادب وةلثسالا قياش يفهنب وجأ بئاجت نم

 قييم ه رابعا لوط يفاهقئاقد لئاوأ كاردأ نع القعلاو ءابقفلازبعب يذلا عرشلار هاظ ليصفت |
 الا كلذ روصتيال لبي رشنلاةوقلا اهبموقت يجب تكس وكب كلذدا كنا ب رمل(
 هلئامش تناك لب سيمالو باذكلروصتبال هلك كلذ نأو ةَيلا ةوقو يواهس ديب اتم دادقساب



 ياذك هجو اذه امدقاو لوقيفءاري ناك حلا يل رمل نا ىتح هقدصب ةعطاق دهاوشدلاود-أو
 هرداصم ميج يق هلاوح مرامودق الخا داش نم_فيكف هلئامث دري قدصااب هلدهشب ناك ْ

 مالصلا هيلعهقدصا هبتيلو ق الخالا نسا فرعتل هقالخا ضعب اندروا امو *هدراومو

 ملعلا سرا يبا لجر وهو كلذ عيبج هلا اثنا ددع ةيظعلا هناكمو هبصتموطعو مالسلاو ١

 يعض ايت بارعالا نم لاهجلا رهظانيب لزرملوملءبلطيتطق رئاسي و بتكلا علاطيلو
 هريغنود طقف الشم هقفلا طساصم ةفرعمو بادآلاو قالخالا ن ساعمدل لص نبا نفافعضتسم
 مير صالول ةوبنلا صاوخ نم شلل ذ ريغو هبعكو دهكك المو ى اعت هللا ةذرعم نعالصف مول لا نع
 هيف ناكل ةرهاظلا رومالا .ذهالاهل نكي مل واف كل ذب ل القتسالا رشدلاةوقأ نيا نمو يحولا

 تضافتسا امايتاج نمرك ذنأف لصحم هيف بب راسب الام هنارمسو متابأ نم ربظدقو#ةيافك

 ليصفتلا ةياكحج ليوطتريغ نمارعماجتىلاةراشأةديعصلا بتكلا هبلعتلقشاورابخالا هب
 ريثكلارفنلامطاو ةيآشي رف هتلأسام ةكميرمقلا ل ىذا ةسريغدب لعةداعلا هللا قرخدقف ||

 قانعو ريعش دادمإ ةعب رانمن ينام معطاةرمو قدنملا مورو ةحلط يبا لزخهيفورباج لزنميف

 يف ىنا اهل ريعش صارقا نمالجر نينا نم رثكأ ةرمودوتعلا قوف زعملادالوا نم وهو أ
 كلذ نءاوعبشقح مهلك ولك ًافاهدب يف رشب تنب هتقاسريسو رت نم شيما لها ةرمود دي
 شاطع مو ملك ر كسعلا لها برشف مالسلاوةالصلا لع هعراص! نوب نم املا عنو مط لضفو |

 ةالصلا هيلع قرهاو هيفمدي مالسلاو ةالصلا هيلءطسن نأ نع قاض ريغص حدق نماوضوتو

 نم برشف“ءاملاب اتشاجن ةيبيدملا رثب يف ىرخاةنمواهيف ءامالو كوبتنيعيفءأوضوجالسلاو
 اهبن نكي موةثامسخو فلا ةيبيدحلا رب نم برشواوور ىتح فول ثو شيجلا لا كوبن نيع
 بكارتئاعب را دوزينا دنع ىمر باطما نب رمت مالسلاوذ الصلا هيلع رماو ءامشلا لبق
 يعلو * ةيقب هنم قب و هنم مهلك دوزف هك رب عطوموهو ريعبلاةضب هءامجسا يف ناكر نم

 َتيِمَو د تيمَرامَوىلاعت هلوق يق نآرقلا ثلا ذب لزنو مهنويع تيمف بارت نم ةضبقب شييلا
 ةرهاظ تناكو تمدعف ملسو هيلع هلا ىلص هثعبم ةناوكلا ىلاعتهقلا لاطباو يسد ”هلأ ن كحتلَو

 لثمدباهصا عيجهنم معهم ىتحريتملا هل لمعام هيلا بطخمي 0 راكيذلا عذجلا نحو ةدوجوم ||
 نيبو مهني ليج هنرمتيال مهاب مربخاو توملا ىنة ىلا دوههلا اعد ود كف هيلاهعفف لالا ثوص

 قرش نممالسالا عماوج عيمح يفاهيأرقيةروس يف روك دما ذهو هنع اوزجعوكل ذب قطنلا
 بويغلابمالسلاو ةالصلا هيلع هريخأو *اييف يتلا ةي الل ايظعتا رجة عملا موياهب رغما ضرالا

 هللا جلصي نسما ناو ةيغابلا ةشفلا هلتق رام ناب وةنجلا اهدعب ىواب هبيصت ناب ناثع رذناو
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 يشب ةتبلأ ىرعتال ةيملا ايش اهلك ه لهو سفن لتفلجرلا كلذ ناب كلذ رهظف رانلا لها نم

 هل ىلاعت هللا مالعاب نكل رجب الو طخجبالو فش كبالو موهنلالاهبةفرمما تمدقث هوجو كرم
 هثاختسا ناخد هعبناو ضرالا يف هسرفامدق تخاف كلام ني ةقارس هعبتاو# هيلا هيحوو

 لئقع ريغاو*كل ذكناكف ىرسك اراوسهيعار ذيف غضويس ناب هرذنأو س ,رغلا قلطناقهلاعدف
 شي رق نم ةئام ىلع جرخو*هلدق نب ربخاو نول «اعتصب رهومطتةليإ باذكلا يملا دوسالا
 لاقو« هل لا ذتو هباجص ا ةرضحي ريعيلا هيلاكشو*هوريملو مهسارر ىلع بارتلا عوف نو رظشني
 مهتم دتراو ةماقتسا ىلع باك اوتاقدحا لثمهسرمف راناف[دءانيمستجباعسا اهتكا نم رفنل
 اهيف قرتحافرانلا قائم م :'رخآطةسفرانلا قاثومكرخأ رخآ مهتم ءرخآل لاقو ادت رم لتقف دحاو
 وحتمالسلاو ةالصلاهيلع_:راكو+اتقرتفاف اهرما م مت اتمقحاو هاتتاف نيترجتش اعدو# تاه

 مهفرعو ةلهابملا ىلا ىراصتلامالسلاو الملا هيلعاعدو# مملاطلا اوطلا عم يام اذافةعب رلأ

 اهو سيقنبدب رإو ليفطلا ترب رماع هاناوج اومتتماذ هلق او لمخأك كله ارامق نا مهنا

 كارا ملءاعدو كلذنيب وامهتيب ليخ مال لاوةالصلا هيلع هلتق ىلعنيمزاعبرعلا اسراف
 فان نبكي أ لمقي هنا مالسلاوةالصلا هل ياء ربخأو* هتقرحا ةقعاصبدب راكلهو ةدغب ب رماع

 يذلا تافوسلا مالسااوةالصلا هيل ءرمطأو *«هيق هشيتم تناكف افيطل اش دخ دا مويهشدا |[

 هيلع ربخاو*موهسلا عارذلا هلكو نينس غي را هدعب ملسو هيلعهّللا ىلصوع شاعو هعم هلكأ
 دعتي لف الجر الجر مهعراصم ىلع مهفقوو شي رق دي دانص عراصمب ردب موي مالسلاو ةالصلا

 رخبا يف نوزغيهتما نم فئاوط ناب مالسلاو ةالصلا هيلع رذناو*عض ذوملا كللذهنم دحاو

 يوزام غلبيس هتما كلم ناب ريخاواببراغموأ ةراشم يراف ضرالال ديون وخلك 5

 هتتباة مضاف ربخاو# برتملارخت أ ىلا قرشملالوا ىو همكم غلب دقف كل ذك ناكف اهنمدل

 نوطا نب نهنعشلا يفرهءاسن ربخاو كلاذك ناكُف هب انا هلعا لوا اهناباهتعشا يغر

 نطواو ةقدصلاب ادب نهلوطا ةيدسالا شح تنب بني زتناكف هباقاخل نبعرسا اده
 لعفو#دوعسم نب امالسأ بسكللذ ناكوتردفاملنبلال لئاحأش عرض جيسمو+مهب قو

 اهدرف تطقسأ هيامعحا ضعب ريع تردنو *ةيعازملا ديعمءاةعل يف ىرخأ ة ةرم كلذ

 هنعللا ىفر يلع نيع يف لذتو * امهتسحاوهينيع ص |تناكف ديب مالسأاوةالصلا هيلع

 هيدي نيب ماعطلا عبس د نوع ارناكو * ةيارلاب هثعب و هتقو نم حصف ربيخ موي دمرا وهو

 كرم تأربف هدي ابحسفإ سوي عما لصد باححسا ضعب ؛لجر تديصأو لسو هيلعدللا ىلع

 هناقلا ليبسيف لاق لجر نع مد السلاوة الصلاه يلع ربخ او *نيدعجظع نبل .نيلسلا نمنيتثف نيب هب
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 يل يت

 اج مم ؟ةمكحَو باتكه م“ مكتب ا امانينا قاتم ا رز ذلك نارمعْلا
 يطيل لا للا لا ال ا ا يي كل
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 ريس ,ىش م معاق قب ام عمجب اءدفمال السلاو ةالصلا هيلع هعم ناك شج داز لفو+ ا هتيح

 نب كلاي 520 كلذ نم *لمالاركسعلا يف ءاعو قبب ملفاو ذخاف هرم | ُتةكربلاب هيفاعدفا دج
 إف ناكت#«كلذك نك ملسو هيلع هللا لص لاق ًاًثزهتسم مالسلاو ةالصلا هيلعهتيشم صاعلا
 اًءانتما اصرياهب.نا اهوبادل لاقف ةأسامالسلاو ةالصأا هيلع بطخو# تام ىتح شعترب لزي
 يهو تصريف كل ذك نكتلف مال لاو ةالصلا هيلع لاقف صرب اهب نكيبلواَرا ذتعأو هتبطخ نم

 ىلعانرصتفا امناو سو هيلع هللا ىلص هتازجسسو هت ايان ملاذ ريغىلا رءاشلا ءاصربلا نب يبشمأ
 ا ارت اوت لقنتإم مئاقولا مذهداحأن امعزي وهدي ىلع ةداعلا قارخشا يف بي ري نمو ضيفتسملا

 يئاطلا متاح ةواففتو هنعدلا يضر يلع ةعاجش يف بي راسي رك طقف نآرقلا وه رتاوتملاا لب

 يف ىراتيال أي ورضع ثدويعئقلا عومج كلو: ةرئاوتم ريغمهئاعقو داخأ نا مولعمو

 ىدحت ذا هاوس ةيقأب هر ينل سيلو قلخعا تريب ةيقارلا :ريكلات جملا شو نأ ارقلارتاوت

 فالآبن أولم ذقيح بو را :ريزجو برعلا ءامكعفو قلما اغلب باسو هيلع ها ى ل هللا لوسر هب
 وا هلثج اوتاب نا عربا نيب ي داني كراكو م اهابمومهتفاتماهب ومهتعن دص ةحاصفلاو مهم

 7 د ايلا ةنلإل رست ني لو لاقوهيفار كنا هلم اهنم .ةرودب وادم دوش

 79 سل مهرارذو مانو لتقل مهسفلا اوضرع تح هنع اوقرصو كلذ نع 7 7

 قرش لاعلا اراطقا يف هدعب كلذرشتنامث هئحو هتلازج يفاوحدقي نا الواوضر اء نااوعاطتسا

 ةجم نمز وهو) ةنسةئامس نم بي رق مودل ضرقنا دقورصعدعبأرصعو ن رق د ءبارقأَي رغو
 يف ع هلاوقا يف هلاوحايف رظني نمةوابغب مظع أف هتضرأعم لعدحا ردقي ملف(يلاز خلامالسالا
 ف مم ماعلا را اطقايف هراشننا يف عنآلا ىلا هعرد ثرأ ارسا يف م هتازيعم يف هفالخايف مث هلامفا

 هقدص يفك ذدعب ىراتي مده ودفعض غم هرصع دعب وهرصع يف هأ ضرالا كولم نر اءذا ١

 املكيف ماللاو ةالصلا هيلع هعيتاو ف دصودب نم نم قيفوت مع اموملسو هيلعهلا ىله| أ
 *لاعفالاو قالخ الا يف هب ءادتقالله دوج ةعسو هنيادقفوي 1 نا ىلاعت هللا لاستف*«ردصو درو

 ملسو هيلث ىلص*_لاوقالاو لارحالاو

 +١١ ١ةنس ىفوتما يواصبادمحازيشلا يديسّماب ف راعلامامالا وه مو

 ةروس يق ىلاعتدل وق دنعنيأ الحا ريسفت ىلع 38 «تيشاح يف هلونال د عدل يضر هرهاوج نق رف

 تح
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 نيعااب دكا مدهع وه قاشيملا ٠ 5 الا ةئارصتلودب نايل م 2 امِل قدصت لوسر |

 ف و متبتأ ىلاعت هلوقن وكي هيلعو رذلا ماع أ ناك هين فلتخاو
 يف_لزتت ةدهامملا لات تناك حابشالاملاعيف كلذ ناك وأ ين أيام دهامملافحايشالالاع

 هايينالا عج هيلع دعاملا لو سرا يف فاتخاو«ةدها ارلاةلا طل! يفد دهامللا نكت هيلتومهمتك

 نه ىلع دهاعي ىب لك ناي ا سوأطو ريبج نب دعس مهن«نيعب ؛اتلاوةباعصلا نمةعاج يهذف

 هلرصتيلد هب نامي هعمل قدصم لوسر مءاجنا مدا ىلع درعلا اف« اينالا نممدعب أي

 ىسيعىل ا ليئارمسا ينب ءايبما ةيقب ىلا يسوم ىلا مهاربأ ىلا اذكمودهملا هيلع ذخا ثيش شلل ذكو
 يبيع عمو 'يينالا مومع فينك عمد عدهم اسود ياع ها يلم وهف مالسلاوةالصلا مهيلع
 كني حا العم أ يدب خم ٍِث اي لوري ايو لاعتءارفةكش يلو صوصأأب هيلع دهوع

 تناىلا ةداتقو يدسلاو سايعنبا و يلع مهم عربغد ةياصتلا_ةرم نورخأ ةعامج بهذو

 هدأ رقاب ين لكىعديملا هكا ذخاف سو هيلع ى اص دم ان ديسوه هياعدهاملا لوسرلابدارمل
 رباش ولف هيلعو هنرصنيلو هبنامأيل هعبال اق دصم يح وذو ملسو هيلعشاىلصدخم»« اج نثل

 نمدتماو وهناكو يبنلاثا اذ عرش لطبل ءايبنالا نم ىن يأن هزيق ملسوهيلعمتلا لصدمم

 13+ نيل الا ريست يف ص ريسلا ظفاطلا !لوقلااذهيع رصتقاو ملسو هيلع لص هءابتا

 هباوث ءايبالان اوءاينالا يب 1و هيلعشلىلص هنا ريسفتلا اذه لتي" الأ نءذخؤي يكبسلا

 ْ دما ءاد نم مهتم نايبو مخ اب مطوا طابتراةدهاعملا كلتيف ةكطلاو
 ةروس يف ىلا عت لوفد 9 ةروك ذا هتيشا اس يفدلوق 3ك فيا يواملا فراعلا رهاوج نمو غ7
 ف راقكلاىلا اويهذ يا كلل“ ل” اردت 8 طيات ت تدك نو اضيارارمت لآ
 مهموك اولماعدتت مالسلا مهيطعءايبفالا كح سو ديلعملا ىلص هلبق نماماو دحا مهم + قبب
 دوبك وأ رايد َنيراكْلا نم ض ند ل ب لاقنيح مالسلا هيلع حونك لالجلاب
 دحا ١ بم يقبام اهب هتمحرالولو نيملاءلا ةمحر سو هيلع ىلص انيبتقمالسلا |.ييلءطاصو
 ميال ءايبتالا هيلط ماع ءالب لك يف انهي ردع( ياش ناكف

 ةروس يف ىلاعت هوقدنع روك لا هتاح يف وق 3 نيايواملا نراعلا رهاوج نو غ3
 ميو ويش نم لوس موف ثم تعيد! نينم :لالع فأن م دَقَل فيان ارمتلا
 نيب«لالَخ يب ل نم اونك نِإَو يك ”باّكسلأ مه ع وداي أ
 ميشا ينةنايطا يال ا نع الواى لاعت هللا هزت زف ,اسوديلع 85 ىو وهيطعت يف قرت أل

 هللايلص وهققيقملا يو ميماعاهي منا زوظع ةيعأ مهل هدوجو _*رانيي و ةقباسلا ١ الا
 0 ا يمحو
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 يس سس يي يبي بيبي ل |
 امو مهيلع مودتواهبنوعفتنملا# مال نينمإلا صخام او رافكلا ىلع تح معن سو هيلع
 ناالا هباوقز رو ماع ءالب لكوحسلاو فلانه سو هيلع هلل ىلص هباوندأ ناو رافكلا

 باذملا نم ةاتلايف م مفشيالو مهمأربتيو راوبلا ر د ديف دواذامهتبقاع

 مدهتم ريغأتكر بانا نم * النا مالسالا رشعمانا ىرشب
 ةروسيفىلاعتدلوق دنع ةروك ذم هتيشاح يفد قد ضبايوأ هلا فراعلا رهاوجن هاو
 هلو ”تلامر تنلباَمَك لمت منِإَو كب دن كلِ لِ أ عليل وس اها ةدئاملا
 ' امماسقأ ةثالثملا مسقني سو هيلعمن لص هلا لوسرملا يسواامنأ عا ا« ساّنلآَنم كمصتي
 ' دزير ملسو هيلعهللا ىلص هذلب دقف موم“قلخلاب ةقلعتملا ماكحالاو نآرقلا وهو هشيلبتب ما
 ' ىلاعتما نمدلةرداصلا باتعلا ن تايآرتكأ كلا هيلعز زاجولو اًقرحدنم + مكيإوأتر حئديلع
 ١/ لغفلو اد 1 ةدوسو كرس ةنلنوكتن 5 ل امد لوف 3 َنيَعةيآك

 | جب درع لق يتلقلا رن دبر وع الق دَحأ 'هلَأ وه لثو نوفل 1[ نم لق
 60 ميلا لو هيلعملا يلصدت افو لبق هيلع ل زنا ثوح عيلبتلا عاقب هلهنادههشدقوسَّنلا

 همتكب رمأ امون تغلب دقق ضبقأ هحور ضبق نيحليئارزعل لاق هنا دروو* ”ٌقتيد دمك
 | اموت«ةمالاب قيلتال يتلا رارسالا عيمج وهراثرحدنم غاببملو سو هيلع هللا لص همتك دقف
 دزواذلو ةمالاب قيلةينلا رارسالا وهو ضعبلا غلبو ضعبلا تكدقت همتكو هغيلبتيف ريغ

 معطقل امدحأ ماتت ول معلا نمنيبارج يب .حييفاطعا لاقدنا هنعشا ىغر ةريره يلا نع

 يف ملسو هيلعهللا ىلص للا لوسر رهيم تلاقاهعشا ىفرةشئاعن 8ع لاقت موقاحلا | ذه ينم

 كللذك نحناهبف تلاق ةليللا يبسري يب نصا نما اصالجر تيللاقفةلياةئيدملاهمدقم |

 ا مسوهيطع إلسا لوس رول لاقف ٍصاقو ىلإ نبدعس لاق اذهنم لاقت حالسة ثضتخ | نعم 1

 هل اعدفدهسرحا تنخ ملسو هيلعشا ىلع للا لودر يلع فوخ ىسقن يف عقول اقف كب ءاجام
 انئجالا ةف ناملا نبةفيذحو دعس »اج يذلا ناةياوريفو مان مل اسوهيلعهللا ىلص ها لوسر

 | نم هسأرجرخاف ةيالاءذهتلزنو هطيطغ تعه”ىتح مالسلاوةالصلا هيلعمانفكسرحن

 ملسو هيلع هلثا ىلص هظفحين :اكمنأ دروو*ىاعت لبا ينعصعدقف سادلاا يب يااوفرصنا لاقومدأةبق

 ةظقبالو موأ يف هئوقرافيال كلم فلا نوعبس

 ةروس يف ىلاعت هلوق دنعةروكذ دلل هتيشاحويفهلوق اغيايواملا فراعلا رهاوج نمو 23
 هرم 2 ساحر سةدع

 م * نيود لارا يد نوقتينزللاهتك اسندر آس تِسَوقمْحَرَو فارعالإ

 ماَرْوَتلاِف ومدن عي و تكس ةلو دج يذل آل 1ينلآل وست نوع دانون زياني ا



 هورقوهورزع نوحْلمْلا مم * كيثوأ اسوأ ملأ دوا وهبت ورصتو ورع
 ىلا رحامو ةكباراد كرم هفصو همسي ليغااوقار كايف مدنعاي ومكم هنودجيد

 لاق# سو هيلع ىلص ةوظعلا هقالخ اوهفاصوا ن !نماذكهو ةتدصلادري وةيدملال ارقي ةنيدملا

 هانعدو ممل اظناب ةيناي رسلابةا اروتلايفروك ذم سو هيلع لصادممنا سيمللاي راتيف

 6 كلا دبعةنملا لمادتع مدينا لصين مس !نارابحالا بكن عن سملا رك نو« دمج
 ديلا دبع ةكئالملا رئاس دنعود.جلا دبع شرا لها دنعو رابلا ديع رانلا لها دنعو ١

 تاجملايفو محرلا دبع نجلا د:عو رهاقلادبءنيطايشلا كنعو باهولا دبع ؛ايبنالا دعو ا

 | شوحولا دنعو ثايخاادبع ماوملا ددعو نميهملا دبع ريل ايفو رداقلا دبعربلا يفو قاما دبع
 روبزلا يفو بقاع ضعحلا يفو باطباط ليجنالا يفو ذومذومةاروتلا يفو قازرلا دبع ||
 أ لسو هيلع لص دمححو هطملاعت هللا غو قوراف ١

 ةروسويف ىاعت لوف دنع ةروك. ذم هني شايف وق 96 فيا يواصلا فراعلا رهاوجنمو اا
 رك رول م أي ارياف لأ واقعنا ودير ة وتلا 0

 و هلك نبذ دل لع نوبل قل دو ىدهل 57 وسر لمر يداوم نو ”اكلا ا
 اي هقدص ىلعتل دلا هعيهاربوهعرشو هلا رونارتفطي نانودي ري *نيُك شما |
 وك اهتلاث#ي اظل نر ةلا اهيناث#«تارهاظلا تاركا اهدحا# روما ةث الث يشوطسوديلع ا

 هينوورمال رايق اميظعت ىو« يش هيف سال مالسالا نيد وهو هعايناب ما يذلاهشد
 دارا نف و هيلع هللا ىل لص هتويندح يفةجفاوةرين روما هذيفاوسدويعم لك نم يربتلاو ١

 نيدو* نآرقلا وهىدهلاو#هناش عفري و هيلعي يأهرون متيو*هيع باخ دقن كلذ لإطيأ ا

 مالسالا نيد وعملا ا
 رخ آيف ىلاعت هلوقدنع ة ةروكذملاهتيشاج يف هلوق غبا يواصل فراملا رهاوجنمو ع

 "كلم نصب رح 'مكطعأم ل2 نيزع عامكسفل أحرم .لومَد كج دق وتلا ةروس
 برملا نم ةليبق سبا سابع نارا برك باطخكسا نم هاوق# مج ر ةقؤر نييمؤملأب
 ئرقوٌمعب ل قاقتابع اهلا معسل اوا#«يسسل مويفدلو مب اوويلعشا يلم يلا تياردترالا

 يدل يفاملا .اردقكتراو عرفا نيلوسرك ءاج لبو ة.ءافنلا نمم افلا عيبفي سقت أم
 ا



 شرق نم ينطصاو ةثانك نم شيرت يفطصاو ليعامما دلو نمةنانكأ ىفطصاهللا ترا
 لسوهيلءمث ا ىلص رابخنم رايخ نم رايخلناف مشاه ينب نميفافطصاو مئاهينب |'
 لوأف لات هلوق دنع ةر كذا هتيشاح يفوق ع ايا يواملا فراعلا ره جن 8

 الو هيبنإ لقي يدر ق# صل هي وعدم! اتاي 7 0 ابيل
 هبراديعلاةبسل تحي | ناهنالابفرشاو فاصوالا صخاةيدوبعلا فصو نايملا ةراشاهلوسر؛

 ةفيرشلا تاماقملايف ىلاعت هللا هرك .كذاذلودعسو زافدقف ادحا هلهتدابع يف كرشبلال ثيحي
 ىلاعت للا لاقةوعدلام اقميفو# سوم هدبع ىلإ يف سوة لعن لا يلا ماقميفوغانحا 9

 يلاهتدئلا د :ر ضايع ىنغاقلا لاقا ذو“ وعدي هلا اديعت مق مَلْدَتإَو و
 ايرثلاأطأ يممخاب ثدكو اهتوافرش يداز امو
 اين يل كمحأ تريص نأو -يدابعاب كالوقت تن يلوخد

 مالسلاهيلع هب ؛يسعةماتلضاك ]سو هيلع لمه هتءالالض قوخ وهو رخ - !هجوك انهو

 0 ىلاعت هلو دنع لاف م« مب مصل ىلع دعو هحورب ياه دبعي هلوقو# هللا نيااولاق تي

 لاوحالاب ريصإلا لاوقالل عيمتلاوه ياهلامتهللا ىلعدئاع ريعفلا نأ روهشملا ريصبلاعيمسلا
 ءانثلا نيفصولا ني جنايتالا ةكحو لسو هيلعمتلاىلص يلا ىط دئاعريمضنا ىل.ةودجلاعفالاو
 1 همت شهديؤبومرسصب غزيل و عممأم معن ودها ش امدحاش يح سو هيلسهن ل صهنا لوسر ىلع

 ملسوديط هلا لص هناش ةحفرو هماقمواعىلاةراششا عطا امو صبا غاز امىلاع اهتهلوق ريظن وهف ١

 ةروس يف ىلاعت هلوق دنعةروك للا هتيشاح يف هلوق 9 ا نقيا يواصلا فراعلا هاوج نمو 2
 | هلجال لومتمدئا ىلع بوصتم وهف ةمحرلل يا َنيِمَلاَعةمْحَرَأل |ةكاَيلسْرآ اَمَو ءايبنالا

 هايينالا ثادروالقمللاىفن لمودطتما ىلص هنا يا لالا ىلع وصنم نوكي نأ حصيو

 اهحار وأةمحر اذ يا فاضم ف ذح ىلع وأةمحرلا نيع سو هيلعمللا ىلص ديو ةمحرلا نم اوقاؤ ا(!

 وهومرك ديذلا ثب دكا نا كافخيالو يواصلا ةرابعتبغنأ ةادسةمحرانااغاثيدحلا يقام | :
 تيعملسو هيلع | لص هنا وهو يناثلا لوقلا دب ري ادهم ةمحرانااغإ سو هيلع هللا لص هلوق ١

 دنع حجرملا وهدنا كه ددعجرملا وه هنوكأةثالدلا لاوفالاطسو يف هزعجافادلملو ةمحرلا ا
 ارجافوارب تا نجساو سنالاب نيملاعلا ريسفتددعلاف غم هع هللا ىضر ةيفوصلا انت! دانس عينج |

 وهو#لاصئتسالا باذعو خملاو فسمل ا هبيسب مفر ملسو هيلع ةثأىلص هنالرفاكو انمؤم
 نم !نق ىمظملا ةذاعشلا ىلا قطعا دن راما اخيح نياشياةمح .ر موديلا لغ |

1 

 2 جم

 10 ا سب ل ب يل حج
 ل
1 
4 

1 



 م6

 15 طقتايدلا يقالةحر ويف رغكا ندد رخو اينددلةحر نوبق ملسو هيلع ىلمعب |
 ةروس يق ىلاعت هل اوقدنع ةروك ذملا هعيش ا > يف هلوق ضيا يواصلا فراعلا رهاوجنمو لي
 ا نمذءلكب قحارلسو هيلع هللا لم هناا ؛ ميس ثني نيني رمل اب لذ ايدل بازحالا
 ين لك يف سفدلا ةءاط لعةم دم . ملسوديلعشا ىلع يبنلا ةءاطخالو هعمز يف ناكدسفن نم

 0و "هلأ حاط دقق لوس كل أ عطب نم ىلاعت لاق هلل ةءاطاهنالايندلاو نيدلا روما نم
 ىلوالاب مهمسفنا نم مهجاوزأو همثدالواو مهلا ىلوأ ويف مهيسفتا نم مهب وأ لسو هيلع يل اص

 هنا ىلع لول دظعا ة د + الا هذ هوه دبع لع ديلا قح نم رلظعأ هنتمأ يلهم سو هيلع هللا ل هقخ

 نينماملاب ىلواشاهلعجامناو اقل تلصو ةمعن :ركبف ىهظعلاةلمساولا وه ملسو هياعدنلا ىلص
 هبر نع هلاوقاوهلاعفأ عيمجنيحو نعلب هسفن ىوه نعيش لعفيال ملسو هيلعللا يلص هنال
 ةروس يف ىلاعت هلوقدمع ةروك ملا هتيشاح يفر : ., ذامالكأضي ا يتواصلا فراعلا رهاوج نمدالم
 اميل اومْلَسَوِلءاوُنَصاونَم . نيابي يل لوليك مو بازحالا
 ىلع قلذا لاضفاو تامجرلا ظيوم ملسوهسيلع هللا ىلمهنا ىلعليل درظعا هيفي الادذه
 ىلع هلل نمو عظمتلابةنورقملاهتمحر لسو هيلع ىلص هيبنىلعمللا نيةالصلاذا قالطالا
 تامل مج رخسل تكلا يع يلسي يلام ىلاعتهلوقل ةمرلاقاطم يبا ريغ

 ةالصلاو مهعيجت اللاب دارلاو#نيماقا نيب !دنلاو نيتالصلا نيب قرفلارلظناف ولأ
 ىلاعتهلا نيهيطعتالصلا تناكالو دب قيلياج لسوةيلعمملا ىلص ينلل» ءاعدلا ةكمئالملا نم
 ىلاعت هللا ةمحرا هبت« ىش لك ملسوهيلءهللا لص يبلاةمحر تعسويظعتلاب ةنورقملاةمحرلا يش

 اوعدا يا هيلءاواصاونمان يذلا اهماايىلاعتهلوقو# تايلجتلا عبنمو تامحرلا طب ممشا[ ذب راصف
 كاذب مهفي رشك سو هيلع هلل ىلصيبنلا يلعنينمؤماو ةكئالملاةالص ةكحو#هب قيلي (؟هل
 ضعبل ةًافاكمو ملسو هيلع هللا ص دهظعت رابظاوةالصلا قلطم يف ىلاعت هلاباودتقا ثيح
 نمي /- قحو ممل تلصو ةمعن لك يف ىهفعلا ةلطساولا سو هيلع ىلع هنال قاما ىلع دقوقح

 ضعي اقاكمملسو هيلعمللا ىلص هيلع قاطعا عيجةالصف هئفاكي نأ صقيش نم ةمعندل تلصو
 | نارملاعت هانم بلط,هتالصنا ( تلقنا ) مالسلاوةالصلا هيلع هقوقح نم مهيلعبجيام
 اد ذاكم نعني :نجاعاوناك ا. قلخلا ناب (بيجا) الوااوبلطاقلطم هيلع لصم وهو يلع يلي
 هللا ىلص يتلا ةلصاولا : الصلا نأ كشالو هئفاكتب نا كلاما رداقلا نماوبطإ سو هيلث ىلص
 لسوهيلعما ىلص هيبن لعتداز ىلاعتش ا نم تبلطارلكف دح دنع فقلال هللا نم لاسوديلع

 هلا نود نينمؤللاب مال لا صخأ (تلقدا) زالت تولع وهلوق# لجو رعد ماودب ةماد يعف



 هع

 مو هيلسا وس يبلا يذم رك ذ بقع رك ذليل ذه ناي( بيجا) ةكالاو ا
 مال دالادكأر آو تافالا نم ةمالس مالسلايق نال مهب صٍيصنقلا بساهفرشبلان م يشاغا ةيذالاو
 رن ءايلعلا نا معاوجديك أ أنلانع ةينغتناكهتكتالمو هلل ثدنسا اما هتالةالصلا نود

 كلامدنعف يجاولا نييعت يفاوفلتنسا سو هيلع هللا لص يبنلا لعمال لاوةالصلا بوج و ىلع ١

 ذنعو ضرف لكن م ريخالادهشقلايف بجن يناشلا ددعو هرم رمثلايف ءالسلاوةالصلا بت

 راتكالا بحي ليقو ملسو هيلع هللا ىلع هوك دنع لبقو ةرءسل تلك يف ب تا هريغ
 مسج اهلضفو ملظعاهرما سو هيلعهللأ ىلص يلا ىلع جالصلافةلمخلاب وهدي ريغ نم أهنم

 | نم ىلاعت هلا ىلا لصوت اهنا نيفراعلا ضعب ىلا تح تاب رقلا لجاو تاعاطلا لضفانمثنو
 ىلع وه للصي و هيلع ضرعت اهتال ملسو هيلع هللا ىلع اهيحاصاهيفدتسلاو رييشلا نال يش ريغ

 ملو ناطيشلا اهلخدالاو فراعلا يشل نايف دبالف راكّذالا نم اهريغف الخ هيلع يلصملا
 ام ابلضفاو ىمحت ال ةريخك ِس هيلعهلل | ىلص ىنتلا ىلع ةالصلا قيصوىلاقم*#اهباههحاص عفتني

 فراعلا مالك متنا يلظعلا زيبا اهل لصحاهنمةغيص يابكلس# نف بححصلاولآلا ظنل بف 5
 ىلعة لي وط دمع يعالطال ايقيلأ هنعدلا افع يناهبللا فصوي ريقفلا هعماج لوقي * يواصلا

 اذهيفتيتك ءالصاادبك أتءدعو ردصملابمالسلا ديك أتيف ةروكذ ذملا يواصلا مامالاةرابع
 ينوق يشوابفورجب آلا اهركذا انااهو اهبساتيامعماهرك ذأأل ابتكرتودق :رو فةرابعىبعملا

 ةالصلادكأت اتمدعوب ردم اب هدك 5 ةرقيآلا يفرال ارك طيف فير رش ىنعهيإ ارطخ 96 دئافإإل :

 نا وهوملسو هيلعشا ىلص هيلعةكئالم اوهللا نم ةالصلا عمةيآلا ردصيف كذيمل هنا عمدب |
 ةالصلا مههل هش دحر .دافتسي اك ةيآلا لوؤنب هبل ةالصلا ةيعورش ورع ةقباس تناكهتيعورشم ا

 ا ةالصلا ترك ذ كلا زف منع دفاكف مال لا ماو رأي ملسو هيلعدثا لص هاوقوا يف اهب رومألا |
 أ هي رماهنأشيفماتهالا مدعشلاذ نم موتب الثلذ مالسلانوداهب رمالاوقي ١ الا ردص يناهدحو ْ

ْ 
 ا

 || هلوق نم موهنلاهنأش يف قباسلا عي رشنلل دك كوم عيرشت هب ومالا ناكر دصملاب دك وم ىلاعت
 | ةباصعلا ولا ىلص هنم لطي ملكلذلو لع دقايق مالسلااماو ملسو هيلع هللا ىل ص

 ا ركذب ةدك رم رءالا لوا نم ةبآلا يف ترك د دقق ةالصلااما هبمبلع ىبسل السلام لع ناأأإ
 |١ ريظي من مالسلادل جاعحأو ردصملابدبك اعلل تحت نابقيإلا ريدصتو هتكئالمومثاةالص أ
 ادكرمدب رمالل هب اتهماضيأ وه ناكناومالسلا نم رثكأ ةالصلان اشي ماتهالا ةيآلا نم |

 كاذ لعل دب وكشالب ردصملاب,ديك ان نم ىوقاهتكتالموهّثلا ةالصرك ٌذباهدبك اتنال
 لشفيف : ةدراولا نم زثكا هو هيلع هلأ ىلص هيلعةالصلا لضفيف ةريثكلاثيداحالادورو أ



 مل

 نمو لموديل لم يبلانع ةدرارلا تاواصلا غيص نم ريك < ةفعاشمقاعشامالسلا نا

 يقرخ الا نعاهدحا دارثأ أوه رك من ةيلكلاب مالسلااهين رك ذي مدعب نمو ةباعصلا نممدعب

 ىلص هترأي دنع مالسلا دارفأ دراولا نمو ةعشاربإلا ةغيصلا يف ةالصلا دارفادرا ولا نفدراولاريغ

 مالسلا نعةالصلادرفا» ,ركيافا لاق ريخ نبا ظفافسانا ىلعةحارك كلذ يف سيلف مسوديلعلا

 يرابع تيتنا )لءا هللاو ةعأ اركالن رخآسض اج يفهبقا| ذااما رخآ ساد يف ولو هب تأ اذا

 ةروس يقىلاعت هلوقدتع ةروك ذملاهتيشاح يف هلوق غي يراعلا فرم را او> نهو 2# |

 يلسو هيلع ها لص هنا ىلعتلدقآلا«ذهنااَر لَو ريدي اَلةَمآك أل السر اموابس ]

 ا
 ا

 أ
 ا

!| 

1 

 اموىلاعت هلوقاهنم رخأأ تايآنم ذوخ أف ميفلهلاسراامأو اري ةنواريشب سنالا عب ناب لسرم

 فيلكت لاسرا نملاو سنالل مسوهيلعهللا لصةلاسر !نكل نيملاعلل نحل كاتس أ

 وو رقوي وولد لعيو هلوسووهنأب اونو ايو ريس اًدِماَسةلاتنس نان مسفلا |

 رم يدبأق رت ديف نسيب إ ةومي اي نيدلان *دايصأو همك اروح
 + مِيظع ارح ديوس ةلعدعاءامب قو نمد ر هسقت لع دكتتامت كش, |!

 ىلادشب وةلاسرلاب هفرش ثيح ملسو هيلع هلأ ىلص هيلع ىلاعتهنم نانتما كاناسرا اناهلوق ||

 يا اريدنو ةنجلابايدلا يق ممل ارشنمو نايصعلاو ةعاطلاب هيمالاعأ يلعادعاش قل اةفاك

 يف ناتيعبس ناثءارق اههو اتلاوءالاب هلوسرو هللا اونئمؤد رانلاب اوس لمع نماقوع ارذنم ||(

 #«ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرل وأ ىلاعت هلل عجار هورقري ومورزعل ريمتوةعب رالاظانلالا مالها

 سلف هدحولوسرلا عظعت ىلع واهدحو هك عظمن ىلع رصتقا نمنأ ةي١ الا ,ذهنمذخوي وأ

 ميظعتلا نكلو ادملسو هيلعدملا ىلص هلوسر يلظعتو ىلاعت هلا يظعت نيب عمج نم نماؤملا ل نمار

 هلوسر يظعتو تالاكلاب هفصوو ثداوملا تافص نعدبمزنن ىلاءتدقا يظنت هبسجلكيف |
 كلذ ريغ ىلا اريذنواويشب قالا ةفاكلات دصواة> هلل لوسر هنا داقتعا ملسو هيلع هللا يلص |

 ةيالا كتومبايي نيدلا نا ىلاعتهلوقومم لسو هيلع ىلص ةيبضرملا لئامشو ةينسلا هفاصوأ نم ٠
 حالصلا + بلع هممب امم نا نيباري ذنو.اريشب موديلا ىلصهلسرا هناىلاعتو من اجينح مالا
 زعشي كالذو ىلاعتو هنا“ هل ةعاط ملسو هيلدا لد هتعاطو لجر زعدل ةعباتم مالسلاو ا

 || فيرشت لاسرا تاداجلاو تاناويحلا رثاسل فيرشت ليقو فيلكتلاسرا ىليق ةكمالللو
 ا ةروس يفىلاعتةلوفدنعةررك ذملاهتيشاح يفهلوق 26 اًنفيا يواصل فراعلا رهاوج نمو 4

 يذلادقملا ل مالا يقشميلاو* ل بو زعمب ردتع ليسو هيلع ها قصور كفوو هانم مظعب || أ
 ضل يي تك

 يسن جد صو د لع مس بجو ماب ا وجع عدس د يم دع بوب هموم دس حمص ب مح سم



 هك

 انه اهب دا ارلاودإهمزالا يذلا دب لاب ءافرلاو مامالا ةعاطلا لذب نمهسقت لعناسنالاهدقعي
 تيم ةل حرم وأ ةلحرم نم لقأ ةكمنيب وأ نيب ةريب تسب ةيرقيثو ةيييدحلابناوض را

 *«ديدشتلاو فينختلااويف زو# دمر أ نماهضعب ليفو مرحل نم لل قف اهيف فلتخاو كاده رثب

 ميل قبر ماد لسا هيوم نال لامتارل

 هناجيس هنا يئا مهيديأ قوف هللادب و*اهمقيقح لعدإلا تسلف حراوملان 'عوزنم ىلاعت و هذال

 ةيآلا هدهو نجلا وهو ياايظع أرحاىلاعت هلوقو# | هيلع مهي زاجيأ متعب ايم لع علطم هىلاعتو

 ا ةعاطلا يعمامالا ةعيايملا لوف ظفالا موم !ةربملا ناالا نار مضرلا ةعب اطوزت بسن اكن أو

 1 اته_دىمو هبادآو هطورش مازتلاو هلوسرو هلا ةبح لع فراملاهيشلاةعباب هوديملاب ءاقولاو

 دي رأأ ىلع درعلا ذخأ دنع ةيآلا هلع ةيفوصلا املا لم متسا

 ةروسيف ى اعت هلوقدتع ةروك ذاتي اهيفهلوأ د اضيا ىواصلا فراعلا رهاوج نمو 3
 ممر مسا لج

 نيباملاق دصم' كلل رش أ لوس نإ َليئاَمْسِإ يباب ب .اىيعلاَقذِ و فصلا

 ا 9 اال _ مح المح يدب نم يف ًي لوسري | شم اول نم يد

 نم نركينأ لمتيو و هريغ نم ىلاعت هندي دماح رثكأ يتمملاو لعافلل نبل نم ليضقت
 هريغ 2000 مهن هرثك !هنودمحي قل جاطظان وك يأ هريغ نم ةيدومش رثك ايالوعفأل

 هنون م لوالا ة«هوجنوأ سو هيلع ىف لص هئاممأ فرش هلأ عم دمهنود ر ل دما نصخو

 دب ليس لسو ةيل ههنا ىلص هوك" ي ينادلا» مسالا أذ اذهل زميالاق ١ اروك ذم سوعيإ اعدل ىلص ا

 3 لجو رعدل ى قال ١ ده لءقباس ىل اتش هيلعدللا ىلص هدم لن راثلاث] #١ ءابسلا

 مهفعي لاقو*أددعب ىلاعت هل قالا دمحو هتمال دععافش لبقش دم ةمايقلا موي وايندلا

 ميحدو فاورك ىلاعت هئامسا نم نيعبس وحن اهنم مسا فال ةعبرال لسو هيلع هللا يلصدنا
 ةروس يف ىلاءتدلوقدنع ةروك ذملا هتيشاح يف هلوق 5 ًفيايراصلا فرامل | رهاوج نمو

 ىفراالو "يلا ب حا نيدال مظعنيد ىلع هانعم سابعنبأ لاق م لع ٍيقْلَخ ىلع َكنْإَد َْن

 نعتائكس ال ةشأ ةشئاعنا ليادب ٌنآرقلا با ذآ وه نمل لاقو# مل سالا نيد وهودني يدع

 هب رّمأي, ناك أم وهدداتق لاق ناو نآرقلا هقاخ ناك تا اق سو هيلعدلا ص هللا وسر قاخ
 يذلا قلطا ع كناو ىمملاو ىلاعت هلأ هن نمهنع يعتني وهم رماوأ نم . ملسو هيلع ىلص

 يريضوإلا فراعلالاق اذلو سو هيلعمللا ىلص هل حدم م طظعااذهون : ارقلا يف هيدا كرما ١

 مدا اراب يح هافطصا ةهكروصو هأتعم م م يذلاوبق

 هنعش تازاص اس يلعدحرش يف ف هتعشا فذ هتعدللا يد هدر هلوق الك اشيا يواسغلا ىف زراعلا رعاوج مذ ا



 ملا

 ىراوعادم ءرسكتاكرب يناوادبأ كتاواص لشفأ لعجا مبللا ) يئويازغلا مالسالا
 هنالناسالا صخامناواهريغو يأ (هينافالاى الخلا نرش لاا طعوالضف كتايحن

 عج 9 هيفايالا قئاقللا عمو 3غ ىلوالاب هاوسامت لضفأ ناك اضف اذا عاونإلا لضفا

 نيقيلانيعو نيقإلا اءنمأب اهبتارم ميمجي نامالا ةقيقح لد :لسو هيلا لمدنف ةقيقح

 تالزات عضوم ملسو هيلع هتلا ىلص وه يأ 26+ هيناسحالا تايهتلا روطر د نيقيلا قحو
 مالسلاوةال.لا هيلع سوما رس دنع لالا يلع طبهم روطلا لبجنااك اهطببمو تامحرلا
 هيل لسو هيلع لص دلا لوسرو اكد راصف .لالجلاب روطلا لعش ىلهتف هب ةيور
 + نمدنمالا ذخت النادحالا تاماقمتراصف ةلحو [لعنيملاعلا عسوق ناسحالاب
 8 هلأ ىلص وهيا مكيام وهو ريم عج 6 هناا رارسالا طبومو ه0 ةدهاشمو

 96 هيايرلاةكلملا سورعو دم هنمالاذخؤتالف هناعجسدعيز امحر مة ؟شانلا هلا رارسأ عضوم

 توكلملاو كلل امارعيف زيملا ياةرقفلا هذه ةداب ب زنمةالصلاءذهتاباور ضعب يفاك يا

 ظئاسبلا كيسفي رصتلا نم هتكمو تافصلاو ءامسالا رارسا هيلع علخ هنا ببسب توكلملاو
 دقعةطساو 4 همدخ عيملاوهرد !ذذان سورعلا نال اس ورع ىنملاكال.ذب ناكف +تابكرملاو |
 نريبسلا رايخ ءائعمو هرايخ» يشلاطسوو يربكلا هت ر هرج دقعلا ةطسأو ةكنييبتلا |

 دئئاقووإا6 ىنعملاو سملاب مهيلعمدقملا مهلدملا مهتيترل مفارلا يأ 36 نراسرملا شيجمدقموا# |

 + الا نورشعو ةعب راو فلا ةام ءايبئالاد دعنا يور يبن مح ل6 نيمرككا ءايبنالا بكر ١
 كأول يا 28 م7 2 ع تن ل
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 هلوقب رعش تبي م ويفعب معمج ةسه ميم مزعلا راوا# لفكلا وذو سي رداو
 ملعافمزعلا رلوأ ممحون ىسيعف هك ىموه ميهاربا دم

 قلحلا لفن هلاالا اهملعيال لسرلاو ءايبنالاةدعْأ لاو بيلا ذه لطم هلضفو |
 نوكيف قلما لضفا يمدالا عونو رفنالو مدآدلو ديسانا لسو هيلع إم هلوقث/6نيعبجا ْ
 نيرخأالاونيلوالا م .رك ناو يذمرتلا ربخيفو قالطالا ىلع قللعا لضفأ 5 وديلعهليأ الم
 رفتالوهللا ىلع ا

 1 ا و يح

 ةحطل ةيوسنملاةئيدلا ىلع مالكل ادبع هنعهللا يفر ري دردلادمحا يديس هللاب فراعلا

 ! كلما يف ٌّنادف يس يذلا قالطالا يلع ةقيلطا ل سو هيلعهلا ىلص هناف سورعلاكءاهيلاو رخفلاب

 فرشالا ىلعالاو ل ذلادض رعلاو ةبارلادملاب : اولل 96 ىلعالا زملا اول لماح
 1 ل ب

 ا افلا .كترورشعوةسخو فلا اتثاموفلافلا ليقر*اّنلا نورشعو ةسمخو فلااتث اهلبقو (إ

 | نورشعوةسخ نأ ارقأا يف مهتم روك دملاورشعةعب راو ليقو#رشعث الثوةثمالث مهتملسلا |
 دوهو بيعشوحلاصومدأو دمحيابلاو ماعنالاة ا رخ ىلا انقهح كلتَو ةي إف يسرشعةبناع
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 || دجلا ةمزاكلامو , عديل بستتأ نا.نيدادلا زع م !سوهياعمتا ل ىلع هديب نأ ينعملاو مف مفدالاو | :
 سو هيلعهللا لص هعبتا نمل نيرادلا ز رعوعاشيا بانك وهو قرالا فرشلايا6#مالا
 6لوالا قباوسلا راونادهاشمو د مدقلا لزالاواهيناعمها 36لزالادا رارسادهاش قي

 ءايبثالا عي معيمح ىلع فيرشلا روج وجو رخ اننأو ملسو هيلعملا ىلص وهف لواو قياس عج

 ةراعو سئ لولا قبولا انف هقيقحراباب تارا ميج لعوب مولع مهن
 يدق نال نارتو رو هشملارباجشي دحا خ4 دهشي واهدهاش . ىبمملا ذهب ناكق هيلع
 تأشنىنلا ةيبيغلا معلا لكلا انههنمدارملاو تاككلا ينام نقلملاممسأ لصالا يفنامجرتلا
 نيرتشألا اونيلوالا مولع عب لع يا كلاو 5 5 ملا عسا لامر ناجسمدلا يذزع

 سو« يريصوبلا لوتانافكونئرخالاو نيلوالاملع ت تاع لاق سو هيلع هللا ىلص هنأتصو |
 مسوديلعما ىلص هفص ويف ينريصوبلا لاق نيرخآلاو نيلوالا لح لمتو#ملقلاو حرللا لع كمواع

 ءابعالا هيعتال رجي وهف * (لحوألع نيملعلا عسو
 يثزإادرجلا رس رهظمالل ضيا اهعبنم وهف يالمتلاو معلا تاقثاشوةكح عج كلاو# ||

 هب ترهظ هنا ىنمملاوليلجلاو قيقدلاىلاعتهللا دوج رس روبظدب يذلا هيأ 27 كلو
 وهيا 96يلنسلاويولعلا دوجولانيعنا فاول ةرخ ًالاوايثدلا تاكرب ملسوهيل هلل ص
 رصبتال هنودب نيعلاف أهرون نيعلا نانا ناأ؟ اهرونو تادوجرملا رايخ مس .وهيلع هللا ىلص

 تر #21 اضراالو ءامم تقلخام كالول ثيدحلا ينام مدعهنو ده نيملاعلا نم تادوجوملاو

 أ هلاىلم يبنلاف انعيفخابوهوتوكللاملاعو ريظا» وهو تلال اطنيملاعلا يا36نونوكلا دسج
 ا ةقيقح ياني ر ,ادلا ةايحنيعوإعدسجلا يف حورلا ناي ريكنينوكلا فراس رسل سوهيلع
 قناع توهيالاهنم برش نميقلا نيد ادلاةايلانيمك سو هيلع هللا ىلص وه وااهتايح
 هبرل هعوضخو مل اسوه باعها لص هلل ذنف عوضملاو لا ذعلا ياغي وال ةيدوبعلا_بتر لعاب
 مسوديلع هللا لص هفاصوا لضنا ججارلا يلعي دويعلا تناك لا ذلو دحا هيف هينادبال لجو زع

 ىناعصملاهنمو رايتخالا ءافطصالافةراتنخل يا ةيئافطصالا تاماقملا قالخاب قلل
 هلاخالا ها هنصو يذل ممل فيت ملعيالو منع اخ 1مل َكلنِإ وىلاعت لافراتخلا يا

 ارثكحاوهلءينخملا غلاب ناو * ارصقم "يبنلا يف حدملكئدأ
 ىرولا حد ام رادقم اف هيلع * هلهأ وه يذلاب ىتثا هلا ل

 * عك ل كن موكألاو مظع لكنم مظعالا يا كلا بيملاورطعالا ليلغا 3

 د هنا يذلا وم لانا يردبأ بلا لاثكليثخاد يملا نييقرفلا ذات ال
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 هادف هكلجاملمج يذلا ليلطا وا «الضفت ءادتبا هللا هبحا يذلا بيبللاو هبحا ميماعت |
 لضفا بيبطلا فصونوكي ينملا اذهب و*مءادف هدكلمب ىلوملا لعج يذلا بيبملاودايلخ
 الاو ليلحلاب مالسلا هيلع يهاربا ريعشاو مسوهيلعلا لص هب رهتشا كال ذل و ليلا فصو ند
 ىلاعت هنا همحر يربلا لاق ليلخ سوبح لكف

 ىلا ةاروتلا كس هللا هيلع بيج اذف لولا وكذ اذأ
 ىلاعت هللا همر يريصوبلا لاقو

 لوو بوح عشوم افمهفاف هتئر هللا دنع بارك ىلعا

 مهبعصو ملا لعو#نيلسرا او ءايدالا رئاس يلعو *بلطملادب ء نب هللا ديع نيد محا ديس 2

 ةجحاباقت ةالصلامذهو 96 نرلذاغلا مركذ رع لفغوسنوركاذلا كرك ذالك *نيعججا

 هباق بجح اهأرق نمو متعالا زاكلا سمث يعلو سوردلرملا بطقلا نعيملازغلا مالسالا
 ناديئاليجلا رداقلا ديعيديس يي تلا مع 0

 ملسو هيله ىلص ىبتلا ىلع ىلصو ان الثاثالث نينذودملاو صالخالا 'اشملا# الصدعبأرق

 رع هلوقو يواصلا فراعلا مالك ين مدن مانا يف لسو هيلع ىلص يب لا عارتخي ا

 هريغونم را ادلاةدامسيلاتك يف كاذ تققحاكيسودسلا نع فرع وه سورديعلا بطقلا

 أ يطتةالص ىلع مالكلا دنع روكّذملا هحرش يفءاوف 6# ضبا يواصلا فراعلا يهاوج نمو 6
 ا انالوموانديس ىلعكلراب و لسو لص ميرللا عيش وهنءهلا يمر يو دبلادمحا يديسباطقالا
 | ملاوعاا صام سو هيلعدشلا ل ردو لصالا يف يلا :رمشلا يا 96 ةينار ,رعلا لصال ا ةرجش دم
 برااب دار نا لمخيو رونلاىلا ةبسن ةيئارونلاو* قانتالاب !فرشس اساو قالطالا ىلع
 رهاظلا وه رونلا ةقيقحوة ناو باعكلايف روتلاب ىلاعت هتيعمش درو دقدناف ىلاعتو هنا“

 ةطساو نودب هللا ةرضح نمش ملسو هيلع هللا ىلص هنال ىلاعت هيلا بسسفو هريغل ربظملا هسفنب
 هللا ىلع يبدلاتاذ نأدرودقف راونا همجوتالقلا ىنالخ رونلاب دارا هنا لل تجيو*ةدام
 تلاقاهنأ اهنعهّثا يضر ةثئاءنعو# سهلا يق لظال رب ظيال هنا ىتحاروأ تناك ماسوف يلع

 هللا ىلص هللا لوسر "يلع لد ذا جابصلا ًاقطناو ينمذ ,ربالا تعقوف رش !1ينايون طيخاانيب
 كتملط روثأ و كهجو يعباام هللا لوسرأ# تلقف هيجو رون نم ةربالا تطقتلا لسو هيلع
 ةمايقلا موبكاري ال يذلا اذنءو تاقفةمايقلا مويينري 1 نل لإ ولأ لك لي ولا ةكئاعاي لاقف

 ابلا ليبسىلع هسفنل *يشلا ةبسن هيفف يلع لصيمل هدنع ترك ذاذإ يذلا ليخبلا اقف
 ةئاديعنبرب رباج نعد دراولا ثيدحلا نم ٍش رد لك ىلعو فرشلاةداب زانونلاوفلالاةدايزو
 ب صل
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 هّلادقلخ ءيثلوان ع ملسوديلء هلا ىلص نا لوسر تلأأسلاف دنع هنا يغر يراصنالا

 هماقاهقلخ نيحو رش لك دعب قاخو ريخ لكه نم قلخ للا هقلخ رباجاي كيب رون وهلاقف
 يسركلاو مسقنم شرعلا قاخت ماسقاةعب راهلعج ٌعةتسفلا رشع ىنثابرقلا ماقميف همادق |!

 فلا رشع ينثابحلا ماقم يف عيارلامسقلا ماقاومسق نم يمركلا ةئزخو شرعلا لمحو مسق نم

 عبارلا مسقلا ماقاو مسق ن مة دجلاو مسق نم حوللاو مسق نم لقلا قلت ماسقاة عب راد عج تدع ةنس

 سمتلا قلخو هزج نمةكالملا قلت ءازجاةعب راهلعج عم« ةنس فلار رشع بنا فوم ماقم يف

 +«ةنسفلا رشع ثا ءاجرلا ماقميف ميارلا ءزجلا ماقاو هزجنم بك اوكلاو رمقلا قلخو ءزج نم

 مافاد ءزج نم قيفوتلاو ةعملاو هجن ملعلاو لخلاوءزج نم لقعلا قلت ءازجاةعب رادلء جت
 ةئامدن»ترطقن افرع رودلا مشرتف هيلا رظن#م# ةدم طفلا رشع ينثا ءايحلا ءاقميف عيارلا رجلا

 مم*لوسو وا يحور ةرطق لكن مىلاعت هللا قتلت ةرطق فال اةعبراواقلا نورشعو فلا
 ءادهشلاو ءادعلاوءايلوالا حاورا رون مهبسافنا يمهقا قلت ءايبئالا حاورا تسفنت

 نووناحورلاو نويب وركلاو يرون مينركلاو شرعلاف ةمايقلاموي ىلا نينمؤملا نمنيحيطملاو

 ىدو نمميعنلا نماهيفامو ةنجلاو يرو نم ميسلا تاوعسلا ةكئالمو يرون نمةككالملا نع

 لسرلاو ءايبنالا حاوراو ىرون نم قييفوتل اويكو لقملاوىر رون نم بك اوكلاو ,رمتلاو سمعشلاو

 ماقاف ابابح رشعىنثاهللا قلخ ع ىرو:ُتاتن نم نوحلاصلاو ءادعسلاو*ادهشلاو ىرون نم ||

 ةماركلا باهت و ةيدوبعلا تاماقميثو ةنس فلا باجح لكيف عبارلا ءزإلا وهو رونلا
 دبعن نيقبلاو قدصلاو ربصلاو ةدكسلاو راقرلاو لعلاو رخو تأ ارئاوةجرلاو ةيوزلاوةداعسلاو

 ناكف ضرالا ينهّللاهبكر بجحلا نم رودلا جوخ الف ةنس فلا باجح لكيف رودلا كلذ
 هيف بكرو ضرالا نممدآهلا قاخ م لاظملا يللا يف جارسلاكبرغملاو قرمثملا نيب 'يضي

 بلص ىلا لصو نأ ىلا بيطلارهاط نم لقتني ناكو هدلو ثيشرملا هنم لقتنا ٌمد«هنيبج يفرودلا

 اخو نيلسرملا ديس ىتاءف اي فدلا ىلا يتجرخام نم يما هجورملاهنمو يلطملا دبعنبهللا دبع

 هدعب لاف ها رباجايك يبث قلخ ءدب ناك ا ذكه نيلححما رقلادئاقو نيملاءال ةحرو نييدنلا

 | نيدلا دعس نع لئامشلا ىلع هحرشلوايف لمخلا نابلس يشلا انني رك يواصلا فراعلا |

 هلوق دنع يدملاةدرب حرشيف ينازاتفتلا

 مهب هرون ل متلصت اماف  اهيماركلا لسرلا قا يئآلكو

 ةيدمحملا ةقيقملا رابتعاب ملسو هيلعملا ىلصدا تراث فصو دي هينامحرلا ةضبقلا ةحلو 9
 داسجالا ملاعرابتعاب ملسو هيلع هللا ىلص هل ثلاث فصو 26 هيئاسنالا ةقبلخلا لفاو 9ع
 كت ذآ آذآ ذآ تأ

 هاتيرع بيع اس تيد تسيب. ايم مست اس جري سيم سجس عع عا يممسممب و

 1 م ع مسج هم ا هسسم 0
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 شيا داسجاالاْماع رابتعاب ملسو هيلعهللا ىلصل عبار فصرالرثامسلاةروصلا فرش أو
 دارملاو زوجت ةضبقلا يفو*الزأ ضوبفملا رونلا يا لوعقملا مسا ىنعب ردصم لصالا يفةضبقلاو
 ىلاعت هللا ىلع ليغسم وهو ديلاب ذغالا ضبقلاة قيق-نال زاربالاب ةردقلاو ٌددا |رالا ىناعت

 انيك داك مننا لئالجي منااوع نبحرلا نال انيكو اك معنلا جا اهناىملاةراشا 0 مرالاهتيسنو
 ةقلخلا لاك نم اهيماقامرابتعاباهتروص فرشوابلكملاوءلل دام تاعج يتلا أشناهتءمل ىنعمو
 ىنعم يف هدعهللا يضرريد ردلا بطقلا ىنمي فلل ادهش لاق# ةماقلا لا دجعأو ةعلطلا نسحو
 ناكملاعت هللا ناملعا# ينو فرعي قلختا تقلفش فرعا نا تيبحأذ يفض زاك تنك ثيي دج
 ىنعب نفهتاذب ىا هروننمة ضيق ضبقف لرعي نأ بحاف هفرعي نءدوجو مدعل فرعي هلزا يف
 اذهوةدامةطساو ريغ رع هتردقب هزربادارملاو ناييللةفاضالاو تاذلا نمو رونلاوءابلا
 ريكحالا نإ شرعب ويدمحلا رسلاب واو رالاحوربو يدمحلا رونلاب ىجملا ود ضربقملا
 ىلامت هنا همحر ضرافلا نبا لوقكللذ نمو لماكلا ناسنالاب و ربكألا بالاب و لوالا مدابو

 يقوبأب دهاش ىنعم هيف يلف + ةروص مدان با تنك ناويفاو
 نيبةدوهشملا*اممالا نم كلل ذريغو لصالا ةرعشثو دوجرلا نيعناسناب و رارسالارسب ىمتلاوهو
 ميحرلا فصوب ,ةئاقدو نمر صوي معنا لئالجةققلا كل نلعىلاعت هللا ضافاع نيفراملا
 96ةيناب لا رارسالا ندعمو9رباج نع مدقتملا ثيدحلادا دهشياك اهلكملاوعلا اهنم ىماو
 | ملسودياء هللا لص ها نالاقلطم همتكب وأدلها ريغ ,نعهمشكب رماو هيلع هعلطلام لحتى
 ةيسنلايف ةفلايلل نودلاو فل الا ةداي زب بلا ىلا ة بف ةينابرلاو هريغا يلع ملاعت هللا ماطبإلامولع |

 ىلاعت هنا همحر ىريصوبلا ىلاق امله م ريغب ملسو هيام هللا لص همراعنا ىلا ةراشا
 ميلا يف ببدأتلاو ةيلهاجلا يف *« ةزجسم يمالايف مملاب كانك"

 ىلع ماعلا فطع نءرارسالا ىلع مولعلا ف طعو ةراتخلا ىأ 6 ةيئافطصالا مولعلانئازخو 4
 ةملطلا ىا 6 ةينسلا ةجيبلاو 9 اهركذمدقتملا 6 ةيلصالا ةضبقلا بحاص 4 صاغعا
 تجردنا نم ل ىتمدواسح ةعفترماةلزلا ىأ #2 ةيلعلا ةبترلاو 96ةئيضملا ةعيفرلاةنيرشلا
 ءاول وهو يثار تحي هنود نف مد دما ءاول ىدو فيرشلاثيدحلا يفأ دليهئارا تحت نودببلا
 يف ىرخاو برذملاب ىرخأو قرمشملابة با وذ تابا وذ ثالث هل ةدس فلا هلوط ةمايقلا موي بصنب
 هيلا نوبستتمو نوعجأر و هنم ىنعمواسح نودتسم_:رويبدلا يا هيلاوهنم ميفاللعطسولا
 تماو تقزرو تقلخ ام ددعدبحتو هلالعو هياعاكراب وملسو لصواإل6 ل دوهيلعشا لص
 3 :راشادملاب ارتخوينيملاعلا بر هقدمللاو ا[ًريفك ايل لسو تينفا نم ثعبت موي ىلا تديحاو
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 أ هرم نيثالثو ثالثب هنمةثاملا ناواعبست الص لكب قع ًرقثامنامهضعي رك ذوابلضف ممل ا
 تاريخلا ل الد نم

 رجب ةالص ىلع مالككا دنع روك ذا هحرشيف هلوق »يأضيا يواصلا فراعلا رعاوجنمو لي

 هنم نه ىلع لصمبللا دل يو هنعهطا ىف هر شيشم نإ مالسلادبعيديسمولملاو قئاقملا

 نال هيظعت دي زل ةراشاودب ملعال ممهاو , ملسو هيله ىلص يبنلا وه 9 رارسالا تقشثنا
 رارسالا تقشناو 0 8 >5 يش ىلاعت هلوق ناك ميظعتلا هب ىف ؤيدق ماهبالا

 2 راونالا تقلفثاو ينك املك لسوهيلعهل ىلص هب جضنا دارملاو اهبأب جتفنا يا
 ذوخأم اذهو قارغتسالل راونالاو رارسالافلاو ةيونمملاو ةيسملا راونالا باب حتفنا يا
 ةمودعم ياةقلغم تناك ,لسو هيلث لص هدوجو لبق ءايش لاق مدقتملا رياج ثيدح نم

 وا هرون_:نستأشت ياةيئادتبأ نم نوكتف ملسوديطهلا لص ءدوجوب تدجو كات خفف

 تقئرا هنو سو هيلعهللا لصد دوجو لجان هراوثالا ت تقلفناو رارسالات ةشنا يأ ةيليلعت
 ءاهسلا ةزنعو ءايشالا قئاق-تربظ ملسوهيلعمنلا يلص ىئنطصملا ةيسيا »6 قئاقملا

 مو هيلع هلا ىلص هيفو يا 6 قئالخلا زيعاف مدآمولعتلزاتو ١ 96بكأ اوكلا ةلزاج قئاقحلاو
 زجعاف هعما فرعالا يش رظنيال راصف ءاممالا عيجج طمدأو د امواعب دارأاو مد امولعتازغ
 نيق اص 'مثك نإ آلام همام يئن 56 لج كويلات رم ثيح كالا كاذب
 ىفطملا ىلع تلزن مدا ىلعتنل ان يتلا مولعلا عيمجت مياس ملا ”مدأاي ىلاعت لاقف اوزيمف
 مدا ىتح هريغو ةك الم نم قئالخاعيمج ز نيعاف تايعسملا ىئاةح ملعدازو ملسو هيلع هل ىلص
 مزلي( تلقنا ) نيرختلاونيلوالا رجا مسوي لسعر ةككالا لا زجثل مدالعف
 الاجا تايعسلا ملعم آنا( باوجلاف)انيينو مآ لع نيب قرف الف تايعنملا ماع ءامسالا ملع نم

 ملسوهيلع هللالص ةنعدروكإ ذل اليصقت تايعتللو ءاممالا لع ملسو هياعمللا ىلصاينو

 20 ملفمووفلات تاءاضت هلوزكم ذه يف كك ىلارظنا !؟ اهيف رظناانافايندلا يل ت عفر لاقدنا

 ملسو هيلع ىلص يبنلاةقرقح كاردا نعى الخلا مابفا ترغاصت ياذ قحال الو قباس
 ىلاعتدقلا همر يريصوبلا لوت ةىنعمأ ذهو ير ريغ ةقرةح ينام ال ال سلاو ةالصلاهيلعل اة كلذل

 3 ريغ هيف دعبلاو برقلل * ىريسيلفهانعم بف ىرولاايعا

 هرخ ا ىل !نامزلا لوا نمنيقولخلا رشعم يا قدالالو قباسأتم كردي لف هوقب لع شل لف

 فكل ملسو هياعمل لصدعقيقح كردتف ةرخ الا يفاماو ايندلايف ةقيقح ىلعدحا هل فقي لف
 ءاملا موجتلا لغم اك سس * انلل كتافص الغم امنا + يريصوبلا لاق قئالخغان ءباجشلا



 ا

 بع ا مو مسمي جب سس سمو

 * ملطاب هنعارلست ماين مق * هتقيقح ايندلاف كردي فيكو * ةدربلا يف لاقو ا

 تكلم لسو هيلع لا ىلع هنيب زتهبشتني زم ةقثوموراونلاردزلاو ىمركلاو شرعلاوةجلاك ادع ||

 نع باغ اموهو توكلماملاعو انلررظا» وهوشللملا ماعةعب راملاوعلان ا ماقملايقاءلصاحو أ

 هيلا كننمو كناسحاو كبانجج ياكلب قيلتدلوقو6#هلها ودأك هيلا كنم كب قيلتةالصإ# |
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 باغام توكلملاو نيتاسبلا ىنميةضور عم ضاي رلا9يةقتؤمهلاحر هزي تركلملا ضاب رف

 سو هيعمل ىلص هلا ني زمتوكلملافرهزلاب ةني زمنيناسبلانأ 3 ضاي رلث عزل نيب زاب

 مولعلاو رارسالاملاع وهو توريملا ملاعو يمركلاو شرعلاو رائلاوةدلاكت اسوا 2م

 ضايحو ول ىلاعتو هتايم هتافصو هتاذمات نم هبهنلا صتخل 1١ رهو ةزعلا ملاعو فراعملاو
 هالتمالا قندتلاو مرلعلاورارسالالاعوه تو ,ربخلا نأ مدقث ال6ةةئ دتم هر أونا ضيفب توريجلا

 نم ةئاعع ةقث دهم بولقلا يا ضا يطا كالتت رجلاب همولءهبشو ضايلاب نرفراعلا بولق هبشف

 هنمةبستكمنيرتنآلاو نيلوالا مولع نا ىنماو لس هيلع هلل لم يبنلا ملط وه يذلا رججلا كلذ
 نم دس رهوالا دوجومال يأ قلعم ياهعطونم هب ودوالا :يئالو# سو هيلع ص
 ليف ؟بهذل ةطسارلا الول ذاوإلم اهماو«ايشالا صا هنال ملسو هلعدتلا ىلص هدوجو
 نم دارملا سلو تاقولخملا هوجو يف ىمظملا ةطساولا ملسو هيلع هللا ىلص ودود طوسوملا
 هئمو هيلعد تعي ايوقالوق نوفراعلا لاا ياةيسنلا دارملا اأو فيعضتلا ةغيص ليق هلوق
 هنعدلا يخ .رريبكلاي ةركيلا مدس وهو مهضعب لوق

 لخدي ال كريغ نم هانأ * ربا يا هللا باب تناو

 الا هردق فريال هنال هله هنا لجسال يا ةيليلت فاكلا هلهأ وهأر هلوقو هيلاكنمةلصاو ينا
 تالاككلا نم هريغيف قرفتام عيمج عماجلا يا6#كيلعل الا عماجلا كرس هنا مبلل 946تنا
 هلد نم مهنق كيلا مياصوي و ىتئالخلا لدي يذلا تازوعلاو تاكربلاو ف راعملاو مولعلاو
 مالسلاو ةالصلا ميياعوهيلعهبأ اونمهنوكل ءايينالا ةطساوب مد هنال ةقباسلاسالاك ةطسا |وب

 كباهحرو# ةمايقلا موي ىلا لسو هيلعدلإ م هنمز يف دجونم مو ةطساو ريغي هلد نم مهنمو
 ىلاعت هللا نيب باج سو هيلع ىلع وهف ظعالا منام يالي كيدي نيب كلئاقلامظعالا
 عئام نعي باها لسو هيلع ها ىلصهتطساوبالا ىلاعت هلللوسولا | دعا نكميالن هقلذ نيبو

 وهفممال اضيا بج هايبنالا نال مظعلاب هفصووهتما .نرعشإو ,رخالاو ةيب ويندلا راغملا ا
 وهملشو هيلعثلا ىلم فطصملاو ةصاخ_بجح كالتف هذيملتل باجت عبشلا اذكو موضعا
 مئاقلا ىنممو*مهيرو قل نيب زربو باج هنوكل يلكلا خزربلاب يعش أ !باحملا



 || سو هيلعد ملسو هيلا لص هنا د دارلاوهنيب وكلنيي ةطساو ريغنم كيلا قلخلا يعادلا ياكي دي نيب كل
 ا ملسو هيلعدنلا يل اج ىطصملا !ةمظعر فها و« كتعاطيف كم هنم يونحما برقلاةرخ #غئاق

 1 يهني يأ مهلا #2 هلوقب هب ر عرضت اوس قراخل ن1 يتلا ةمدقملا فاصوالا كلدب
 دارملا ة6هبسب ينقةحواإلي يقلك دخلا سو هيلع لص لاقاذلو مالسالا نيد يا

 || اء بسملا نافاهباققص نك انثالرس رةعاطو كيعاطب كاوقت ينقزرا يا ىوقتلا انهبسحلاب
 0 يريصوبلا لاقونركاقث ارشأ دنع مكسر 5 أ نإ ىاعت لاق قالخالامراكم نمهب رق

 ا مهنعي فرو ملسو هيلع ىلع يبنلا تيب لآ حيف

 ا هارفصلاوءاسغييلا هقدوس * مأوسو ىقتلاب سانلا مدس
/ 

 1 هلدس ىلع يناحاو لذغلادراوم مامي عيكم لوما درارمنما مملسا ةفرعم ايا ينقرعو ا)#

 ةيدحالا راجييف 2 جزو هع ل ا لطابلا ىلع ف ذقاوكتريمتبأفو ع اله كترضح ىلا

 ا سحأالو هدجا الورع االو ىراال تح دحولار 4 نيع يف ينقرغأو ديحوتا ١ لاحوأ ن ينل شنأو

 أ دي نم ءاقتسالاب الا هبحاصل ميال ةفر ملاوديحوتلا لاكو ةيدوبعلا ل اكن اك انوا الا
 ؤ يتقي حرس هحورو يحدد أح ملظع الا باحملا لءجاو قلق وهيل ىلص طسملا

١ 

 "لم ىنملاومل و هيلع ىلع ىنطصملاوهمظعالا باجحلاب دارألا يا مماج هتقرقسو
 نادبالا ةأيس هايملانا اهكف ءاملانم رمضخ الا دوعلا داك رلسو هيلع لص يلا نم يحور
 هئم يقتستومدهاشتال يال حاورالانابحورو حاونالا# ايسرلسو يلم شا لس وه تانابلاو

 يققيةحرسس ملسو هيلعشأ ىلصدحو هر لمجاو*نايصدلاورغكلا لخا حاورأ فو تاومأ اهنأك

 ْ يلا هجوتي ملاذايفال ريخ لكي يل ةيجروتم ىلعالا الملا يف يتينا نال ةركاذهحور لعجا يا
 يئازجا عيمج لع هجايايملاوع عيصاج ملسوهيل عدا لص هتقيق ل !هجاو# تمدنو ترسخ

 رمأ امل كف لاعب اترك لب مريغب قلعت الذ مطابوأ رماظ مالو الصلاه بلوغشم
 و يطا لم هلال و سرين باغرل دنع هللا يضر يرملا س وبال اقامه بع ىف هب

 تسلأ موي والا ديعلا يا6#لوالا قملا قرت : 0 ةفرط
 لرالاديحرتلل ابحاصءالعج يحورةايح سو هيله ىل ص مفعالا باجملا لمجا ياكي رب

 يرصتاوأي ركذ كديع ءادندب تءعس امب يئادت مهم! نطاباي رهاظاي رخآ ايلا ابدل
 ٍض ريدا هلال هللا يغني ويني لحو كاني وينيب عجاو شالكي يندبأو كالكب
 «ادشو امرأ أ وهو كلدل ن ..انثآ نير «راممل لإ كدا نآرقلا كيَلَع

 | تينت هنو لمد ديلا يا هز حتما +بيلتاومْلسَوةكْءاواصاومآ َن نيد ل 05 نأ لع نولصي ةدكحإ دامو مَ نإ



 م

 تاولصلا لضف اك« نأشلا اذه يفةفلاملا يبعك يفاتركذ ةمحلئاشتةالصلاءذهلو ١
 بطقلا ةالص ىلع مالكا د: عررك د ملا هحرشيف هلوق#عاضبا يواصلا فراعلارهاوج نءوؤلل

 | تيعمال ةيددمحملا تاذأا ىلع لص ء مالا #9« يو هنع هللا ىعر يقوسدلا يهاربا يديس يقيقحلا
 ةفيثكلا دضةغيطللا 96ي دحالا ةنيطللا لقي دوقعر ةي دم اح نيقراخملا رك ا موكل كلذ

 تاذلايق هيشلاوريظنلاو ليذملاةئدع اهنوكلةي دحالاب |مفصوو ةينارون 1وكل كل ذب أ ممصوو
 ىلاعت هما دمحر يريصوبلا لاق !؟نيقولفلا رئاسؤم تافصلاو

 سقنم ريغ هيف نسحلا رول # هتسامم 3 كي رش نع هزنم

 تهبش امناو أب ناك ام سهما ف شكت 15 !رفشاكراءرون ىاذلكي رارسال ءامس سعشاإل#
 ةيسملا راونالا رورظ لحم يا ل6 راونالا رهظمو 986كاردالا نعام دعبل هامسلاب رارسالا
 هايربكلاو ةمظعلا نع ةرابع 26لالجلا رادم زكرمو## رباج تي دحيف مدقلاك ةيودعلاو

 رع ةرايع وهو 86 لابللا كلف بطقواإلل هركرم لوح رودي كافب لالخ ا ىلت هبشدقف
 هللا هل ءج راسو هياع هلا ىلص فطصملا نا انددارماىبدماو نا سحالاو فطلل أو ةمرلاب ىلا لت

 لصاو قال ايف لامج لكو هلالج نم لساو قلع يفلالج لكف يل اج اويلالجلا يقل لعب
 أ يعذأو ينرثع لق أو يثرخ نما كيلا هريسب وكي دا هرسيمبلل ذل لسو هياء هت ىلص هلامح نم
 ابوح ىسفنب و تفم يامي الو ينعءانذلاينقز راو ينهكيلا يف ذخو يل نكو يصرحو يفرح

 ا6مويقاي يحساب موعكم رس لك نع يلف ثكاو يدب
 ضعب الص ىلع مالكلا دبع روك ذا هحرشيفهلوذالعاضي يواصل فراعلا رهاوج نمو لي
 اهركاذل لصحيامةرثكلةمايقلا رونةالصةايسملا ةردقلا طخب ربح ىلعتدجو يتلا نيفراعلا
 هبنثملاةفاضا نم 96كراونأ رب دمتان ديس ىلع لس ميلا قل ياو مويلا كلل ذيف راونالا نم

 6 ملسو هيلع هنأ ىلص هرأونا نم سيتقل الخلا عيمجم رجماك يش ينلا كراونا يأ هبشألهب

 ىلاعت هللا همحر يريصربلا لاق رجلا نمنوفرتخي
 «اوضالا كئرض نع الا رح #* تاق لضف لك حابصم تنا

 ىرخاو ايلد ككلم 'ريز-يا 26 كتكلم سورعو كتم ناساو كرارسأندعمو 23
 زاوطو 96 ءايلوالاو ءايبنالاوةكالملا نمكترضح لها ماما يأ »6# كترضح ماماو 6
 ايند كتاماعنا يا # كتمحرنئازخو لع بوالا زارطلا نيزي اكهنب زمايتا 36 ككلم
 ام ياي كديحوتب ذزإتملاكتمي رش قب رطو 9 ملسو هيلع هللا ىلص هديب هجيئافش ىرخاو
 ينيعدرق تاعج ملسو هيلع هللا لض لافانه نمو ك دوهشو كركشو كرك ةيفالاهتذل تامجا
ْ يس ا
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 | ءالرل دوجولا نأ ىنعما 6 دوجولا نيعناسلا يلي ير ريغديف ينمسيال تةويلوتةالصلايف

 1| 36 نييملاعلا بر ايانع اهبىضرثو هيضرتو كيضرتةالص كلعنوداه يعتنمال كئاقيي

 هبييط لجو زعاهاطعادقتاهتافم يا ٍض را اةتاَومسلأ دلال يف ىلاعت هللا لاق يتلا يا

 اذا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعو هتعب رشد دي لوسرالو هدعب ينال هنأن ةلاسرلاوةوبتلا نم |

 ع ميظعلا هرادقمو هردق قحهباحصاودل ا

 ملا

 ضراالو ءامس تقل ام ك الوثب دملا ينام مدعلا هبدارملاو ى معلا, فصتال ملسوهيلعهللا للص

 ىلاعت هللا همحر يريصوبلا لاق كلمالو جالو

 مدعلا _نساينالا جرت ءالول * نم ةرورض ايندلا ىلاوعدت فيكو
 مهنالدوجوم لكل ةداملا لسو هيلعهذلا ىلص وهيا 26 دوجوم لك يفببسلاو 96لاثللذلو
 || كتاقواقم رايخا ريخ يا 26 كقل.نايعان يع هلي رباج ثي دح يف مدقل اك هررذ نم نوقولخم
 /! ةنابكقطصاهللانا مالسلاوةالصلا هيلعهلوقدل دمشي و راوطا رايخ لسوهيلعهللا ىلص وهف
 أ( ينب نم يئافطصاو شب رق نم مشاهينب ىفطصاو ةنانك نمشي رقطصاو ليعامما دلو نه
 هتقلخ يذلا كروننم يا 96 كئايض رون نم مدقتملا#9 رايخ نم رايخنم رايخاناف مشاه
 قيتوكماودب مودت ةالص #8 ةينايب ةفاضالاف دحاو ىنعم ءايضلاو رونلاو ةطساو الب

 لا

 يديسة الص يلعمالكلا دنع روك لملاهحرشيفهلونال(ضيا يواصنا فراعلا رهاوج نموزإلل
 كرابو لسو لص بلال يثوا دج ةيشع ئا ضف يتلائافلاةالصةامسملا ريبكلاي ركيلادعت

 نال عئارشلا نم حوتفم ريغناك ام حتف لس هيلعدشا ىلص هنا يا قاغلام متافلا دهان ديسيلع

 تاداعسلا باوباو تاريخا عاوناه دابع لطب هاو جتفو ةيلهاملا نمز ةرثفلا دعب تناكهتلاسر
 !ضر الاوتأ اوهسلا نت اخ هانم تيزوأ تيدا فوقك مارال لك ورخالاو ةيويندلا

 مسوي هلال ص بلا نأ نعل اول« مساقلاناو طعم !قبا ثيدحلا يفو»«لسو هيلعمل ىلع

 36 قبس تالا وو« ىفوأ يستلاو «يش قليل الواوىلاعت هللا نمرداص ل وأ وهفدرجولا ب 0

 نادبعي سايلاو رضا ناك هما نمو لسو هيل ءهقإلص اديبنةعب برش ىلع نوكي ءاهسلا نم لزن :

 يذلا ها دنعتباثلا نيدلإ رصانيا 5 قاب ق ملا رصانلاو 0 هتما نمودتعي رشبهلا
 هللا لص فيدل هرصن يف نا يهم قي ائيد ' مالسإلا دي ريغ غبي نمو هيفىلاعت هللا لاق

 هل رومألا قحلالاعقلاب وةقملا جححملاب قملانيدلا ىوقموهعم رثادو قع مزاللسو هيلع

 ١ نيدلادب للا ىنمملا نوكيف هئامسان نممماهئال ى امتد وهيفاث 1! قحلابدا رمل واهلا ةرضح نم
 ؤ ىلعو هيلعلا ىلص مقتسملا كطا ارمص ىلا ىداملاول رثأ دنعزمأل ٠ مدل اَمَو ىلاعتدب د



 م

 ةالص ىلعمالكلا دنع ررك دما هحرش فلوق 3 فيا يواصلا فراملا رهاوج رهاوج نمو لاو نو
 ةدحاولا يقاذلا رونلا ةالص ةامسلا هنعمل ىغر يلذاشلا نسملا ويلا يديس ريببشلا بطقلا ا
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 ١ كرابو لسولض ميلا هك نو بركحلا ميرفتا ةئامسمخ اهتدعو ةالص فلا ةئام اه |
 هنالذدام الب ىلاعت هللا هقلخ كيسذلا ياهلا تاذ رونا يق !ذلارودلا دمع انديس ىلع ا
 ءاهمالا رئاسيف يراسلا رسلاو وي دوجوملكل ةدامو درحولا جاتفم ملسو هيلع ىلص ا

 قئالطاتاوذ عراب دمملا ىبمملا نوكيف ,.تافصوابت ا سم رايععاب نكات | ْ

 تافعلاو ءايمالل لمتلا طببم هنا هانعمر هتافص و ىلاعت للا ءامسادارمأ نا لمشحي ومهتاغصو |
 نم لكذإ راسو هيلعدلا ىلع هتاعساوبالا هئافص نم ةفصالو قاضتاساز م ممأ نم دبل الف ا

1 

 ايد هتادصو قاطاتاوذ عيؤدمم موديلها ىلصو ه ىأ ميم نمل والا يحص نيينعلا

 هتافصو ىلامت هلا اهمال ط مهنا ةلعساوب يرخأو
7 

 ةالصلا,ذهلعمالكلا دنع ر وكما رشف هلوق 3في يواصلا فراعلا رهاوج نمو قي أ
 هنا 6 هلاك وهلالجودلا ب ىراتةالص ل أىلعو دعا درس ىلع هكرابو سو لص,ميألا

 أ تافصور ريوس تحن لذدنال ةيضايود َ ماظةيلاج تافص ىلع ىوثحا ملسو 2 عشا ىلص

 يريصربلاو ةباهعلا نم_بمكو ناسك امي دحر اي دق نوفراعلاك افرع قرشا ذك ةيلالج ا
 ىلاعتهلل لوق الجو هلاج يفانفكيف لابو دح ىلع ملسيوديلع هلايلعدل لاوقيمو يصربلاو /
 | ىوقلا رسمت كلذ ليصفتو َنيمَلام مسيل كاس امو رمظع قا لَمَل كن 3

 ل *ملخلاب دنع اولست مأيث موق ؟هتقيقحأيأ :دلا يف كلر دب فيكو* ىريصوب لاق ةدكارمارع أ

 *مبباك هل قاخ ريخ هناو * رشب هنا هيف ملعلا مايف * لاق لوقت نا مل 5

 ١ هفطع ناكل زان ابايجارايلج اهنطاب راعرما ل قالخالا عيجنعةيانك لاكلاو ٍ) 3
 صاخأ طماعلا فطعنمدلبق | ا

٠ 
 ةالصلا ىلع مالكلا دنع روكذملا هحرشوف هلوق 96 اضيا يواصلا قراعلا رهاوج نو 96 |

 »6 هلاصوتةذل هيلعةالصلاي انقذ هلآ ىلدودمتاندديسىلعكراب ملسو لص مهلا« يو ةينآآلا
 ةياغلا وهملسو هيلع هللا لص هلا لوس دويهثن اف هنيبو انيبجحلالاوز بدسلهب رق ىأ

 هللا لص هللا لوسر ينع باغ ول هنعمل يضريل ذاشلا نسحلا وب لاقكلاذلو هلا لهال ىوصقلا |
 ىلاعتشاهمحر ىريصوملا لأقو نيطسلا نب ١ يشن تددعامن يع ةفرط لسوهيلع |

 ءاقشلاوأ ريم لك نع لاذ #* هجر ةياررب ينصخ هش

 هبشلاانمقن ضرانلا نيا لاقو



 6 يو كلم ل لس دس هيت م د م بسل 7

 اهنعديعبلااهيفرظنيلةفي رشلا ةضورلا ةروص تاريخا لئالدبحاص عضوناك يبا هينيعنيب |

 هلوقب ميضعب راشا كا ذل ودوصقملا ردوأس و ليخلاهل |

 مو

 مركلا قلخي نا لبق ماهي انركس * ةمادم بييحلا كذ ىلع انبرش
 هرم هللا ندق يعافرلانبا لاقو

 يتبئات حف ينع ضرالا لبقث * ايلسراتنك يحوردعبلاةلا-يف
 يتفشابب يت كك نبع ددماف * ترضحدق حايشالاةلودمذهو

 ديلا كت جرف سانلا تم الم يف ةهجاوملا كابشةلابقفقاو وهونيتيبلا ن يذم لاقدقو
 هيلع هللا ىلصهللا لوسر ليقدنا لئالدلا بحاص ىورو+ابابقو فيرشلا ربقلا نمةفيرشلا

 يف قدصو ينم قوش ىلعيل نم ومهفاف ينريهلو يب نمآن م لاقث كب ناميالا يف يوقلا نم ملسو

 "| نما كلذ ايهذ ضرالا“ لج ةياور يفوكلتام عيمجىتي هر دوي هنأ كلذ ةمالعو ىتبح

 كيلعنيلصملا ةالص تي أرأماسو هيلع لص هللا لوسرأ ليقو اقدص ىتبعم يف سلخ وقح

 ضرعتو مهفرعأو بحت لهإ ةالص عمسا لاقف كدنعاملاام كدعب ىف اب نعو كنع باءينم

 هنعاللا يقراقو يلع ىديس ىلاعتهماب ف راملالاقو ها اض هرع مرية الص يلع
 حابشالاو لاومالا ئاركعب * ىرتشي كلصو نابسحا تنكدق

 حاورالا سئاقت هيلع ىنفت * نيه كبح نأ ةالهج تنئظو

 حاتمالا فئاطأاب هشيحا * رم صو يبني كتبأر يح

 يحاسج يط تحن يسأر تيولو # ةليحب لانت ال كنا تلف
 يحاو رق ماد كيودغ هيف + يتماقا مارغلا ىثع يس تاعجو

 ةليسولا مأب نموة لح او ةرسفملا نال هب ررلاصوة ذل قاذ ىفطصملا لاهوت ذأ قاذ نم نا مواعمو

 هلوسرو هللا ةبحت يف اوسفانت نوفراءلاامئاوارمط ةفرعلل ق ذيل نيلاصولا نيب قرف نمو دصقملا دهش

 يف لزختلاب هيلط نممهنمو يروصوبلاو يعربلاك ةليسولا يف لزختلاب لاصولا بلط نم مهن
 دحاو عيمبا دصقمو اذو يلع يديك نيماقملا يف لزغت نم نمو هلاشماو ضرافلا نياكدصقملا

 هلأيخ ريصيرىنح هيلع ةالاصلا راكب و بيلا تافصب قلعتلا لصولا بابسأ لنعا ن مناك الو
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 راص ةالصلا ةرثك ممكلذ ررك اذاف اهيف نم روصترملا اهنم لقتنيف بيبحلا لعمئالص دنع

يحورو يلقافش اهيفو * ىتيشب و يأنم انسللا كتضورف
 يتحارو 

 ةرومع نسحاب يدنع املادقت + اهرازم ظشو ينع تدعب نافذ

 ىلغ وطال اقوش ابيلبفا + مهلك نييبتلا ريغ اي انا اهو



 معك5

 ايا ىنملاثاذ ٍفمهبفعب لاقو
 امدل واط رفظأ ملو * ايلا ينقلقا قوشلا اماذا
 اهيلع اًربصق يراد تلقو + (شقن فكلا ياملاغم تشقن

 هعفث وأ لب اوشلا لوصح ملسو هيلع لص يتلا ىلع الضلا ةر كب :ريفراعلادوصقمسبلو
 هنع هللا يضر يشادرمدلا هللا فراعلا لاق سال سفن يقااص اح ىالذ ناك ناو كلذب

 اكحارال اهديرا يناريغ * اين ناجلا نميدصق سيل
 اهيفدل دعا امو ةنحلا نعال فشك نيحدبهّللا انعفن ضرافلان ب رع يديس لاقو

 يعايا تعيضدق تيار دقام 3 دنع بلا يف ينلزنم نأك نا

 يرهاظلا بطلل ةغيص يف عرش ليثملاةهدع ةديب رف اهئاواها ضف مظلة اشا (ةالئانه لقيم

 ىلاعت هللا نذاب شين ةئامبرأ لئيقو ضرم يا ىلصنيفلا ًارقث : ينطابلاو

 مذ ىلع مالكلا ددع روك ذل هدرسش يق هلوق 6 ضيا يواصلا بفراعلا:رهاوج نمو لي
 بط 96 !مبافشو نادبالا ةيفاءو اهئاودو بولقلا بلع دهان ديس ىلع لص بألا ع ةالصلا
 كرشلاو كشلاو دسملاو دقطلاو بجلاو ريكلاك ةيودعملاو ةيسملا ضارءالا_ "ره ببلقلا

 ندبلا يفةيوتملاف ضيا ةيونعملاو ةيسملا ضارمالا نم كالذكنادبالاةيفاءو تالذريغو

 ةينطايلاوةب رهاظلا راضملا مفدملسو هيلع هللا ىلصهدي ىلع يرجاىلاعت هللا نا عيبا ىتعمو
 لسو هيلعهللا لص هل هللا فيإ رصت ينعم وهو كلن ذك مفانملا هدي ىلع ىرجا 5 ةيويئدلاو ةينيدلا
 صرب و همك لا ةى ربت مالملا هيلع ىسيع حيف ىلاعت هلوقدح ىلع ييرخ الاوايندلا ف

 ةداي زو لسو هيلعمللا ىلصانيبتل وبفمالسلا هيلع ىسعل تبئافيف ذب
 ةالص ل مالكلا دنع روك ذملا ه-رش يفهلوق »6# ضيا يوانصلا فراعلا ر هاوج نمو 23
 ىبنلا الام يقيف هدحل ل ةرم ولو ةعمج ةليل لك اهيلعمز الان مس يطويسلا لاقىتلا ردقلايلاغلا

 ميلظعلا ردقلا يملاعلا سيبملا يعالا يبنلادجتان ديس ىلع ص مبللا هع شو ضو لعمطا لص
 فصو اذهو بعكي الور قيال يذلا وه ملل ةبسن يمالا 26 ملسو هبحنص و تلك عو اجلا
 نيرفاكلا هبش عفدلايماهّثا هطعجاغاو صقت فصوتزيغ تح يفو لسوةيلعهثلا ىلصءقح يف لاك

 دنع هدا يدر يريصومللا لاق رشب هملعياغ|نيلئاقلا

 ميلا ف بيد الاواةيلهاجلايف * 5 * ةزجم“ يمالا يق املأ ك كافك

 0 ل ل حمم تسلا ا ل م

 || اهنم هبايحال ف اسم ملسو هيلع هلا يلص وهف ءاضعالاب رشأبت يتلا ةيرهاظلا يمامملاك
 || ةيونعملاوة يس ااهتواشغ ليزمو: ةرونم يامل سو هبحص و هل [ىلعو اهئايضو راصبالا رونو ي

 25010- ع م ممم

 كا او أ ع ا ع ص يح موب جسم لسع ص ع حض يدب عي اعع ل حسد ونص



 20 مكه ِ 0 ِ

 بلاط يباب عشيف دلو هنافاهيف أشن مل .وهيلعهللا ىلص هنال ةكم شو ىرقلامال ةبسن ليقو
 كئذ ريغ ليئواموي نيسمخي ليلا مودق دعب لوالا عي دنمتلخ رشع ينثال نين الا موي

 رجاه مت ةنسةرش ثالثكلذدعب اهبماقاونيعب رالاس أرىلع مل .أسو هيلءهللا ىلصأ عي ث عب و

 ةتس يكسو ثالث نبا وهو لسو هيلا لص وتو نيدس رشعايفشكموةفرشماةنيدلاىلا

 نينثالا موي هتافوتناكو هيفتام ي ذلا ناكما يف ةشئاع تيب يف نذدونيبملا تتلو رصنلا دعب

 فلا ىلا رهمغعب اهاهمأ ةريذك ءامما لسو هيلع كلا ىلص هلو لوالاعيب رنمءاعب رالاةليل نفدو
 ريظع هللادنع قاج نافيقاجياواسوت ثيدحلا يفدرودقو#»

 ةغيص ىلعمالكلا دنع روكا هحرش يف هرك دام 36 اضيا ىواصلا فراعلا رهاوج نمو قي

 ىبتلا دمحشان ديس ىلع لص ميلا 36 ىو ةرابطلاب يزوجات ءارق مزال نميتلا ربطملا رهاطلا
 ةيونعملاوةيسحلاساندالا نعد راارداطلا نمد ردصو هلا [ىلعو ربطملا رهاطلا يالا
 ينع اهوجرخاو مسوديلع هللا ىلص نطصملا ابنم نوكلا ىتلاةئطنلا ةرابط ىلع العلا صندقو

 داسجاك ع اجالاب توملادعب رهاط في رشلاءدسج كراك يف خا ةرابطيف يذلا فالمعا

 مهتالضف عيمجةراهط ىلعاوصنو توملادعب يمدآلا ةراوط يق ىف الما نم نوشتسم عب ءايينالا

 يرق ن أو لوعفم يما ئرقاذأ رهاطلا ينعي ريطملا هلويقو#تاملادعب وةايخلا يف مهنمةجراخلا

 || يف رهاط قلطملا ءاملاك ملسو هيلعدلاىلص وهف هريغل اًربطم ىنعملا نوكي وارياغم ناكل عاف مسا. |

 1 يورخا وا يويند نيش لك نم»ريخل روطمهسفت
 ا ةغيص ىلع مالكلا دنع روك لما هحرش يفهركّذام 6 ضيا يواصلا فراعلا رهاوج نمو 9

 أ
 5 َ ةرعلبلا تازجتلا يذدم انديش ىلعككرأب و لسو لص مبلل 9غ يشوةرخافلا ب قانملا تاذ

 5 هنازوث ةودج ةنع لأ يضرةرهوجلا بحاص لاق نيضراعملا ججحل ةعطاقلا واةرهاظلاب ا

 ! ثيحب نيتدعاس املا يني فرم قاقشناينمويا# رشبلا زج« هللا مالك اهنم# ررغ

 | داجلا جيبستا موج سقى و2 اوةعاسلا تبدا ىلاتىلاق لبج قوفةدحاو لك تناك

 أ  تينح نال معى ح نهسف هفك يف تايصح ىلع ضبق هناديووأمل .لسوهيطشلا "لص هفك يف

 /| كلذيفف نسرفتضرالا ىلعنبعضو م نحيسف ناؤعنطواذ م نحيتسف ريع نيلوان مث ليقلا نين
 يئاسنلاودمحا ىورامل ريعبلاوةيبظلاو بضلاك تاناويحلا قطن اهتمو*(ضياةباحصلا مارك"
 هلها ىلع بعصتشا لج هيفز يراصنال اطئاج لخد . | -وفيلع هلام هنا سنا ثيدح نم
 راصدق هلا لوسراب ي :راصتالا لاق مخ سو هيلع هما ىلص هللا لوسر ىشقمرظ مهعنمو
 | هم يلعىبل لسو هيما ىلص هلال وسر لاقف هيلوص كيلعفاتغاناو بلكلا بلكلا لثم
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 | دلل لوسرط خاف هيدب نيب ب الجاسر سو هيلع لما لوسرولالجلا رظنالف سأب | ا
 لقعتال ةميهب هذههلالوسراب اع لاق لمعلا يف لل داو هتبصانب سو هيلع هلارم | ا
 رشبل دهس كرا رشبل حلصنال ملسو هيلع ىلص لاقن تا دوجمسلاب قحانفف لقعن خو | 0
 نملفحيف ناك. ملسو هيلع هلا لمه لوسر نأ ءافشلايف يماقلاو قييبلاىورو*ثيدحلا | |
 هلكأيو هيوشيف هلحرىلا هذي هكيفهاءجابض داصدق ملسينبنهفأر عا «اسزادباحصأ ا

 تنناال ى رعلاو تاللاولاقو كه ءبضلاجرخاف هن يناولاقاذذع نع .لاقةعاملا ىأرازف
 هباجاف سو هيلع هللا لص يبن داو اداتفهلثا لوسر يدين يب هحرطو بضل اذه كي نم يواكب

 ينيذلا لاقدبمت نملاق ةمايقلا يقاونمنيزاي كيدعسو كيبل امي موقلا عمت ناسلب |
 انا نقلاقدباقعرانلايفو هتمحر ةد+!يفوهايبس رجيلايقو هناطلس ضرالا ينو هشرع هاهسلا

 يلا ارعال ملساف كب.ذكن نهباخو كقدص نمطفادق نييننلا اخو نيملاعلابرلوسر لاق
 هللا ىلص هللا_لوسر اهب سيهرتلاو بيغ تلا باثك يف يف يرذنلا_يظعلادبءظفاملا ىورو
 يف ةدودشم ةيبظاذافتفتلا تارمش ال هلال وسرايفتبيفتاهب ذأ ذاعأ ارم يف ملسو هياء

 ناداو يانافشخ يلويلارعالااذهيق ءاص لاق كتجاحامامل لاقفاهدنع منان يلارعاو قاثو
 || راشعلا با ذعدللا ينبذططتلاةنيلعفتو ل لاق ىق ؟وامبهضران بهذا تح ينقلط أن لجلاكلذيف |
 ىلارعالا هبتئاف ملسو هيلعهللا يلص اهقثواف تعجرو تحذف ايقلطاقدعا منا ساكملا يأ
 برضتو“ارحصلا يي ودعت تجرب قلطاف ةيبلظلا هذه قلطت :لاقةجاح كل ًاهقالوسراي لاقن

 هيلعللا ىلص هتازجعم دادعتو#هللالوسر شا او هللاالا هلال نادهشا لوقثو ضرال ا اهلجرب

 هنعدشا ضر يريموبلا لاق فئاح ملاهي طيخحتال ملسو

 ءاسحالا هدخي ال ذا كفصو نعزحسلا كنازوم“ نمنأ
 ءالدلا راجلا حزنت لهو كا باع مالكلا بعوتسإ فيك

 بلاخما دض تالاككلا بقال 36 ةرخافلا قادما يذدمحان ديس ىلعئلرابوملسو لصو 2
 ىلامتلاقو تدق رةمعتأمأَو ىلاعت هلوقل :رخاوأ ف داهب رختن ىلا ةميظملاةرخانلاو
 هللا للص لاقو* ىف كبَر كيني < فولو ىلاعت لاقو + ريب كاتيطنعأ ن١
 يبرأ يضع ارم هلوقا الو ىنعملا وأ اذهنم عا رخال يا رخالو مدأداوديسانا سو ديلع ا
 هيلع لم هانعملاكو هتروص لاك ىلا عجرت تالاكلا هذهو يفرمإا كيب رةمشناث دمت لب
 هنعدتأ يفر يريصوبلا لاق اك كردنال ةياغ وهو ملسو

 ءابتقاو ةباغ لوقللو اه * قباكفصواةباغنم سبل
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 ءانألا هدمت ايف كن # ايآو نامزلا كلفن اما

 | دمع انديسولع كرابولسو لصوةرخآلاوايندلا يف دمتان ديسريط كراب وسو لصو لع
 36 ةرهاطلاهقالخ ايانقلخو

 ةالصلا ىلع مالكلا دنع روكذملا رشف هك دامإل# اشيا يواصلا فراعلا رهاوج نمو الي |!
 يف ةنايلعا نمموصمملا يا 6 نيمالا قداصلادمتان ديس ىلعملسو لص مبالا دم يئوةينألا ا
 لصو ه9 ةثعبلا لبق نم نيعمالان يذهب ىع**ناككللذلو اهدسبو ةوبنلا لبق هنطاب وءرهاظ ا
 ىلاعتشا_لاق كلذلو حرا رمال 4 #*ي نييلا قلاب ءاجيذلا دهان ديس ىلع ملسو ا

 اهرابك 5 اهلي ءاضيبلا ةجحشلا لطعتكرت ثيدحلا يفو# "معهن نوف ذرميامك لوف لوف رعي 1
 لدو 3 نب مارخلاونيبلالحلا ضيا ثيدحلا يقو*كلاهالا اهنع ضب الابليلك اهرابو ||
 منع باذعلا ريخأئيدا رافكلل ىتح ال نيملاعل ةمحر هتلسرا يذلا دهان ديس ىلع ملسو ا
 ََتَو ميسا نأك اَمَو ىلاعت هللا لاق ةأدب.ةمحرانا ثيدملايفونامالابنيقفانلو | ا

 أ ملسوديلع هللا ىلص ةنوك ل جا نم”ماعبا ذعلك نموخسم او فما نمايثدلا تنماف” هيف |
 مك ىلعو نيلسرملاو ءايبنالا عيمج ىلعو دحمان ديس ىلعملسو لصو هلع ةمايقلامويرملا اهيف
 د6 نولفاغلا عرك ذ نع لفغو نورك ذا كرك دالك ن يمدح مهبحصو ا
 ىلع مالكلا دنعررك لملادحرش لئاوا هيسدلوق 96 ضيا يواصلا فراعلا رهاوج ن دو 3ع
 أ دما ديس ل [ىلعو دمعات ديس ىلع لص مهلا 96 شو رشعلا تاعبسملا يف ةيجضاربالاةالصلا |
 انديسلا يلعودمتان ديس ىلع كراب و ميهأرب اانديسلا ًاىلعو ميهاربأات ديس لعلم 7 ا

 ىنعُف لي ديعت ديمح كنا نيللاعلا يف ميهارب انديس لآ ىلعو هاربات ديس ىلعتك رابائ دمحم !!:

 ميظعتلاب ةئورلا كمر لعجا هسا لص لوقو# تافصلاو”اهم الا ميم مماجلا هللايمبللا |
 امس نمد لان غسلاو يعامل يف .رخ لارا دلا لها نيب هيلع ةّعاد يففتلاومركتلاو

 مثرَغ نعالضف م مسفنال ريخ بلج ىلع مملةردقالو هيلعةالصلاب هدايع شا سامو + كالع |
 نم نم ةالصلا تناك شلل ذلفهيلع ىلصي نامل ن ن ١مييلط فيلكتلاةدهع نم مهجورخيف قك |

 ا ةماوا نع ضف ةرخالاو ايندلا يف كلذب نوفرشيو هلثأ نمباطلاهريغ ن موةماعتأ هللا

 ْ ابفرشأ هفال ءاممالا نيب نمي هخو ملسو هيلع ىلص هناذ ىلع اع وهدم هلوقو #هدايعيلع |!

 !| عيمج غلباوهو فعضملا لعفلا لوعقم مما نم لوقنم وهوديحوتلا كب نرفكلث ذلواممظعأو
 ١ تالدحدمبادجدمحي يذلا وهةغللا يقدمها نال ةداملامذهنم تقتشا ينلاءازمالا
 !| لك نمملاعلاة نسل | ىلع دومتدتاذ هنادانعمو هتاذلقباطم مسا وهف راركتلا يتق ةغيصلا |
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 ءامسلاو ضرالا يف دمت ورفاماكحاو ادواعو الاوحاو الاعاو (قالخاواًفاصواوةقيقسدوجولا ||
 ديلا ءاولوال فيكو دج نم ل فناو دمح نم ريغ ملسو هيلعهللا ىلع وبن ةرخنال اوايندلاو

 || ءامسدقو ومايا قلطا قلتي نا لبق مسالا ذهبت هامس دقو دو فلا ماقملا ب حاص وهود ديب
 امل هريظل نمتمسرخل ضف نم ةلساس نك 5 مانملا فار ناك اي 1 ور ببسب بلطملا دبعم دج ب

 ا أك تدان برخملاب فرطو ىقرشملاب فرطو ضرالاب فرطو ءامملا يف فرط
 نمنوكي دولوجدل تربعفاهصقن اهب نوقاعتي مهن أك ب رغملاو قرشملا لها اذافووناهتمةقرو
 لوقي الئاقدما تمعمدقو ضرالاو ءامسلا لهأءدمحيو برخملاو قرشملا لهادي قاعتي هبلص
 1 كيذلا# ملسو هيلع للم ل او“ دمت ديس هءوضوا ذافةمالا هذ هدبسب تامح كنااحل

 ندا واسم وافدا لب ىلعانوكيال ءىثلاب هبشملا نأ وهو لاو انهوج# ةاكلا مهياع تمرح
 اك ةييلغاةدعاقلا نا اههءةروغك ةبوجاب كللذ نع اوباما دقو لففاانإب يل الصلاناررتملا
 ميهاربا يلع ةالصلامدقتل كالذ ليفاغااههمو# ةيالا ةاكشمك وروُث لكم ىلاعت لوف ف
 هيشالاوىلدالا قي . رطب دج ىلع لصف م هاربا لعةالصلا ك كنمتمدقلامك يأ !مالسلا يلع

 انكي انسان ىلاعت ةلوقك وب ردقلاب ردقالالئالصلا لص ًابةالصلا لصألا رعامأ ا
 هوقو انو نيل لع بياكل ةماعلا مكَيَع بيك ىلاعت لوقو عون يح ٠

 ا ريتك هتمال هعرشوامضاوت كاذلاقهناا.خمو* تبل 0 أ امك نحو ىلاعت

 || ميهاربال ابدارااو#لئالدلاحارشاهركذ ىلا ةبوجالا نمش ربغو باولو لهنا اكلذب
 ا عم رهو ليئارسأ ين 'ايبنا عيجو هيلص حالوا لهشيف ديغو يبن نونمؤملاهتب رذومعابنا

 1 ضفأ كر اب ىنمموجديبع ديمح لإ تنيلا لعأ : 221 هاكر بورا ةمحت ,راطت هلوق

 ا يعتكربلا نال ةثعب رشودرك ةمدأ أوةماركلاو في رشتلا نم هتيطعأ !همدأونب رادلا تاريخ

 اهتلمجام قلطا عيبج يف هيلع ةرشتنمةالصلا لعجا نيملاعلا يف ىنعمو*« يشلايف ريما ةداي ز

 دماح ىالعاف ىتعم واهودمح هدابع نال دوم يأ لوعفم ىنعب ليعت ديبحو#ميهاربأ ىلع
 تاذلا ميكو ةعفلاو فرشلا وهودجلا ن نمديجيو* هدابعنم نيعيطللو هسفنل دماهلا هنال
 جرخا ةغيصلا هذهو انل ةساتطع اف لاضفالاو ليما لصفلاودملا لها كنا ىنعملاو لاعفلاو

 يردبلا يراصنالادومس يان عيناسالاوى مراد واد باول موأطولا يف ينكلاماهثيدح

 ريشب لاقث ةدابع نيدعس سلجم يف ننو مسوهيلعمشا صدا لوسر نات لاقدتعملا يضر
 لاس لوم تكمن لاقشإ مخي لا لوسرايكيا يسن اهلا مدعم
 اذ [؟ةنلتصد جواب تورودقو*ةفيصلا كلت اقول أسيل هناا تح ملسو هيلع
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 جر يل ا م ا ل يحسم

 ايكرت درارلا طراصتقالا داران بقة دايسظقل اهيف سولو ييشاربالا ىعستو لثالدلا بحاص |

 لاق ن ,«لاق سويلم هّللا ىلص هنا هبدك يف ىراخبلا ىو روج هياوصا اوكلامدنعيلوالا وهو ا

 لاجر هلاجرونسح ثيدح وهو هل تعفشوةداهشل !اب ةمايقلاءوي هل تدهشةالصلاءذه
 مالكها لو هيلع ىلص ينلا ة يؤر بجوت ةرمفقلااهتءارق ثرأ مهفعب رك ذو“ ميلا

 ةدايسلا كرت ىنعي وهوهلوق هنعهللاافع ينا بنل! فسوي ريقثلا هءماج لوقي#ىواصلا فراعلا

 نيرادلاةداعس يلاتكي مالكلااهيف تعيشادقو ةمهع داس هذه دباصصاو كلام دنعيوالا
 ةيكلامأو ةيمفاشلاايسالو بهاذملا الع دنع رمالاهبلع رقتسا ىذلا ثا ماعيانه هلقنبو
 هين رابع ءذهملاح لكى لع : دايسلا ظفل ةدايز ترانا مهتعشا ىضر ةيفدملاو

 عيدبلا لوقلا يف لاق 96 مل و هيل هلال هيلعةالصلا يناثتنيسظفاةداب بز ىلعم الكلا

 كلذ يف ناود تا ديس ىلع لص بالا نولوقي سانلا نم !ًريثك ناهاصاحام ىوذالادجلا ركذ ظ
 يس اماو مرملا ريخلا دنعاقوقوو روث ألا ظفالءابتا لاقي الهنا رهاظلاف: الصلا يفاما تحي

 هراكّناو دوما ثيدحلا يفاككلل ذب هبطاخ نم ىلطرلسو هيل هلا يل ركنادقف ةالصلا ريغ
 ريغلو وأ ةيفاشم حده ودم نا هنم ةيعا ارك وأ ماسو هي عا ىلد هنياعضاب ايت نوكي نال ادعي ||

 هلوقو ديساذهينبانأ ن نسل هل وذو مدادلو ديساتا ملسو هيلع هللا يلص هلوق مس دقفالاو كلذ

 / ثيدح يف ىديساي ملسو هيل عدنا ىلص يبدل ف يدح نب لهس لوق دروو ديس اوموقدعسأ

 اذه لك سو نيملرملا ديس ىلع لص مالا دوعسمنب لوقو ةليالاو مويلا لمعيف يئاسنلا ددع
 ال هنال مدقلام ىوس ل يلد ةماقا ىلا جاتحي مقاملاو ثلذ زاوج ىلعةحتال نيمارب وةجضاوةلالد

 يف تامبهملا يفهللا همحر ىونسالا لاةدقو# ةمدقتملا تالاتحالا ةباكح عم البلد ضهي
 ديشتلا ين دمم ليقاثديس نايثالاى يفعا» انب مالسلادبعنب نيدلا رعزهشلا نا( دق يب 0 ا

 هلوقأ ينانلا نود يهتم لوالا ىلمف مالا لاثتماوا بدالا كولس وع له لدنالانايلع |
 ىلع لص مهللا نولصملا لوقو ىواضسلا فاما ىلاف مده ىلع لصمبللام اسو هيلع ىلص ا

 هكرت نم لنا وهفبدا وهىذلا عقاولاب رابخالاة داي زو هبانرمااب ناينالا هيف دمعات ديس ]

 ةالصاااردسحا صا وهواذوقومو اعوفرم دوعسم نبأ نعدروأم ينعي قبا سلا ثيي دل نمرهظي اف

 يف ةدايسلا ةدايز بابهتسا يلع رب نباباهشلاو يلمرلا سمشلا نامامالا قفئاوها كيب ط

 لئالد حرشيف يساقلا دمويشلا لاقو *هريغو ديشتلا يف ملسو هيلعهللا ىلص يدلا يلع الصلا

 ريقوتلاو في رشنلا ىضتقيا# اهوحتو ىلوملا اوديسلا ظفاينايتالا زاوجحيمصلات اريخلا

 ةالملا | الملا يفلاةيودكرت يلعشلذ راثبأو و لسو هيلع هلل ىلص د دمجانديس يطعةالصلا يف يظعتلاو
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 مالسلاوةالصلا هيلع هقيسيف يظعتلاو ريقرتلاو في رشنلا يضنقيام لك نأ فالخالويل زربلا
 نا كاياوحالفلا حاتفم بحاص لاقو +رثكافةئام نرعلا نياابغلب ىح ةفلتقم ظافلاب لاقب هنا
 الث يدح نرع يطويبسلا لئسو داةدابلاهذه مزال نأ رهظب رسهينفمدايسلا ظفل كرت

 ةدايسلا ظفلب لسوهيلعدقا ىلص ظفلتيملا هاو لاق تالذ دريل هناب باجاف ةالصلا يفيفوديست
 مدآداو ديسانأ لاق اذملو رفقلا هعيهاركل لسوفيلع هللا ىلص هيلعةالصلا ةيفبك مرجاع نيح
 هعماب سو هيلع هنا ىلص دي داتن نا ىلاعتدقلاذاهنا ذهلو هريقوتو دولت اهيلع بيف نيغاماو رفتالو
 روظب يذلا باطحلازيشلا لاقو اضن” ملكف باعد :ملكستبي ل وسل ااعدا وأصل لاقف
 دايزةمالا لمتد يلع ىرجيذلاو لاقديسلاظنلب ليرايتالااهريغوةالصلا يف هلءفاوي

 ملعتلا جرفع جرح هنركل هيف ةدايزلا نمار ارفو هظفألاًءابتا دروايفاركرتو دراولا رغيف ةدايسلا
 بحاص جردا ذه ىلعو باطملا لاقت قو زردمحا يدي.«لاف اذكو ممل دحام دنعاقوتوو

 فيس اهدازوةدايسةداي ز ريغ نمدراولا ظفللا تبثادناف هنعىلامتدثلا هر تاريملا لئالد
 يف اهنع يرعتال نإ ىلوالافءادالا ثيحنماماططلا يف عضولا بسجبا ذهنككدراولا ريغ
 لاف *يوفلا ممل حامرلا باتكو يشوراهلل رارسالا زودك نماصخن“ ىشتنا هريغو دراولا
 ىلاعت هلا هظفح يشايعلا فيش لئسو باطملا نعمدقتاممرك د دعب رارسالا زونك ب حاص
 وهوتلق لاق ةدابعةدايسلا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا يلع ةالصلا يف ةدايسلا داي ززع

 ذاديبستلا كرتل ذقت ينعءالف ملسو هيلعملا ىلص هميظعت هتالصب دصةيامنا يلصملا نال نيب
 يف اماف الخدم ليقان ديس ةدايزيفدوضنملا ردلايف ربح نبا لاق #هاميظعتلا نيع وه

 نا يلظقفح يف يودسالا لاقو دراولا ىلعا ٌراصتفا ل اقبال هنا رهاظلا يرغالادجلل لاق ةالصلا

 يناذلا ىلعف بدالا كولس وامالا لافتما لضفالا نا ىلع هاني مالسأادبعنب نيدلا زعخيشلا

 هاجم سو هيلع هلا ىلص هنا ريغو داشرالا حرش يفهيلا تلءيذلاوه اذهو لاق ها بجتسا

 هل ىدباف كلذ نع خارفلا دعبل أسم لفن مف هناكم تدني نامرمارخأتف سانلا موي ركب وباو
 يبنلا هرقاف هللا لوسر يدي نيب مدقتي را ةفاحت يبا نبال يبني نك امدأ وقلب د ات هلسفامنا هنأ
 لاثتما نىلوا ٌبدالا كراس نا ىلع ليلد ياليلد هيفاذهو كلذ ىلع ملسو هيلع ص
 ةيعفاشلا ضعب ناو هيف لاط وا مكرتب ىفاهنا ةيعن نبا نعتيأر مهتيضقب مزجلا مدعلعاذارمالا
 اعوفرع دوعسم با نعدروو كاذب قيقح وهو هيلع عيذشتلا يفاولاطاوهيلعاو در ةيفنحلاو

 لاق أبهجو ىلعاهبيف ويف ةباورلا يف وا هب دبعئام ىلع رصتقيف ىورامظفلب دبعت ث حالا اهريغو

 لماش وهو نيلسرملا يس ىلعا يفلاقو ةينيكلا رك ذو كبت لعةالصلااونسح ملصأ وهو اقوة ودو
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 ملسو هيلع ىلص هركذ .نر» عمبدالا لاقدنا ىلا لالجلا ققحلا نعواهجراخو ةالمعلا
 هّتدايسو ذاعم نيدعس ياو ديس ىلا اوموفن يحي رهصلا ثب دح ينادوسلا رك ذباع هرم بولطم

 رابخالا داي زو هبانرما اهنايتالاديف دمشان ديس ىلع لد موللا ىلصملا لوتونيدلاوململاب

 ردح نبا مالك هتنا قياسلا ثيدحلا نم ربظي يف هكرت نم لغفا وهف بدأ وه يذلا عقارلاب
 هللا ىلص هئادنج رمت ضرحم يف روكأللا باتكلا رخآيف هاكحام كل ذل هب ادع امو تلق
 نأر مظعب و لت ناو هيبتباهينأ ىلاعت هللا ما لاق هناوداتق نع هتنن ودعتاب سو هيلع

 ص ملسو هيلع للا ص لاح لك نسح هديعسأ نا قملاو# دوسي

 ةنعاللا يضر سيردا نبدما يديس ريبشلا ريكلا بطقلا للاب فراعلا مهنمو

 (هنعمللا يضر لئ-)هترايع صنو هراهص ]دال سيفتلا دلقءلا بانك يفامال« هرهاوج موز
 نيقيلانا اهدحا# نب ريسفتاهلن ا باجاف نيل كين أب ىتح كي ن ديعأر ىلاعتهلوق نع
 نا ىرتالا ًًئايع «ىثلا يري نا وهنيقيلا نا يناثلا ةياغلل تح نوكتقرداظلا وهو توملا وه
 كدنعبيرالو كش كدلتخيالاح صا د اقتعا دقتمم تنكىأو اعيش علل فصراذا فصاولا
 هروصتنتو فوصوملا اذه ليتل لازتال تناذ فوصوملا كلذ رت م كدككك فصو ايف قداص هنا
 ةكمشلل فصب نك هتقيقح قباطيال هرئل ىذلا«يشلا اذه كروصتو كايت نا اءطقمولهمو
 ةقيقح ناسنالاىأر اذافانايعاهتيأراذاام قباطيالار يوصت اهروصتو !مفرعتال تناوًالثم
 بيخلاب نمؤم ورق ةدهاشم نود نمفصأولا هنصواج نمآ اذاو هدهاشي وهودب نمآرمالا

 دهشي الف هفرعاذاو ىلاعتو هنا لادفرع هتعاطتسا ردقب هتدابع قح هللا ديعاذا نمُؤملاو
 نيب وهنيب امّالئاسماأدجو ةريصبلا نيعب هيلقيأرا ذاع | هبلقنيب وهني لوجيدنا تح هاوس
 هبلق افص يفوصافصالكو ىلاعتو كرابت هندل نمىتلا ةيحلالا فرامملا لانث ةفرعملا هذهبودبلق
 هنعتلازوافصلا مف راكب هلصاجاجلا نا ىرتالا فراعملا لاكشا هنمتبب رق تبرقف
 هتيفصت تدازام نأ ىتحديعبلا :ىذلا برقي روظادلاناف ةديعبلا صاخشالا بزق تارودكلا
 فال ًاةعب را ةريسم نم سعّشلا برقن ةرظنملا كل ذك دي رب ةفاسم نما وكم هب ناسا الا رقي
 ةفاسم نمسيقلب شرعب ىقاهئافايخرب نيفصأن م مظعا اذهو هيلع تعقوام قرت يتح ماع
 دادترا لبقةتسفال [ةعبراةفاسم نم سمّشلاب تنا هذهو فرطلا تري نا لبق رهشأ ثالث
 نيع وه مسوديلءهثا ىلص يبلاف هيلءاوعوقو درج هتقرحا + ىش ىلع اهتيكر اؤأ كناق فرطلا
 هعطساوب ىلاعتهللا نمذخالاف هرنص ردقب ىلاعتق حلا راونا نملخا هدقعةطساوو دوجولا

 10 د مم ميسم سات همست
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 ا ا 2ت تت م
 ةطساوب سمشلان مدوقلا ده اكو "ةوذلا يفوه لوسرلو ىعالا للاهلو ملسودل او هيلع هل يلص ا

 هللان هرم كي "لاو هعطساوب نوذخألا مهنالفيرشأ ياودمالا هذهل في رشتاذهوةجاجْزلا

 ةجاجزلاةطساو نود نم سمشلان م ىبشلالؤن اك سو هيلدا ىلص هعطساو ريغ نه ىلاعت

 ىلاعت لاق هرون ةضبق نما هضبق يذلا رونلأ وه ملسو هيلا يلص لوسرلا تال كلذو

 رونلا ناكولذا ملسو هيلع ىلص لوسرلا وه روتلاف نيبم بانك َو دوف رفا اني مك ءاجدق
 هيلع هللا ىلصدلكق هرخآ ىلا هبلقو هرصب ودعت وعمملاعت قحلاو ار [تءاظنل نكت باتكلا ره
 وهو هنوكلم فو هئاي ربك يف قلطم ىلاعت قحلاو هئيدوبع يقود رشب يف زي هنا عم رون ملسو

 نمؤملاهديع لق هتوك لايف ىوتسأ شرعلا ىلع هنو 5 لاحيف ضرالا يفي تاوعسلا يف هللا ا
 ماقملا وهو ىلاعت قحلاىفا ةهجو ناتهجو يلسو يعدل ىلا لوسيرأف هناحيس عمو هريعإو
 لاقو دا دارقالا ةفيعب ريعفلا داعافلموضْري ,, نأ اداوِمَرَو ”هللاو هيفىلاعت هللا لاق يذلا

 طور منك ةلوسَقو هلي اونمؤتلا ريو ارْشْسَوادهاش َكاَنَسْنَآن سابا ىلاعت ا
 ملسو هيلع هلاىلع لاو دارفالا ةغيصب ريهملا داعاق ًاليصأَو ٍ 05 اروح ةورؤرل رو
 الا هيف ينعسيال فويل نا ملسو هب هيلع يلص لاقو ىلاعت يءاجأ اردقنيأ آر نه م ىنمملاا له يف

 اباَجَو رحال آن رثمأ النيل نع و كي انلعَجَ افلا هن ًاَرَكاَذِإ ةىلاعت لاناذلوملر
 اماو أل هرقدص راذأ ةيدوبعلاو ةيرشإلاالا هيفاو رانببتك وه روتسملاباجملاف اًروُعْسَم
 ملسو هيلعمللا لصوبفم 2 انوُعياَاَمنِإ | ككوعيابي نيد رووح يفىلاعت لاقئبذلا ي 37

 ةفاسم باجحو باجح لكن يبام باج نوعبس بجحلا شب ,رعلا قوق لب هللا ىلا نوكلا بيرقأ
 الا هتفاسم ردقملعيال *اشن كلذ قونو ةحم فلا نوعبس باج لكل غو ةنس فلا نيعبس
 ىمركلاو شرعلا قوق وهودقلا اا رهاظم وهو اًنرلا اعدل لاقي يذلا وهو ىلامتودناحبسهلا
 داو ديس_رريرلس رماو«ايبنالا ئاخ اغا لوصر .رلا نيلقتلاو نينوكلاديس رونهلك اذهءاروو
 قلحا قلخي نا ليقىلاعت هللا ناك نياهار ءالا هلأس نيمح سو ٍءهيلعهللا لص لاقأ نو نيعبجا مذ
 نوكيف ى.قرلا باهضسل اوهودملاب ناكن أ هنال ةريح ل ئاسلادادزاف رصقلاودملاب ءايعيف ناك لاف
 .فيملا لعوا بلقلا لع ةواشغلا وبف رصقلاب ناك ن او مالا نملاظ يفشل مهت أي موي انعم
 ىلاعت لاب ملعلا فت :ريح دادزأ هب بوملسو هيلع ىلعهللا لوسر نم للا !ذهلئاسلا دافتساف

 مرعرلهباخم الأموي موديلها ىلص هللا لوسر لاق ىف نمملا اذه يفو ةريح هبحاصدأز دازاكك 0
 متاتل هتفافع تح لجو زعدقلا متفخ ولو لابجلا عتاعدب تلازاوراجب ىلعهتمشا أ ةتقرعم قح هللا
 7 اناالو لاقشال اوسراي تناالوا راقدحأ كلذ بام نكلو لوجه مم سيل يذلا ملا (]
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 | ام كلذ ءارووفلك» رمادا لاني نأ نم مظعا نافل 3 نع رصقت ينال نظنانك ام |
 (ةياوهو اريخ كيف يفدز بر لاقاذأو ةريحيف لسو هيلدا ىلصوبناذه عمو هلال هملعبال

 . لسو هيلع يلع لاق فوحلا اقم يقو ىلامتهللا نم قلاع فوخلا برقلاو نمل ماقم يف هنوكعم

 ةيرشبلازيجتل رون نم ةضبق ىل اعت قا ضبقي مول نأ ىبل هناينعي ادم قلخي دمحبر تيل

 اهدضعف : ةرجت ناكركب اباع تي هنعهللا يضر قيدصلا ركب وبا لاقواهلصا يف ةقلطم تناكلب
 .و هيلع الم هلو فوخأ هتمناكف ةرعا هاب اكن فار رش اب نكيملواريعب ناكذ هيف يف لمج

 اان ىلا بي ١ اب ىلاعت_لاقورما لوس ”كيذأ او اوُمَلْعاَو يلاعت لاق قلاع ىلا ةمجو

 ”لسرملاولسر 1| هلمجواونم وتل لاةفول لورود 1 ًاباوتمؤتل اريِذَنَواَو رشم! ادماَع كاتلسار 1

 سود يلع هلا صو فابلأ ت دجرالا [دحا لجر يف كو. ثلا لخدنال لسو هيلع لص لاو هيلا
 "لكلا ةقيقحو رو رعزو عوذجو قورعد عدرتد نوصغو رواه ةرهشلا نإ ؟ نوكلاةقيقح

 ' هثمال هئاعدنرع هسفنأ و عدق هتمادب دارملادأ ارفالا ةغيصب سو هيلع هلل يلص هئاعد عيمجج رت

 رت سويه لص هذ لوس ةطس اوبدهلىاهب هجوتو سو هيلع هن لص ثمان مهيلق اقص نق

 : مو هيلعدلا لص ةطساولا ةيلباقةوقب ىرقف يالا لعلا راونا هيلفذخاو ةكملا عيب بانب هلق نم

 : ءايبئالا ةثرو ءايعلا سو هيلع ها ىلص هيف لاف يذلا ثراولا يفشل لك 5 نمو

 سابعلا وبا في رشلا ديسلا ىديس بطقلاريهشلا فراعلا ريبكلامامالامهنمو
 _رثع ثلاثلا نرقلا لهانم ةياجتاةلملاةقيرطلا ب حاصيسافلا ىناحتلا

 نب نب مزارح ىلع ميشلا ةمالملا يديس هئافلخ لجا هنعملقنام (هنعمللا يضر هرهاوج ف 3

 لكش ىلع هبفانم يف هفلا يذلا يلا ملأ رهأو جدباتك ين ىلاعتهئادمحر ىماقلا» داري يل رعلا

 هتلأسو لوالا هزجلا نم ١ ١م ةحفص يف روكذملا هتفيلخ لاق رصم يف عيطدفو ز ذيربالا باتك

 ىلع لد مهلا ريبكلا يركبلا دم يديسل يثو) قلما ال مئافلاةالص تدم نع هنعشا ىضر
 لو ميقشسملا كطارص ىلا يداهلاوقملاب قيل ارسصان ما تاخناو لذا التاقلادمتانديس
 «.روص سوق لغا ا متافلاءانمهلوقي هنع هللا يضر باجاف ( ميظعلاهرادقموهردق قح هلآ

 مدوجو بسب اهقيلاخمتختفو مدعلاةروصو نوطبلا باص يف ةقلذم تناك اهناف ناو <
 يف اهسفنملانوطبلا ةيباجح نمدوجولا 5 :روص ىلا مدعلاةروص نم تج .رخو لسو هيعمل ىلص

 «ديئاعم دحا !ذيف دوجولالامدعلا ن ءدجرخ االول دوجوم هلا قاخ ا ءوهالولذا دوبظلا اع
 قلخ ىلاعت هللائاال راو قلما ىلع تقفل ةبيسإ و ةيملالا ةمحرلا باوبأ تيلاغم مستف هنا يفانلاو

 ه؟
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 هللا يبس هيبئ بنسب قلى امتد نم ةمحرلاف اًقرازع محرام اسوهياعدقاىلص| | دمشان ديس

 - تحنالخ دم نامالا ديل ودب ارم أرشلا ىلعتقاغاب واقلا شهيناعبزم ثلاثلاور# سوديلع

 هل اوقو ةكملاو ناميالاب تألئماودل رشا! نماهربطو ناميالا اهلخد بح لسوديلط لإ لص هن وعدل

 اهييق عمطمالف سو هيلعدقلا ىلصا مسبب قاغاوام مخ هزالةلاسرلاو ةوبنلا نم قيس متالعاو

 يف اهروصب ىلاعتو هاجس ىلا لي يتلا ةيلالا تالت روص نم م نبال تاما كلل ذك ووريغل

 ةروصو نوطبلا باجح نم ماعلا يف هلا هدجوأ دوجوم لواٍلسو هيلعهثلا لص هنال روهظلاملاع
 .ةثيشملا ىلعمئاقلا بيترالابامسانجا روبظيفاهدعب ملاعلا روص طسي ل ازام يفابرلا هاما
 || هتروص ىلع ةب هد الاةروصلا روبظلا ملاعيف هب ىلجتام رخال سنجدم نجل رلا

 هب قلغا تاذك دوجرلا رورظدب حتتفا كف ةيمدلا ةروصلايفدا ارماودو ]وديا ءللأ ىلع
 دوجوم لوأ هنعالا يف هر لاك ىرخ ةرابعب و « هل[ ىلعو ملسوديلعشإ لم ثا دوجولاروصروب
 ا .ملاعلا حاوراهّللا لسن غلسو هيلع لصد مجان ديس حور وه بييغلا ةرضح نم هىلاعت هللا هدجوأ

 نم قلخو ماسجالا يف ةأيحلا ةداماهب يتلا ةم كلا ضانرد هحورلا وسو هيلعللا ىلص هحور نع

 ةفيثكلا ماسجالا اماو عاهاض نمو ةكئاللاكٌهنارونلا ماسجالا سو هيلع ىلص هحور
 موديلا وم سورا ذاق ماسي هنا اد هحور نم ةيناثلا ةيسنلا نم تقاخ اناف ةيناهظلا

 أبلك حاو رالا تقلخ هنمو ضخ د وبلا ة يسن ىلوالا ةبسنلاف هلك دوجولا لعام مغافا ناتبسف

 5 ملسو هيلع نايم هحور بسن نمةيناثلا ةبسألاوأ يف ةملظال ىنأ!ةين ارونلام اسحالاو

 مخبجلاوةفيفكلاماسجالاوئاسو نيطا ثلا ةيئالظلا ماسجالا قلخ ةيسنلام ذهن و مالظلا
 هحوز ملاهلك ملاءلاةبسن هذبف ةيناروتلا ةبسن نم «تقلخاهتاجرد عي حوةجلا نأ ماكر ردو
 نع .ىلاعتشأ هدجو ا دوجوم لوا يعف ملصو يلهم لص ةيدمهملا تقرت اما ملسو هيلع هل لع

 فسعت دقو ؛ ىشِب ف رعتال ةقيقلا ء ذه نكلا لبق دوجوم هقلخ نم هللا دنع سيلو بغل ةرشح

 نوكت نا اماولخعالف  يثارعم سل ةقيقلا هذه نا لاقف ةقيقلا ءذهيف ثميلاب ءالملا ضعب

 دوجولاب لقتسق الذ دين لق يذلا ناكلا ىلا ترقتفا !ًرهوج تناكنأ اهنافاشرعوا ارهوج
 تسب (ضرعتناكناو نانثا امسمنال اهل ةيلوأ الف ةدحاو ةمفداهناكم عم تدجو ناف هنود

 يتلا ةيلوالا نياف لوز. منيملا ةملردقالا ضرعأل دوجو ال نا هيلع مالك ال ضرعلاف رهو
 لالا ارقتفم هنوكوةينالعو هينا رون ناتبس هل ةقيقحرهوجااهنأ طحماا ذه نء باولساو + غئلق
 قيقحتلاو ماسالا انميف هقعامبتن مديد حي ديد اذهنالديدحتا ا ]لو لا

 يع



 د متم
 لقملا اهبطبشتىل اعنهللا اهارجاةداعكللت ناف لحالي ماسجالا دوجوب ناكمالا مدعب رمالا

 نمتوندولرون ن ره باش فلا اهنيب و ينياذف سو هيلع ىل اصيبدلا ةقيت-نرع ىلع فوثوال 1

 انالومخيشلا فاق اذكورانلا يق تيقلا اذاًةرعشلا قرتمت كدب تفرتحال لوالا باجيملا ||

 رم

 ىلع رداقىلاعتهانا ل قئاقحلا اضف يق هحارس قلطاولو قئاخلا ءاضف يف هحارمم قلطي لو
 ريغأر هرج ةي دمحملا ةقرقللا قلخىلاعتهللاف كلل ذك سعال ناك ث يحو لحم ريغ يقملاعلا ناخ
 ةيسملاعلا داحيان ا ايعطقاتيقب ع ةيملالا ةةيغطا عدل ف شك نم نأ كشالو لهل ىلارقتفم
 | الوكردتالو فرعنال ةبتلاهذعيف يعن ةيدس ل ةقيقملا ا. انيس اناكما نكمم لح ريغ
 نع اهبتيهتحاو ةّيكالا راونالا نم سابلاب ترث أتساشنادبما اذه يفابا يفدحال عمطم
 نييبثلا كارواةياغ اذهو سايلالاباهباهقحا دعب حور مست ناديملا اذهيف يعفدوجولا
 ةيملالا راونالا نر« سايلاب ترث أتسا م نرغقي و لكلا ذه ىلا نولصي باطفالاو نيلسرملاو
 َ اماف اهيب إ تييعسأ ىرخأ ةيغالا راونالا نم سابلاب ترث ًاعسأ مالقعتيعت اهبو ىرخا

 هدسج ررظ اذهدعب ل2 واسفنا بسب تعش يرخاةي لالا راونالا نم سايلاب ترث عسا

 مهكامدأ ةياغةفئاطف بتارماه ذهل كاردالا يف نونلتخمءاباوالاف سو هيلع ىلم في رشلا
 ىلصدبلق ميكارداةراغ مقوف ةفئاطو فراعمو رارساو مراع كلذ فو ,ملسو هيلع هللا ىلص هس

 ا هلقعم اردأ ةباغمهنوف ةنئاطد ىرخا فراعمو رارساو راع شاذ يف مهو ملسو هيلع

 | ةياغلا اوغلب نراعالا ميو ةفئاطو ىرغلا فراع»و رارسأو مولع كلذ ملوملسو هيلعهللا لص
 دال عمطمالو كرديام ةياغرعو راسو هيلع هنا ىلص حور ماقماوكر داف كاردالاويف ىوصقلا
 ابلاط فراعملاة ل تصغديزي وبالرقإاذهيقوا مف تقاخ نا اهتيهام يف ةقيقحلا كر ديف

 سوا لوقي اذه يفو قحالالو قباسانم هكر دير مووفلا تل ءاضتءلوهتالصيف مالسلادبع

 هيلءهلا لص هللا لوسر نماي ر 7م امهتعمللا ىفر يلعان ديسورمانديسل ةنعشا ى غر ينرقلا

 | فوتوال بلاط فرامملاة + صاخملءلف ةفاق يبا نباالو لاف ةناق يبا نبنالوالاقهلظالا ملسو

 هيف مقل عمطمال الفنييبنلاو لسرلا رباك ادنع زعرما اذهمل لوقت ةيدمعلا ةقيقحلا نيعىلع

 دي ةنع هللأ ىذرات ديسائياع هالمأ م ىغتنامالسلاو

 ىنممنع ١8١ ةيفح يف هنعمل ىغر هباوج 3 ضيا يناهتلا ٍفراعلا رهاوج تدع
 نرانيإلاآلو باكلأ ام يردن تش اناسو هيلع هلا ىلص يلا حيف ىلاعتهلوق |وق
 اذه تحت يلا تايألا نمشلاذ ريغملا كب الويل 58 مي رد[ امو يرخالا ةيآلا ينو

 ١ 2 امولعي ٍ موديلا لص يلا نالاقز» تاق اهنأ اهنعشا يفر ةشاعشم ب لح ممول
 م ل



 ملك

 نييرخنلااو نيلوالا مولع لعب ناكمسو هيلء هلل لص يبتلا نا معا باوألاردق لع لكقل ا ةفاكملا
 ةيلاظم ملعي و هدحو نآرقلا نعالضف ةيهلالا بتكلاب ملعلا كالذةاج نموالو هتواًقالطأ
 ةيدمحما هتةيقح يف تباثوه كلذ لكدي و ةيامود دسفي امو ناعالا ةيهامو هتب ابنو هتيادب ناميالا

 اذه نافنامب لأ البا كلم يِردَت تق ام ىلاعتو هناحبس هلوفاماو#« سو هيلع هلل لص
 ةلاسرلا ةيهاجالو بمكلا لي زان ةيفيكبالو ناجالا ةقيقبمملا هملعيرلةوبدلا لبقدل ناكل احلا
 هملعيالو ةيد.حما هتقيقح يف زونكموهوةوبنلا لبق هنع هللا هبجح كلذ لك اهبلاطم ليصفتو
 دهشي ةيدمحما هتقرقحيفامءاراوب حملا هنعدللا عفرةوبنلا نءز م اكاذأ ىتحعب رعشيالو
 ىقحيفثك نيب هديعضو لاق ناىلا باشةروص يفيبرتب أر وهال لس هلونثلذل
 هنع هلا عفر ةوبتلا نمزيف ناك اذهو ني رخآالاونيلوالامواعىنملمف يب دث نيباهدرب ت دجو

 ىتلا رارسالاو مولعلاو فرامملا زو:ك نم ةيدمجلا هتقيقح يف هل هللا هجرد| امهزوإو باجمل
 ةيرعتناك ةيدمحلاهتقيقحنا اذهنءمبغتناكاباواهتياغىلا ىبتنيالو اباحاس طاخيال

 فراعملاه ذه عيمجح نم ةنوخش ل زتمل ةي دح هلا هتقرقحلب نظل |ذه مصب الفةوبنلا لبقا ذه نع

 » ىهث لك دوجو ليف ىلاعت هللا هدجوأ دوجوم لوا هنا ث يح نم نوكلا لوا نمرارسالاو مولعلاو

 هدسجدوجو نمز ناكنا ىلا اهب وعش لزي ملو رارسسالاو فراعملاو مولعلاه ذه ىعءرطفو
 نمز ناكن أ ىلامسو هيعمل ىلص ا ويهلمع نيب واهي باجحلا برسضف سو هيلعدنلا ىلص م ركلا
 هاوفيف هب هبطاخاموالوارك داعي دمحلا هتقيقحيف دعدوا ام لع هعلطاو ب احمل عفرفةوبنلا
 هلع نع الوا هتقيقحيف ناك أم باهتحاةلاح نع ربخا نامالا الو باتكلا اميردت تنك أم
 ةوبدلا لبق ل سو هيلع هلا ىلص ناك دقو هتقبقح يفاهيملا كي اهتاالا قفاه رهيلعُلا لص
 هنيب لئاخلا ةيرشبلا باجت هيلعأر طي ملونيفراعلارباك ا ند لزيجل همأ ن طب نم هجورخ نوح نم
 تيفراعلا مومم ىلا هتبسأ درفلاو ماعلا دارفأ نم ناكو ةيسدقلا ةيملالاةرسغملا ةعلاطمنيب و.

 هيلع هللا لص ةبترملا كالت يف ناكو ميش نوفرعيال ةماملا ىلا للاب فراعلا ةبسنك نقي دصلاو
 ملوةيملالاةرسغملا لاوحا نماًميش لوجيالو ةطساوالب هللا نعراعلا ذي نا ةبترجب عاق" ملسو
 دازفالا دنعوم يذلا ىلاعت هللاب ململاولسوهيلعهّثا ىلص لذا لحلا اذهيف هسعت يعأرطي
 امو اهبلاطموةلاسرلا ةيعامناديملا اذهيف هدعدقا بجسحامناو ةبترما هذه يف هل تباث نيفراعلا

 داري اموديلا لوريامو بتكلا لوزن ةيفيكب لملا دعها ب جحا ذك اهنمداري امو هيلا لوؤزت
 همناء كثريب باحملا مفر ةوبتلاةبت رم غلب اذا ىتح.بمتككلاا لوزن يف هبلطت ينل ار ومالا أمو هن



 ىلا

 يذلا اذه ىلع لدي و رارسالاو فراعملاومولعلا نم ةيدمححلا هتقيقح ىفاءودوم ناك ام نيب و
 تقرلا كلذ يف ناكثيحونيطلاو ءاملا نيبمدآو يبن تنك سو هيلع هن ىلص هلوقءانركذ
 داري امو اهم لك هيلا لو وي اموعيملا تابلاظمو باتكلاو :وينلاو ةلاسرلا لوحي نا ليحتل اين

 لبقملسو هيلع هللا يلع هنأ (ضياكللذ ىلع دي ءانرك ذام يعدعاششي دخافإبعيج كرم
 كلذدم لسو هيلع هلا ىلصوه ناكالا ضرالا يفالوسرالو ايها ثعبام ع ركلاهدسج دوجو
 الوالياف ىلاعت هللأنملانب نالوسرالو يبن يت اتبال هنا ثيح نم برغل نم يبلاوا لوسرأا

 لاوحالاوراوقال اونماو بهاوملاو تايلجتلاو ضويفلاورارسالاو فراعملاوم .ولعلا نمار يشك

 مم اهثدي فيكفبيغلإملاعيف مهعيم دملا وهو لسو هيلع هللا لص هنمدا دقسالا ةطساوبالا

 هيف هلئاتالا فكر تاديملا اذهيف ضكري لزي مورلسو هيلعهلا ىلص هب لهاجو هوب الع
 دعب همل لاك و هيلع يل هدوجو لبقايفرهو ةهئار هيف مظعالا هماقل مشتالو جاوبالا
 ىلع هملع نعيفعا رومالاه ذم هتعمل بجحامناو جاورالا عيمج لعددملاو ضينلايف هتلاسر
 هلعرسل ةيدمعما هتقيقح يف ةزودكم يو هتوبن لبقو في رشلاهدسجيدوجودعب لسو هيلعهللا
 ل ذا ملسو هيلع هللا ىلع يبنلا ىلع باجمل لدس كل ذر سو هريغ هيلع ملطيال باجتحالاف هلا
 عقول ثعبلاو ةلاسرلا نمز لبق هب لكتو ةيدمحلا هتقيقحيف هجردا امةوبنلا لبق هل هللا ف شك"
 ىمالا اذهيلكتت تنك نادل نولوقي ةلاسرلا نمهب ل ىدحتايفنيوعدملا سقنيف بيرل

 هللامفرةوبتلا نمز ناك الف هب قطني ال يك هنعدللأ هرتسف اين تسل كريغ نع: كرمأ لوا نم

 اًئيش ملعبال ايما هنوكنمدتوبن لبق ملسو هيلءهنلا ىلص هيف سانلادلا ىرا اموهنع باجحلا

 ام مهلك اذان ركيل هن برقلاو ا .باتكلا لها نمدحا ةطلاخعمل تعقوالو ايش كبسردبالو
 مو اًثيش ملعيال يما نم ردص هنوكل ىنح كلذنا نول وةوبنلاوةلاسرلا لاوحا نم هبمهلك
 لبق ولكنك امو ىلاعتو هناجت هلوفا ذه دهاشو باحتحالا رسا بف ةوبنالوكللز نكي
 ىلا ي رد اامَوىلاعتءلوقامأ د*«نولطيملا باكر اوكي آلَ باتك نم

 ةلاوقيملالا ةكلملا نمورعدناب يعطقلا لعل هددع ملسو هيلدا ىلص هنا باوجلاةيألا: كبل

 هلا دنه ةوظح ريك الو زعاالو هنم هيلع ب حا الو ىلاعت هللا لعهنم مركأةقيللخأ ميم يف سن
 مادا يعنلا نم ةيلاعلا ةجردلا يف ناو با حالو طلال هقحممال ةرخآلا يف ةبقاملا نوم ام هناوهنم
 ةيلعمللا ىلص رك امو كشالو بير كيف دزخنديالا ذع لكي دمرسلا يدبالاهللاضرو يقم
 ليضفتو ميعنلإ نم هي عقيام ليصفت دا ازادنإ لحين عيل وهيل لهفيام ئرذأ .امودل و نم سو

 ماودىلع اهليصافتب طنيجيال نا كيابل سجي هلع ناءفاذ ىلامت هلا نم هنلعةدزا ولا هش اواي اطملا



 م

 غيمجي الع طبعت ملسو هياعهللا ىلص هنأ انلق ناو لوقملاهعسن الامهللا سيف ناف ةدجلا يفدباالا
 ميعنلا راديف هيلع اهيصب يتلا جنملاو اياطملا نم هملعبالام هللا دنع نوكي نا هلاب يهل عقيفاذه
 يب لءثيام ردا امو هلوقب دارا نوكي نأ لمتحي ودعبتم ريغاملبفاهدوجودنعالااابلنالو |
 طي هب طيجيال ناديم|ذه ين هل ملءناف يالا يل زالا ملعلا ةطاحا ىلا رمالادردنافكبالو ا

 هللا ينلءامالا لءاالو سو هيلع ىلص هلوقشلا ذا دهمشب هريغالو ملسو هياعهلنا ىلصاننبنال
 لَو هلأ يار يدنع 'مكحأ لوفأ آل لذ ةي الا يتدنع هلاك ذه هساننءايكا لوقو ١

 اهب اناعنأك_:راردب طاجيال هنال ينزالاملعلاةقيرقحمملا رمالادرهنا لجين بيتل ملعا

 هدرطي وأهب رقي وهبذذعي وا هللا همحري لهملميال هنأ ريظااذه نم موتي نأ اهاو#الوا ركذ
 كلر َكيطي قوَسلَو ىلاعتوهناعجس هلوق هيلع لدب ةقيقحلا لبقلالا ذبف ةرخآلارادلا يف
 ىلاعتو هناعيس نم رمالا اذه نوكي نالاحتو ًاميظع َكيَلَرش أ لضق نك وهكوفو غزال
 نماملرق وهو مص نا ةئاعن عدراولا ربخلأ اماو# ليال م دعو ناف باذعلا هيلع فوذتي وهو

 اذهىث ًاتيالن هامع» اذه امو رثك دقف دغيف ام ملعب ماسوهبلعدلا لصيتلا_ثالاق
 كاذ يفهل ربظ رسل اهنعرم الا مك نوكي نراألا سو ةيلعمللأ ىلص يبنلا نم هتمعمنأ
 هللا ىلصدل عئاووهو هسأر ينيعبةيلهلا تاذلا تيكر اهبعمتكاك امل هفشك نكيال تقولا
 بشكو راثآلاو رابخالاو تقولا شال ذ يف هل رهظرسلا نعل همهكن وكيف عابجالاب ماسو هيلع

 لائىتح ةدعابتملاو ةبراقتملا دعب نسيت يتلا بويغلاب هنارابخاب هنوحشم اهلك ثيدحلا ||
 هركذالاهدعب رم هتمايف نوكي ارم ملسو هيلعهلا ىلص كرتام هنع ا ىفر ةباعلا ضعب ا

 اذهيءاقميف هتبأر الأ هتي را كا ملءىشنمام ىلسوهيلعمللا لص لرفوةءاسلا مايقىلا
 نمدحا اهيف باتري نا داكيال ىتح ةرئاوثم ةريثك رابخالاو ثيدحلا رانلاو ةنجلا تح |

 وهرسلاا ذه ناكو# :ركذام عصا ذا لاقي نأ وهوان : "دام ىلع ضارتعا قبيو *«مالسلاونيلسلا

 ينحت أشن لوأ نم ايئالوالو سر نوكبال لفةوبنلا لبق ةيدمحلا هتةيقحيف ام روهظ نم عناملا
 نء باول اذ+ مركلا م دسج دوجو ليقبيغلا لاح ناك اهب محلا هتقيقح يف ام هنع بجتحيال
 ال ةلاسرلاو ٌةوبدلانأ ةنسنيعب راهغواب لبقةوبتلاوةلاسرلا نم هلءللا عنمنأ ضارتعالا اذه
 لقتل اهلك باذل هلك ماعلا ةروك يف ام عيمج ين هنم ليلق لذا عضوولو يملا لق نعالا نوكت
 دعب الاهناطلس ةوطل توبنلاو هئابعا لمحت يلعءايبثالا ردقل الف هناطاس ةوطسو هئابعا
 كلذ ءابعا لمحت طدحالةردقالفةنس نيعب رالا غولب ليقاماوةنس ثميعب رأمهغولب
 متبل يف ناكوةنس نيعب را ناسنالا غلب اذا تح فعضلاة دش نمةي رشبلا هيلع هرطقا ىلا |

 ا
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 اذبلذ يلجتا كلذ ءابعا ل هت لعدب ردقيا.ةيملالا هترقنمدحور ىلع ضاناالوسروا ينل ||
 ملصو هيلعهللا لص كلذ لقةوبتلا نمدل عناملاوهاذهوةتسنيعب رادعبالا دحا انثي سلا ||

 مباوجلاننيعب رالا ليفان هنوك م السااوةالصلا هيلع ىسنعان ديس اماو*نييبنلا نم هريغأو

 نيمالا حورلاةففث نم ًاننذايلاسو هرفصنو يرشب فصن نيفصن ناك انا اضحأي رشب نكي

 ( نيعب رالا لبقشعب كلذاف تييبنلا يلعةوقكلا ذب دازوةب رشنلا فمش هين ىوقف هما يف

 همأ يفنيمالا حو هرأأ خفت نماهيطعا يتلا ةوقلل

 بطقلاوربك الا مامالا لوق نع هنعمل ىضر لئسمنا9يضي|يتاجتلا فراعلا رهاوج نمو |||

 هتعّشا يضر باجاف#ناك امتع دبا ناكمالا يف سبل هنعاشا يضر يلازغلادماح وبا ريشالا

 نوكلا ةروصالو هلك نوكلا ةروص نم لك او لماوىلعاو فرشا ناكمالا يف سيل هنا ملعا هلو

 يئابملا ةفاتخم لاكشالاو روصلاف نوكلايف ءارتام لكو لسوهيلءهّثل ىلص دمت انديسالا هلك

 هوم قلخ لو هيلعملا لص هنال لس هيلع هلا ىلصوهالائامدحاو مسج يف ةفاولا دل يفاعلاو

 مالسلا هيلع هلوق لقنلا نم سو هيلعدللا ىلص هفرش لع دلاود# سو هيلع هلا ىلض موتككارسلا

 هقلخ نم غرفاذا تح قلختأ قلخهقانأ مالسلا ةالصلاهيلعلاقو :رف:الومداداو ديس انا

 هقلخ داجياب قملا ةئيشمت قلمتامل هنا قئاقطلاطاسب يفو لقدلا نما ذه مد[ينب مسف مهنمرانخا

 تقلت فرعأ نأ تدبحاف فرعا ملا زاك تنك لوقي ثيح يبا ليملا نار وث نم كللذ تاكو

 هذع نعدوجوملوا ناك قلما داجيا يف ىلا نم ةبحلا هدهو يفوفرعيوف بيلا تفرعتف قا

 هنعو قلل نمةيلكلا ةبحلا هيف تمقو يذلاوه ذا ملسو هيلع هللا لص دمتان ديس حور ةبحلا

 كشيالف هنع عرفهلكنوكلاو لسو هيلع هللا لم لصالاو مخنوكلا دوجو عرغت ةبجا كلت نعو
 هزاريادارأ ام عيمج قحلا ةيح محب ل مضت دوجوم لوا ناك |.هنال هعرف ىلع ل صال! فرشيف

 ةوطسلا راث أعيمجو دجلاو مركلا راث ؟ميمجو بهأ اوملاوسنملاو ضارعالاو رهاوجلا نم دوجولل

 اعبنسدلعج م اليصفتو ًالاجأ رك ام عيبجةيدمحم ا ةةيقملا كلت يف ى اعتوهناعيس ممجنر لاو

 ميلاحو ادباوالزااليصفتو ةلج كد امرميمح نم ناوكألا ىلا ل صيام“ ميم اًرصنعو

 نع اجراخ لجوا قدام اًضرعوأ اًرهوج دوجيلا يف اًييش زربي يرا ةيهلالا 'ةكيشملا

 موتكلارسلا ىلت نماهيفامعم ةبنرملامذهفرشعلاجضنا !ذهت ةرعاذاو ةي دمحم ةقيقإلا

 يف اهريغل عمطمال ينلاةنطابلاوةرهاظلا فجتلاواياطعلاو بهاوملا اوحتنملا نمدي تصخخأ امو

 يف سبل هنا تفرعا ذه تفرع ثيحو نسشلاحوضو ضم جضوا هجوباهنم ل لقلا لقا لبق

 ا بي ةيدمهلا ةقيقللا يشوةيزوكلا ةمولحملا ةروصلا ذه نم لاو لطاو لك او ىفرمشا ناكمالا ْ



 مالسلا كزاوت الصلا لضفاهللا نماههلع |
 ملسو هيلعدللا لصد لوسر نعاهاقلت تاولصةدعالضي|يئامتلا فراعلا رهاوج نمو

 نافرعلا لهاالا ابكر دي ال يلاعملا ةقيقد افلا اهيفو قئاقحلا ةتوقايةامسملاةالصلا اهنمو ةظنقي
 (ةمات ةلماكةروصاهتلعجواهتطنأو قملا ةأشيلماكلا كر ,وززم تأشناو )هلوف دنعا ممرشيف لاق

 ةأشن اهاممو مالسلايكزاوةالصلا لضفا هللا نما يلع ةيدمحلا ةقيقلسا يش انهه قا ةأشن ىنعم

 ةياغ يف يعفدوجولا نمهجوب اهلوح لطابلاموجيالف أقنع تجب ىتح يف قحابنال ىتملا
 لكا الور بطأ الو قصاالواهنم ىلعاو فرشأ دوجولارهاوج يف سياف ولعلاوةراهطلاو ءانصلا

 ىلا هلوأنماهب [طونم هلك وجولا تلعج ينعي اهتطناو لقعتالو كر دن الاهتقيقحيف اهنا ئاهنم
 يشوعتا ذلال طقفاباجال دجو هلك دوجولا نافاهنودب يشل دوجو الذبالا ىلا لزالا نمهرغسآ
 اهنيبو !ميبةطساوالفةسدقالا تاذلا جال ةدوجوم يعف تاذلاالا ال ةلعالاهتاذأةبراطم .
 يف هلك دوجولا ىش التل اهالول ذأ ىلامت هلأ نيب ددوجرلا نيب ةطساولا يعفابب طونمدلكهوجولاو '
 ىغرشيشم نب مال. دبعانالوم عييشلا ل قاولظ تحت ماق هلك دوججولاف نوعلا فرط نم عرمسأ :

 اهتلعجو لوقو طوسوملا لقاك ب هذل ةطساولا الولذا طونم هبوهوالا ,ينشالو هنالص يف هنعمل

 مانت ةلماكهلوقو ةي د محلا ةقيقحلا يف ينل! نورشلاةرسفح نه زربرصا لوا يشانهةروصلاةروص
 قلطاو ننكعلاو ماتلاوه لماكلا نافدارتمامهتلالا برعلا دنع فرعي ماتلاو لماكلا نارلعأ
 ماتلاو ريغ ىلع لاككلا ضيفي يذلاوهلماكلا نأ مهغلل لخملا ذهيق حولي وحدا نتفنلا يف انهه
 هسفن يفمأت لسوهيلع هلل لص هنا كشالو هسفن ىلع روصقم وعلب هريغم ا» مادعتبال يذلا وع

 دوجرلا عيب تالاكلا ضيفي ملسو هيلع لا ىلص لماكهوجولا نم هجوب ىهقنلا هيلءأرطيال .
 نهاوملاو تايلجللاو تاضويفلاو لاوحالاو لامعالاو راونالاو رازبمالاو فراعملاو مولعلا نم

 اًريفك اديقمواقلطم دوجولا نعى اعتو ناب قا هضيفيام لك ياطسلا هوجو عيبجو سنملاو
 نم لصي هنا نظف م سود لعل صدا لوسرةطساوبهضيفيا ف اذش وأ رهتش وأ رهتشا اماليللوا“
 بشي م ناوعقا رم ١لبج دقق ويل هثا لمهلوسر: .ةطسأو ريفب دوجولل «يشيلاعتدلا دنع
 .* هئاييقاوهلسرمايمئالب نم ةيفاحلاو ةمالاسلا نا لأست ءاقتعالا اذهبةرخآلاوايدلا رسخ
 اهني ةطساوال او يشب ةطوتميتسبيلو ةيدمحلا ةفيلاب يا اهب طونم هلك دوجولا و لاق
 تنأ كقاخو كلجنأ نم :يش لك ت قا ىل امتد لوقي ربختايف درواك ةسدقللا تانثلانيب ب
 نكن: سوقي دمحلا ةقيقطأ كج ال قلخ منا هنا ذلداريال هلكدوجولا نار بخعا اذه لدن جا نم
 . راي اذه ىلاويفايعام يح نمةسدقلا تالا قلمتال سي ءلجال قلت تي ةطونم
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  :سدبع اهيف هلوقب هنعمللا مر هيلع سو هيلع للا ىلص هئالمأ نمي ىنلا ةيركبلاةالصلا
 ثيح نممدحو هللا دبعهنا اذه ينعم كتافصو كيما ةقاكث يح ن مك دبعوه اك تناث يح
 للا اذع يف ب ولف ء ىشيف هل لاعتال نا ث يح. نم جذاسلاةف ةرصلا تاذلا ينو قلطملا دوجولا
 دارملا ناك الو هب لاعملا دوجرلا طاني نأ صيال تاذلا بويغ نمي يغناكل رسوديلعهلا ص

 دوجرلا دوجو يفاَيبس نوكي و دوجولاهنم دسم هب يذلا يلاعلا لاكلا سو هيلع لص هنمأأ
 هنم دعما اذب واهب ةعواهباقاطتا ءاممال او تافصلا قوقحي هما ق شو يرخالا ةبترل ىطعأ

 نراك هئايماو هتافص ودك: دابعب ملسو هيلءلا لص همايفاذهف ادوجووامايقوةايحدوجولا |!
 رس لماذ هيف ءامسالاوتافصلا ثيح نم ىلاعت هلأ دبع ناكو ةقلطملا تاذلا ثيح نمهللا دبع
 ةضبق لكلا كلو )هلون دنع لاق ث*ةوذشريغزم ةيمطلال اةكتمملا ميبج يف ىلاعت هل نع ةفالملجا
 ةيدمحلا ةقيقلا شو لماكلا رونلا نمالوأ ةقولخلا: روصلا يمانههاببدارللا(كلتمسظ ءرون نم
 كلت تدجو ةقيقحلا كالت: رعولوالا بالاوهامل هناف هلكدوجولا تاوذ نماهنع دلوتامو

 ||| مث هلك دوجولادقحا ةقيقملا كلت نمذا اهددماهتمواهساظن اهنعوابماوق اهبابلك ت ادوجوملا |
 ال ىتتحءزج مزحلاعلا ةيلك يف سو هيلعمللا ىلص هناي رسوه ماعلا حورلاف صاخو ماع جورلاو لاق
 ميرضي دبشسي دوجولا هيف «يشالف ه«ماظن ماوق هب وهمابق ماع هب هيف هنأي رسو هن * يش شب
 يفاهناي رضوةيارسلا كايتو ةيارسلا كي لسو هيلعملل لص هيف هناي رس ث ود هناذ يفدوجزللا

 كريشان مو رافكلاتحابتيئزجواهتبلك ماوعلا عيم اور ينعي حوزلاب منعربمملا يت جاعلا تايلك
 غيم جور سو هيلء هللا لصوهو مهيف سو هيلعدللا ىلص هحور ناي رسب م مايق نان ىلع هلا
 لولو .ءاملا نمدقستا لك ضرالا يف راهشالا ناف راجتنالا يف ءاملانايرسك اهيف راس اهدرجو
 هنم اقل جورلا ماو ملسو هيلع ا ىلص يعيملبهثيحور ىنعما كيف تسديوا بلكت كلم امل

 ةيالرلا ولعو ةبترلا فوفشو ةيانعلاو ةيصوصلع امي قمل ناك أمدب دارماف راسو هيلعدتا يلص
 مومو لب ,نيئيدصلاوباطقالا ةفاكو _-ريلسرملاونييبنلا نممدبأ قب نم ايلعلا ةصاخلاك |!

 نضرأ لداكو مههترف التخإنطع ماللاوةالصلا ميماعتكتالللا عيمجو نينمؤملا نم نيحلاصلا
 مهنمقحلو قملا نم ةيلهالا امل فةاوطلا »جن اف تادرعسوملا نم#اهاض نمو ةمسمسلا
 مرج لا شبح نم .ةيترل فوفشوتبادعلاو صيصختلاولالجالاو يظعتلا متيلهالا
 | | امدبأ.يهحسوعثو علطملا اذه نع لوفا منبج لع ا رطبال !دمرسأئادهقرضح يف نومظعم
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 ةيلعلا يازماو بئارما فوفشإهب مهصتخا ا ممل لها قلاو فصولا اذهب قا لها مهفقملا |
 ايو ةيلهالا نم لسا نممولاناسم عيمج يف ورمل سو هيلث لص مف فصول اذهيف وهو

 ف طلخ نموملاعت هللاب كرش نمو رافكلا هنع جرخ حورلا اذهف ةيلعلا بتارملا نم هير مهمصتتخا

 نأ ملعا ظوفحملا حولا ةروكذلاهتالص يف هرك د ددع لاق تعا ؛ يشحو هرلا | فه نمدل سيلف هناميا
 تال نا مكفءايشالا قئاقحيفا«عمج ملسو هيلع لإ لص دمج انديسوانيبنا# ةهظوفولا حوللا
 .هفتوةإمج اهبطاحاروصلايف فنا ىلا املا اشنمو نم ناوك الا مولع هيف تعقحا ظوفحلا

 ةيدمجلا هتقيقح هتقيقح يف تعمدج السواء ل اصوه كلل ذك ضارعالا ورهاوجلا نم لجفا قد

 هس ظلال سو هيلع ماده ديشتوةيمالا وا ملا قئاقح عيبجمل !سو هيلدا ىلص

 فاعضاب ظوفحلا حوألا نم عسواو راك سو هيلع هلل لصووفالاومماستلاهي كة نيملكمل ادد 5

 ادرف ادرف روصلا يف عشلاىلإملاعلا أشنم نم وهأمئأ ديف رطسامو حوللا مولع ةياغنال ةفعاضم
 مههلع بقاعتي | هورادلاو ةنجلا لها لاوحأو ةمايقلا موي لاوحا نم كلذ ءاروام اماوذوذشالب

 تايضلق او مزاوللاو تارابثعالاورومالاو ثوؤشلا غيم نمراوطالاو راودالا نمامهيف

 ةنج يفهنازجو ل امثالا نما ذكو اذكل م“ نالف لثمةليلقروماالا ؛ىشاهنم حوللا يف سيلاباك
 هرقتسمو رشلا نما ذكواذك لمع نالفوا!ذكو أ ذك [ييفدل ىوألا ةئجوا يعنلا ةنج وا دلل
 لاوحاو رانلاو ةنملا لها_لاوحال ةيستلاب لياقودو اذكمو ةثلانلاو| ةينثلا كلر دلايق

 ملعدب طاحاام لك يدمحم ا هققيقح يف عجاف مل اسوهيلعمللا ىلص و ماماو ةمايقلا موي

 اماماو اهمزاولو اهتايضقم ةفرعمو اهرسأب تاقولخلا مولع نمد بالامل لزالا نم ىلاعتهللا

 كيرالا رونلاو ) هلوق حرش يفاقم ”ةلصا طيحت هللا ملع عيمب مب ط2 الف كلذءأرو

 هرون ل2زرم دقت“ هدوجو اغلا هيفي رونال ضحي مدعدلا يح قل هكدرجرلا ( دودهلا

 | اهيف لاقيالف سو هيلع هللا ىلص هني روناماونأكهبو روصت هنمودووةنعو سو هيلا ىلع

 هتاوه هدادكس | ىنعمو قلطملا دوجولا وهدنال ىلاعتو هناي هرون نمو دهم |هنال قلطم رون

 هنيب ةطساوالو ةلعالف تسدقلو تاجاهنود“ يبث لجالال ةسدقملاتاذلا لجانمقاخ

 هدوجوب للعم قالطااو ممل سك د جراد ديال نمل لما نمو لات ايد ا
 دجوا ام ماسو هيلع هللا يلم وعالولومدامطاكمأ وفالك نوكلا دجو هلجا نمو سو هيلع هلا ىلع
 ىلاعتو هئاهجس برلا نا لاق تحمل لعال نم ةلوقلاملهيف بارتسا دقو ناوكلا نماقيش هلا
 ةلاعتسالسو دلع ىلصهدوج بال اهدا نبال ناوكلا قلخ نع زجاعما هيلع اي
 نا هلعو هكحييف قيس لهنا وهامناو ركذ يذلا اذهدارملا سي هلادلق مثلا نعدب اجورخودب
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 ناسا ةلزتيناوكالا ةلجيف سو هيلعهللا ىلص وهذا ملسو هيله ىلص هيلع نوكلا فقوت

 ديس وه روثلااذهو ءيشبنيملا تسل نيعلا نم لي زأاذا ناسنالا نا دوجولا | ريل عفقوثي

 ديعسيفا ثيدحيف سو هيلع لص هلوقب دارملا وهولسو هيلع ىلص دوهشلا لو دوجبلا
 دمحات ديسوه روغلا|ذهو هتاخ نمهرصب هكر دا امههجو تاعخم تق رحال هفشكوأ ر ,ودلاهبايح

 دوجرلاو لسو هيلع هللا يلصدل ةرشابملاب ىلامتودناعبت وما يدي نوب مئاقلاوهذأ ملسو هي هلنإ لص

 دوخولا متمت روتلا| طه دوجوبل ريغ ةفرط نه عرسايف مدعلا ضح ريصي وتاقولخملا نم

 هيلع هلا ىلص هنم ةيارسلا كتر هنودبامل مايقال راهشالايق اما نابرسكت ادوجوملا عج يف
 قلخ نمدعااهيلا لصوافاهامح لود موي ناالو ابكر ديف لقعلل جمال تادوججوملا يف سو

 كاردا ينعي كار دالا اذه نع باب يف دوجولا لكو ةروصالوة يف اهل فرعالو ىلاعتهللأ

 كريبلسرملاو«ايرلالا رباكاالو نيلاعلاةكئالملا رباكأ اهتكردا اه تادوجوملا يفهنم ةيارسلا |[
 ةياغواشبش امم قوترال ىلواو ىرحا بنود نفةحتارامل وعشنا مولكمالسلاوةالصلا هيلع
 مدعلا نض#تراصا ناوكألا تاوذنمتاذييف هناي رسدقت ول ملسو هيلعمللا ىلص هنا نايرسلا

 هلوقو» نومّلاعلل ةمحدال ! كاَنْلسْر أ امو ىلاعتو هنابيسهلوقي ةراشالا اذهىلاوأ معاسنم

 تقبطنا املك نمناوك الا عيجيف هعيارستدتمادنا وهود] ةياغال يذلا وهمانعم دودملإ

 عيج ةيسئرس وقح لسوهبلع هلل ىلص هدادتما دازو هللا تاقرلخم ميجوملاعلاةرثك هيلع
 دوجولا ىلا مدعلا نماملجورخال ناب ةينابرلا ةئيشا | تل فتواهب حلالا ململا طاح أ ىنلا تامواعملا
 ملعلا ةطاحا يفييش لب ًالوبقواًروصت لقعلا اهقيطيالاضي امودسملااذهيفةيارسلا ةيفيكوالمعا

 هقحلب الو كرار هكردي ال يذأا) هلوق دنع لاقو# ىلاعت اال هتروصو اهتيفيكلعيالف يحلالا /

 اذهيفو ىلاعتود ناجم قطا الا الصا تادوجوملا نمدب دحال ملعال هنوكب هفصو( قحال
 طارصلا)هلوقدنع لاقو*ىلاعت هللاالا لسو يلعن ص دمجردق ف :رعامنيفراعلا ضعب لوفي |!“
 ىلا اًدودماقي رطدن :يكلدب يعتد لسوديلعهلا لص يبنلا وعمقت.ملا طارصلاناملعا(ميقتسملا : < لسع 0 _

 يلع كرلسلاب الا اهراوناب جاهتبالاواهرارسا قوذو ةيس دقلا ةرضحلا| ىلا دحال لوصول قا
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 ىنمم !ذبف نارك الا نم قي قلخيال هنا ىلاعت هنم عا ذغنل ملسوهلعَنالصادمم قلخبال |

 ا ىلا تاراسعالا عيمج هيفو رادلا هراعو ىلاعتو هئاسدي ر رم رظنلا هيلا نيعلا نم نيعلا

 فشكىلامتو ناعيا رلودتمظعو قملا لالج نعدب رتتسم ملسو هيلعهّللا لص هظ تحت لك
 ىلاعت هرصب كلر داام لك ق راحالرونلاةطساو ريغ نمدنيعب دوجرلا اريح هط كو روالا اذه

 أ راس ملسو يلع ثا رإص هنا ءانعم يراسلا هلوقو# دورولاو رداصملا راوطايف يلقثو دوجولاب



 مك

 ةرضح يف ىلاعت هلا طلوخدلا نيكلاسلا نم مان مظعال ادق باب وهو ميقتسم ا طارصلا
 باوبالاو قرطلا هيلع تدسونءلودرط ملسو هيلع هللا ىلص هبيبح نعاضر عم هس دقو ةل الج

 قئالخلا فرشا ىلع لسو لص ميهللا]هلوةدنع لاقو* باودلا ليطصا ىلا بدالا اصعب درو

 قلطخأ قلخ هللا نا ملسو هيلع ها ص ىلاق !هتنوقاي واهتدب ز وهدنا ىنعي ( هيناجلاو ةيناسنالا
 لبث يدحلا لدو مئاهينب نم ينراتخاو هلوق ىلا مدآينب مهنم راثخا هقلخ نم غرفاذا يتح
 لحب وهوةيملالا ةمحرلا ل زان لحم وهوهقلخ نمهللا ةونصوه يمدآلا نم سنجلا!ذهنا حرص
 ناوكأالا تقلخو ىلاعت هللا لجا نم قلخناسنالا سنجل تادوجوملا عيمج نمىملاعتهللا رظن
 ناوكلا يف هئفيلخ ل ذتا ىلاعت هللانأ ناسفالا نم سنجلا اذهل صرصاتلا ناكودلجا نماهلك
 لكديف لمفي هفرصتو هكح تحتو هتضبق يف هلك ملاعلاو هلك ملاعلاب طيبا عماجلا درقلا وهودنم
 الف هتفيلخ وه ناك اها برلا ناك ائيح ناكهنا هما ىراصقو مفادمالو عزانمالب دي ريام

 ةنطلس نع ناوكألا نم د يشل جورتال كل ذك ىلاهتدا ةيهولا نع ناوك الا نم :يبشل جورخ

 فرشا مامو هيله ىلص نراك ث يحو فاقت نؤاب ةكلملا يف فرصني عماجلا درفلا اذه
 .هقاخ- عيمج نمل ةرفصوح ربخلا يفاكناسنالا نالاهلكملاوعلا فرش ناك ةيناسنالا قئالما
 . :ىع باف امناجلا ةيناجلاو هلوقو# ةيلضذالا يف هكح تحت لخاد ناسنالا ريغةرورضلابف
 هللا يلصورف ناسنالا نيع نع مهلشم باغام عيمجوتككالملاو نجل ل ماش كلذو رتتساو راصبالا
 روما يث راوثالا ثا ينعي ةرخافلا راونالا ب حاص هلوقدنعلاقو# غيم لضفا ملسو هيلع

 فراعملاوراردالاو مولعلاب يف أت ىتلا يق ءامسالاو تافصلا تارضح يشثو بيغلا ةرضح نمةضئاف
 يف لسو هيلع هللا لص وهو بهاوملاو ضويفلا نمدل ةياغالامىلاةيلاعلا لاوحالاو راونالاو
 ىلع بص ولف ةوظح مهمظعاو ةرئاد م وعسواو راوذالا م ذه نم اظح لا قلخ ربك نا ديم ذه

 ةفرط نم عرسا يف مدعلا ضحمراصل راونالا كلذت ن٠ هيلع هيام *زج فلا نم *زجملاعلا غيم
 نوكي نا ىلاعن هللا نم يلصملا بلط اًريسانتدابعلو احورادل هلعجاو ملا هلوق ددع لاق ث*نييملا
 هيش لكيف مالا شفنيف حور ملسو هيلعشا ىصدنوك مدقل دقواحور سو هبل هللا لصد
 يف ملسو هيله ىلص هلىوالا ةبترملا هذهو رفاكلا ىتح هنودب» ينثل وجوال ىتحمل اعلا نم

 اًسورباسو هيلعهقاا ىلصنرك ةيناذلا ةبترم اويل يش ء يش لكيف هلك وجرلاةايحاهب دوج
 نيفراعلا عيمجبيفاهتلكي ترس يناثلا ةبترملا يف ةيناحورل ا مذهو (ماعالصاخ,ت ادوجوملا عينج

 يىتلالسو هيلع ىلم هلةبترملا هذهونيبرقملاو نيلسسرملاو نييسلاو باطقالاونيقيدصلاو
 هعدبدالا ليكتو هقوقح ةيفوشب ىلامت هللا يدي نيب .نيدوكافملا فئاوطلا مايقاهب هتيناجور
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 ىلعدللا نع هلل ايف هلابهش ناديمااذهيف و هةديحوتلا راجبيف قرغلاو عما نيعيف ك الهتسالاو

 ءدحوملاعت هللاالا_تظحال و ميتنكأ اسوم مالو ميماعوأو مهسأ اوح عيمج يف سبإ هلل
 ملسو هيلع هللا لص ميف هتيئاحور ناي رمم بدلة لإأ عم مثمايقلا| ذهودللا ريغ ميلع رطخي ال

 وه يذثالوالا حو هلا سبيل يلصملابلط ىذلا حورلا وه !ذهو مايقلا|ذهاوماقامكللذالوإو
 مسوديلءهل لصاهيفانطاب نوكيا انبه رسلاب دارملا ( ارسانت دابعلو) هلوقو ٠ ىش لك يف ماع
 نوكت نأ تادابعلاولاعالا يف سو هيلعهلا ىلص هنمولا ةي رسلاولاععالا يااهاب امثل لوبقأ

 هلاق امىغةطاسولاودابعلا نيب وهللا نيب سو هيلع ىل !.م هتطاسو ةظدالمديعلا نم ةرداص
 ظحالي نق كيدي نيب كن اقل ظعالا كبانوهلوقب شيشنب مال لادبعانالو ,زيبشلا

 ةليسو ملسوهيلعما ىلع نوكين ايف ةيباجحلاوةمات ريغ#لاوعا تناك هلاععايف ةيباجسملا هذه
 اهطوبقبنذؤي يذلا ةدابعلا رس وهاذبفىلاعت هماىلا دابعلا عيمج هب لسوتي هدابعنيب وهلانيب

 لاكلا ةرهوج هتالص حرش يف هنعهّللا ىضردلوأ 58 يناهّتلا ف راعلا رهاوج نو. 3
 نأ معا ( هيناب لا ةمحرلانيعىلعم اسو لصوببللا ) اهيفهلوق دنع ثالنلا 0

 كلت يف نطبأ مث رهو رحشلاو ءافصلاةياغيف يملالا رولا نم ةمطق عطتقا ىلاعتو هناهعس قمل

 لاوحاب و هتيهرلا تالاجوهئايساو ىنات هلا تافصيرلعلا تم اا لا

 روذلا نءةمطقلا كلل: لءجوايئوا سما ةيمخالا ماكحسالاب و هراضمو دعفانمومرارسسأو نوكلا
 هرثأ أم هقلذ ىلع ضيفي راص عة يملالا ةمحرلا نم هلع قباس يتهةلخ همسقام لك بابصنال ار ارم

 ناكو لسر هيلعشا ىلص ةمحرلا نيع وهةباثملا هذ يناكف ةماو ملا مةيدمعلا ةقرتحلايف

 نم دوج لعاجشيفي ىتلايغ هئاذيفةضانملا ةمحرلا كاتو ةيدمحلا ةقيقلا وه رونا كلذ

 ةمركلا هتاف ملسو هيلع هللا لس هناذ نمالا دوجولا ىلا ةمحرلا نم ءىش لصيالف ةيركلاهتاذ
 ىلص لات كلي ذلو عافتثالاو يقسلل قاوس رقم كلذ نم قرغتنو هيف عمتجت تلا هال رقما ةلزغب
 قرفيم جاطتقالا نمي زالا ملعلاييف ىبسامىلرظني ياطعمههلاو مساقانا امنالسو هيلءدلا

 وهيل هلل ىلم ةجرلانيع يب اذبلف عاطتقالا كلل 3 بسح ىلع ةمحرلا كالت اسوديلع هاوفص

 دوجولا ميم ىلع دوجوأ ولأ ةضافا يف عماجلا جدومثالا هنأ ىنعي ةمحرلا نيع يف يرخأ ةيسنلاشياو

 ىلاعتو هنا قحلا ريغنمالصا دوجومل دوسو ناك أم ملسو هيلع هلا ىلمع هدوجو ألو هناذ

 كلذأ اسو هيلع ىلصءدوجو ةيقبس لطفقوتم دوجولا تاوذئم دوجوم لكدوجو ناف

 دوجولاب الاهنم» يثمحرالو ناوك الا نم» ىش ؟قلخام ملسو هيلع دنا ىلص وهالول هئاف دوجولا
 قلخ ا «ىلاعت هئاف دوجولا نم هتياغو تملا دارم ةيلك لسو هيلعهللا ىلص هنافةمحرلا ةضافابالو
 ك1 و
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 لسوهيلءهقاإ مدل ةيعدتلاب الا دوجولا ل 1ع ةمحرلاضاناالو سو هل هنالس لج مالا نوكلا

 8 سو هيلع هللا يل طلصهناث ةضافاوا دوجو سو هيلع هلل لصد وجوب طانم اهلك ن اوك الا دوجوف
 3/2 نوكي ىتح قمحلا نود :يىبث لجأ نم هقلخ امو ةسدقملا ةملغعملا ةيلءلادتاذ لجا نمالا هقلخ

 نيب دهنيب ةطساوال هنأف قملا نيب وهتيي ةليسو نوكي نأ ىنعبم دو>و ىلع هدو جو فوشي ودل

 هدوجوب ةللعم مسوق عشا ىلص هلجالة دا ارءأبأك نأو م« الأو هتاذأ قحلادأ ارمهئوكل قملا

 ةضافإ أو سو هيلع هللايصةعر ىلا هناذنمةضافم ناوك الادوجو عيمج لعدوجولا ةضائافأ

 تجرخ قحناوك الا عيبج ىلع دوجولا ةضافإ لوالاة حلا 3 نيتمحر ىلأ اأمسقني سو هيلع

 ةلج نمارعيج ىلع ةيلالا تامحرلا ضيف ةشافآ ةينالاةمحرلاو*درجرلا ىلا مدعلا نع

 ضيف ندد ملسو يلع هلا ىلع هدوجوب دوجولأ عي مح رهنال ةينابرلاة محلا نيعملسو هيلع

 يش لك تَعِسَوقَمْحََو ىلاعت هلوقبدارملا رهوقبلاب ابرلاةمحرلا نعأشت هلكدوجولا عيججنأ

 قالطا لوالا » .ىاقالطادل قتلا عا ( تملا نيعيلعماسو لصوبألا ) هلوقدنع

 قالطالا اذهدأ , سو هيله ىلص هيلع قلطي ال اذهو ( لطابدلا الخامق يش لكالا)

 حلا ةفصوم يذلا ل دعلاوه يناثلا ق الط لاو «الص !اهزيغ ىلع قطر ال ةسدقملا تاذلا نيع
 يلزالا يملالا حلاو ةينابرلاةردقلاوةيحلالاةئيشل اويلزالا ملا ةروصب حاقلاىلاعتوهناججس

 | ةيهالا تافصلاو ءايمالا عيمج راث يق يراسلا وه روك ملا لدعلا اذهو :ىشلك يفذفانلا
 نم قملا نيعهيلع قلطأ اذهان ةيدمملا ةقي قطايف عوج وه ضع بدالك ل دعلاا ذه عومجو

 أ هللاىلعهتاذ نم ضيقلا كلذ نأف ملسوديإ اعمل يلة ركلا هتاذ نم ضاغمابعي ىلع ةمحرلا

 1 هللا ىلع هنا تلع اذه تكا ذاف دوجولاب رست مودي كلذ, هناف عار بهاوملاو عفانملاو قازرالا

 ا اذهيلعو رسوهيلء شا ىلص ةيناب رلا ةمحرلا نيعدئا هيف ليقا إف دوجولا  عيمج مح راضيا دوجو

 || مزايالو ةمحر ملسو هيلع هللا ىلع هلصانال َنيمَلاَملِل ةمحَر الإ ةلاَسر أ امّوملاعت هلوقو
 أ ةيلالا تالا تايضتقم كلن نال بضنلاو ديعولاو باذعلاعوقومدعةمحرلا لوهش نس
 | لاملا ادهن. نما ولو هبتاجفيخام هباطوهيضغو هشطبالو همرك مظعنارع ركلا ناف

 أ بضنلا لاول اةفص نءناكال نيبتاذه هل يضبتبالو مركلا ةنصدذهتسيلو هبناج رقتحا

 : لاقميدتميو هوفعأ اوجرع هبناج ناك اي اناهماناخع يطعم هناج نوكيل ب اذعلاو لاو

 ١ نال تاذلا ثيح نم قملا قالطافتاذلا ةفص قالطا يفاذلاو *تاذلا تيح._:ر.قحلا
 0 ىلاو لطابهلك اها دءامو ةسدقلا ةلعلا تا آلا رد ضحلا قتملاف هجو لكم ل لطابلا لباقي قمل
 ا ققفلاو قدصلاب ملسو هيله لمهن لوسردل دهش يذلادريل ىعاشلا لوقبةراشالا اذه
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 || قالطالا يف قملا نيعود يذلا ينالال دعلا نازيمنعفرختلال قحاباكف رابتعالا اذه
 | ىلع ةضافملا ةيهلالا فراعملا تناك ام هنا نعي »6فراعملا_تيعل هلوقدنع لاق ثم يفاشلا

 ةقيقللا نمةضناف اهلك ءايلوالاو نيقيدصلاو باطقالاونولسرملاونييبتلا نمايلعلا ةصاخلا

 ةيدب ىلا ةقيقحلا نعاجر اخ قملا ةرضح نم ضافي فراعملا نم ىنعا اهنم « ىبث سيلو ةيد مهلا

 !هتتازخ ملسوهيلعللا ىلص وبف ةيدمحملاةقيةه1 نم زراب وهوالا فرامملا نياضافم :يشالف

 ! اي ماتلا كطارص قع هلو قددع لاق غر ايتعاللا اذهن مف راعم ا نيعهيلءقلطا | ذاقابعوبتي و

 ىلادحال روبعال قلا يدينيباطارص هنركل طا ارصلا مما ملسو هيلعتلا ىلمهل ريعتسا

 هبشعوبف لصقتاو قلل ةرشح نع مطقنا هنع جرخ نق ملسو هيلءهللا ىلصهياعالا قطا ة رشح

 لوصولا يف قالا نءدحال عملعمال ةنجلا ىلا رشحلا يق سانلا روبعهيلعن وكي يذلا طارصلاب
 نم ةئإلا ىلا لوصولا مار نفروبعلا هيلعيذلا طارصلا ىلع الاةمايقلا ضرا نم ةنجلا ىلا

 أ لوصولا ينل ممعمالو لصفناو ةعطلأ نع مطقتا روبعلل مولعملا طارصلا ريغ ىلع ةءايقلا ضرا

 لوصولا يف دجال ممطمال يملا يدي نوب مقا ظارصلا ود | موهيلعدللا يلصوه كلا ذكاييلا

 || هيلعللا ىلص هيلع روبعلا ريتباهمار نمو ملسو هيلءهّثا لص هيلع روبملاب الا قحلاةرضحمملا
 عماج وه يذلا ينعي 96مظعالا زنكلا ع هلوق دنع لاق ْغ#نعلو درطو لصفناو عطقتا لسو

 ةيئايسالاو ةيتافصلاوةيتاذلاثايلتااو ضوبفلا وتاحوتنلاو ف راعملاومواعلاو رارسالا عيب

 ذا مظعالا زنكلا وهناكةيمجلا ذه ملسو هع ىلص هيف تلك الق ةبروصلاو ةيلعفلاو

 مواعلا ىلا ةيورخالاو ةي ويئدلاو ةينيدلا ضورفلاو مكاو بلاطملا عيج هم دأغتت كلذ بيسإ ا

 | ناعالاو نيقيلاو ديسوتلاو تادهاشملاولاوحالاو لاعالاو رثونالاو رارسالاو قراعملاو

 1 ريغ نه ًأدرأادرف الليصنتو لج دوجولا عيمج ىلعابعي+ ضيفملا وهذا ةيغالاةريقملا باذآو

 | #ملسو هيلع هلا ىلص هنمةلصاحاهلك يو مفانملاو يلاطملا ليصحت زاكلاةدئاف نمذاذوذش

 || هقلخ داجيابىلادت ىحلاةدارا تقلعت المنا ىلعا 6 كيلا كنم كعضافاوإ هل اوقدنع لاق

 لاسو فاصوالا امس نمدسفتإ هسفنب ىلاعتو هنامجس لت امدنع كلذو ةيدمهلا ةقيقحلا تزرب

 ةيدمحلا ةقيقملا دجواففاءسالاو لوبقلاب هنملاؤتلاكالذ قىقاتف فاطل الاد راوم هتاذب هتاذ

 ةدوصلا كالتىلع اليصفت هلك همضقاوا_م.ملاملازطس م !رامتاواثو دع تناك هلع ةرض نم

 ةقرلا يف ءاوملاو ءلملا بش ةينأرونلا ةي دمها ةقيقملا كالت لعاب و تناك اهتافةيناسنالا ةيمّدآلا

 لكلا عدم هيلعشا تاواص دمج ناك ةيارونلاةروصلا لكشب بوثلا لكشتف ءافصلاو

 || ةيرذلاةزعسن تناك و ماهل ىلع هدم سن مالا هيلع مدآن اكو ىلعالاٌةدبما,تافصلا ناهرب و
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 || اديعص ش منوؤتسللا اذه قفل ءد أن مةذمسأ هيلفسو هي ولع نم ريم املا ناكر م السلا ةبلع مد نه
 | نوثدارلا نوفراعلاو لاككلا مد ؟ردمم فاتك نم مالسلاوةالصلا مهيلع ايبنالا نأ ريغ
 ال مو[ةنيظنمتطسنق لامشلا لهااماو لسوديلعهللا ىلص دمجسان ديس رعاظو مو أ نمةفيسل
 ةضختو هتضبق يف اعلا هللا ريصف مالسلاوةالصلاه يلع هنامز ءاج تاما لساتتلااماو ريغ
 ةطاحالاب لضفلا هلفدت أ كن لص ةقيقح تناك م ةتضختةدب زملسو هيلع هللا ىلص دمع مسج
 دوجرلا نمهتيترع نياودوجوم لكل وا شن كلع يف تلصح دقف هب ممخعاو ءادبلا تناكذا
 ابلصاو تأ دوجوملا__لوا وه سو هيلع هللا لص ادممتان ديس نأ لصاحلاو دولا نم هتلزتمو
 رونلاناينعي 96 مسلطملا رونلا ةطاحا لعدلوة دنع لاقو *تدت“ أهي و تدجو هتاكرببو
 ةيئايرلا ةثيشملا جي ىلاعتو هئاعيس ىطادعسأ سلا اذه ناكوّتكملا ةيعرلالا رس وهيسلطملا
 هقلخ نم هريغ هيلع غلطي نا رامخا مسقو هريغهيلع ملطيال هلع دبتسأ هنم مسق 3
 هل ردقاممهن.دحأو لكل ةيلزالا ةئيشملاب مهنيب اموسقمناكو صاصتخالا يوذ نم
 سو هيلع ىلص هبطاحا هلك هيلءاوماطب ناقل موسقملا الذ ناكو ةيهولال رستم
 يرخل ةرابعبو قلما كيس قرفتو ةيدمحملا هتقيةحيف ةمركلا هتاذيفعجاو اتوزوالع
 ميملطي و هقللط اهفشكينا ىلاعتهلع ىيباسيف ىبسينلاةيحلالا تالاكلا وهمساطملا رونلا
 دبالا ىلا ملاعلا رورظ لوا نمدب صخخيامو هبسانيام دوجرلا نمدرأ لكل اليصفتو ةلمجاهيلع
 دحال سبل ة ىظع(بمح هيلع نا هاتعم بيغلا باجحيف اهسلطم روكذملا روتلا كلذ ناكو
 ةدحاوة فقد لسودباع هللا ىلص هيلا هدهشاف نم ىش ىلع وا هيلع عالطالا ىلا لوصولا
 تالاكلا ملاوط يشرونلاو ةروك للا ةطاحال اذ ذو فش ريغنم ةيدمحلا هتقبةحيف هيلع هعلطأو
 لاقو# ابقئاقح ةفرعمىلا لوصرلا نمةعئام ا بجملا ف اهيلعتب ورسخملا ممالطلاو ةيحلالا
 ملسو هيله ىلص هيبن لعمل امتهللا تحف ةالصلا نا ماعاد هلآ لعو هيلعمشأ لم 9 هلوق دنع
 نافل قعي وكر ديام قوف ما وهدل الجو ميمظعب ىلي يذلا قئاللادملا يطهتاذب مئاقفصو
 تادوجوملا قد يف ةنيايم ةقرقلافرسالاوظفالا يف كرتشأ ناودوجوم لكوح يفدراولا ف صولا
 ىلا عرضتلاوءاعدلاب اتنسلا نمةزرابلا ظافلالا يم سو هيلع الص هيلعانق سيف :الصلاف
 ىلاعتو هنامهس هتالص كلذكت سيلوان ملسوهيلعهثلاىلص هيبن مظعت نعءيبتياهف ىلاعتهللا |

 هبيف لعيلصي لوقت لب ءىثب رسفت الف لةعيو كردبام قوف وبف سو هيله لص هيبنولع
 بلكت ىلاعتهث تادوجرملا تح يف دوهتسلا كرا ىرتالا هتالص ف يكتالو لو هبطهللا لس
 تائاويملاو أ داما دوجسس لسثاجي ىلاعت ف يمدآلا تحف دوبمملا دوجسلا سيلوهت دجاس

 0 صحم ع
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 | قح يف دوجسلانافهلاجب قيليادوجسدارفالا كلت ندد>او لكل نافادرفادرف راجشالاو
 || دوهم زيغدحاو لك درهسو ابءيجيف ةفرفتم ةقيقملاو قالطالاو مسالايف لثاتم امعيجج
 5 لاقو+انت> يفابلقع هك موقح يفابلقعتف )وهيل ص يلا ىل اعوكئاللاو الصاماو رخآ الإ

 بتارم يف ايا هفرعي نأ ىلاعت هللا نم بلط يلصملا نا ينعي مابا بانفر متةالص #8 هلوقدعب
 ةقيقح اهاف ةسفلوأ هبلقواهلقع ةقيقحوا حور ةفرعم ىلا لوصولاب امأ ما اسوهيل لعمل يلح هقوطب

 م ماحاض نمو باطقالاو نياسر مار نييبتلان ره رياكالا الا اهيلا لصي الف هحور ماقم

 أ يحب همولعوةفراعمنركتف دو هيلعشا لصءلقع ام ىلا لصب نم نيفراملا نمو دارثالا

 | ماةمىلا لصي نم نيفراملا نمواهمولعو حورل !ماقم فرامكةمولعو لقعلا+ اقمسيلذا اذ
 أ فرامألا يف لقعلا ما ةمنود يعو كلل ذ بحب همول و هفراعم نوكدف م ا و هيلعمللا ىلص هلق

 بسحب همولعو ةقراعم نكت سو هيلع هللا ىلص هت ماقم ىلا لصي نمنيفراعلا نمو م 20

 أ قرفلاو هكرد يف دحال عمطمالف م اوهيلعدننا ىلع هرسماقتم اماو بلقلا ماقم نود ينوكالذ
 ةيدمحملا َةقم ية+1 يعف ملسو هيلع هللا ىلص هرس ماةماماف هفنوهبل 5 لعرتمرد» رسام |

 نع يللا صامل نم قولي لكنمتاكاردال اولوقملا تزبح فلا يف مالا رولا ضم يق ىتلا
 كم اسابلة يدم لا ةةيقط ا: ذهتسلأ ع لو هيلع هللا لص هرس ىنعماذ ذه اهمهفو اهكاردا

 1 يالا راونالا نم رخخآسابلب تاز اور تيعس دوج نعا تس“ وةيحلالا راونالا

 | يوسفي تيوتحاو رخآ ةيطالا راونالا و نم سابلب تلزنت ”ةللقع ىكسأ كلذ بيسي تناكف
 هيت( فت كلل ذ ببسبل اكو دب تبديتحا و ةيهلالا داونالا نم سأبلب تلزات عاَباقكللذب

 قلل همسقأم عي .جيلاعتو هناعسابين عدواةيدمح لاقي هللا قاخ ال هئاملع' 96 رش

 اهتايضتقمرا مماكسحا عيمجب قئاقحلاوراونالاو تايلبجت ا ورارم ءالاو ف رامملاو مولعلا ضوييف نه

 | هريثل هيف عمطمالاعةي ملال تالاكلا دوش يف قرتب ن آل اىلال سو هيل هللا ىلصوع ع اهمزاوأو
 ا دايالادبا ل اياب تالاكلا كالتىفقتنالو
 ةقيقملايف ةيييفلاةالصلا حرش لوا يف هن هللا يمر هلوقياسغي ايناهألا فراملارهاوج نمر ؤ#
 ةقيقملااماو دحا ءا.شأا! نم تسل سيغلا ع نم تزربا ما ىنعي ةيبيفلاة الصلا سنا اةيدعألا

 لارج ان دودولا نمدماح لكهثدما يف آ1سو هيلءمثا لصدب بس يذلا رمالا يف ةيدمالا |

 ةقيقلا يا اببسننيف اهناغ دوجرلا يف ملسو هبلعهلاىلس يبا هدمالثم دوجولا يف دحأ ا

 مولعلاو فراعملا نماهيف امىلع دحا علطي ملف يلاعتهلا بويغمظعأ صرع ييغتب د حالا

 ه4
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 .تيقيدصلاو باطئالا يجو نيب را وةكمالملا عيبجو نيلسرملاو نييبتلا كرادم لكو

 ةيدمحلا هتقيقح ضيف نموها هليصفتو هلاجا ىلعاوك ردا املك نيفراعلاو ءايلوالا ميمحو

 نيماقم ملسو هيلع هللا ىلصدل نا لصاخلافاهيفام لب دحال عمطمالف ةيدمح الإ هتقيقحامأو

 ةكردأ املك هيفىفداالو يف داوهوةيدمحلا هتقي يقح ماقمو ىلعالاوهوةب دمحال | هتقيقح ماقم

 تاماقملاو لاوحالاو تاي ةركأاو تايلجتلاو تاضورفلاو ف راعم او مواعلا نمت ادوجوملا عي

 ةيدجالا هنت رقحيفاماماو سو هيلعهللا لم ةيدمسلا هتقيقح ضيف نم هلكوهامنا قالخالاو

 ةقيقحلا يشءذرفاهراعةياضواه زعلك اسو هيلع ىلع دحودب صتخأ اًديشدحا هنم لانا

 يبا فصواذه كرس ة ةيمويقب هتذجو| نب ةفاكىلع ضب هلا 96هوف دنع لاق مءةيدمحالا

 كرب محل اتيامر ريف ةالطالاو موم“ !! لعدشا قلخ ةفآك ىلع ضي هنال ملسو هيلدا يلص

 عجل ل سو ديلع هللا ىلص ابعيفب ضرفم هاف الذكر املا عيمج نمو ىرخاوأيندوأتبد عفانلا ١

 ىلا عت هللا م دجوأ مباكقلغاو كرس ةيمويقب هت دجوا نمةفاك هنابدوجرلا ميج فصومدوجرلا |
 هانعفإكالضف ةيدوم 06 ازجاةيلكيف يراسلاددملاو# هلوقدمع لاف مد« يل لالا رسلاةمويقإ

 ضيفلا نائدوجولا عيجيف يراسلا:ددموعهضيفب يذلا يشل !اودوجولا اةفاكل ع ضيم اوه

 | يسلك ض يلا كاذ عمتجيدبال اىلا لزالا نم دوجولا ع + ةئاعلا ةرشملا نم يملالا

 هللاىلص هوق دح يلع دوجولا عيمج ىلحأ امس :هلسو هيلع ثم هنم ىرسي م ةي دمحم ةقيقملا

 يف الصنمنأك يملالا عاطتقالا و هو لوالا ءاطعلاثا ريخأ ىطعمهللاو مساقان امنا ماسوهياع

 هلواثتره هميسقتلاو هقاخ عي بيل هلا نمناكك لوا عاطتقالاو ةيمخالا ةئيشملا هب تاذنتا» .لعةمسفلا

 يف وهف ملسو هيلء لنا ىلص هنعابئان ناك هئاطعاب رءا نه ىلا ءليصوتودت ةرسفح نمو كما دي نم

 ردق لعاهباب راىلا ابلصري روف سانلالا اياطماا ليصوتب كالملاهرمأي يذلا دبعلا ةلزنج كلذ
 هتالص يقركألا خرشلا لاقاكو ىطعم هطاو مساقانا ان وهو شيد ىنعماذبف كلملاد دارا ام
 ينامحرلا سفنلاو تايلاعلا نورملا داده يراجلا يئارونلالقلا] ملسو هيلعللا ىلص هفصويق
 هيتذقامدوجلا عيبجي سو هيلع ىلصهنعنايرم سلا امل ف( ثاماتلا تازثكلا دارج يراسلا

 فاطم هيف ملسو هيلع للا ىلصهلوسرةباينبالاهباب ر ىلا هلاصيا ىف أتيال دوجرلا ع سها ةئيشم

 هللا ىلص هب ءادتفالا يف فاعصا ةعبرا ىلعسانلا ناز م ذم« صيصختالوذوذ شريغ نماهومسو

 دابعلا يناثلا ف :ملاو+هلاوق ةايفماوهيلعما يلص هبا دتقا هالملا لوالا فنصلا»# لسوهراع

 اهماقج هدحو ملسو هيلعدتلا ىلص اهب صتخانييبتلاو لسرلا عيجالرانيشدحا 9 قاذاف

 3 سو هيلع هلأ لص هباودنقاةيفودصلا ثلاثلا فدصلاو + هلاعفا يف )سوداء لص هباودتقا



 معأ

 هنعمللا يفر لاقفملسو هيلع هللا ىلص هل ب اوثلا» ادمادل أسيفةم يعتد افيّةالصلا هذه

 اليصفتو ةلمح قلنا عيج نع ينخ سو هيلع هلا ىل اصدهنا ملعا كلذ نع هتفيلخ لاو باوجيف

 ابو الواب ريو دو يلد هللا ىلصمل ىلاغالا باوثمبع ءادها- نعو هيلع هتالص نعو ادرفادرف

 هريغ لوصوو نكييال ةباضيف اسو هيلع ىلصهب ردتعو فهلا ر هاش وبس نم همن
 كيطعي َفْوَسَلَو ىلاهتوهناججم لوف كل ذل د مشية دافاوأ ةداي هريغنمابممبلطبإالو اهيا
 ال نافدتلاةبب رقلا ذخ ا لاةلهسل /1ةمخصلاو ذهب قا نم درو ناو ءاطعلا اذه يضاف 59

 نمهيطسي ىلامتو هناي قطا ناناهربكآ يثىتلاةياغلا نعال ففاهرغصا لوقعلا كردن اليا

 هتناكمو هتوظحردق ىلع سو هيلع. ىلص هتنترم ىلع ضييغي و هنيي وب رةعسر دق ىلع هلضف
 دري مثةبئرلا كاان ردق ىلع ءاطملا كلذ ةظعو أهل ةي'غال ةبكرم نم دري ءاطعب كنظاموم دنع

 لمحت فيك وءاطملا اذهردقي فيكفاضيا ايمسو ردق لص هعمظعواضرا اه ةياغال ةبترم ىلع
 هللا ىلع ءانغيف هبئارم لئاوام يافع كلَ نأ لدغَق ناك ق ىلاعتو هناعبسلاقا ذأو هتعس لوقعلا
 هلا ىلص هنا سر قوط يف لخد نمتهلل لعب لماع لك ةعاسلا مايق ىلا هتشعب ندل نم نا سو هيلع
 باوثلا اذ داي زملا ةبترل هذه نجاتي لذ عاب اماّعلاب لمع باوث عم هل نوكي ملسو هيلع

 اعدارواج فيكق سو هيلع سمن :غستارم رغص| هذهودل دحال يذلا ىنخلا لاك نماهيفام
 نم الن باطقالا لوقعدل + قينال ل ذل رطخالاملفعالا لضنلاو ربكألا ضيفلا نم أ

 الو ودين لم هلت تريل ةدلصيملا ةجاح هل تسيل هنا عاف ذهتفرعاذاو و مهثود

 هل يدب نم باوثلا* ادها لا ةجاحدل تسيل سو هيلع هل لما يمنا اا لص مهل تعرش

 ملسو هيلع هلأرإص هيءدي زي . هن !ايهودم لمخل اباوث بابلاا له يتهل ىدهملا لثمامولامعالا باوأ

 كل ذك هضرعو ماعلا ةئام رشعةريسم هلوط رحب يف ملق ةطقن ىمر نكالا اًمفندب هل لصحي وأ
 ةطقنلا» لهب رجب اذهلةجاح يانمدي ري وةطقنلا كلتب رجلا !ذهدعهنإ اعوتم كلذكه قمعو
 رغانا معافدب ر ددع هتوظحو ملسو هيلع هللا ىلص هانغة بتر تفرعاذ اوهيفدي زث نا ىسعاذامو

 واعو هيدإهتبرم فوفشو هدنعورادقم واع هفرعيل ل سو هيلع هللا ىلص هياءةالصلاب دابسلل هللا

 هيلع هللا ىلس هبمقا ىلا لس لاب الا لماع ن لمعلا لبةيال هنأ عربي و هةلخ عيمج يلع هئافطصا

 لروعاشر هب لسو هيلع لا ىلص دب لسوتلا نود هيلا هجوتلاوهل اعتدنا ن برغل بلط نفل لسو

 نوللا ةياغو ب لاو طفلا ياخد نما ابجوتسم ناك ةبااعخ عب رشن نعاّرب دمو بانج رك
 ل هيلع ةالصلاك كك سو هيلع ىلصدبالا هلا ىلا ةليسوالو هلم ”رسخو هيعس لضو د عيلاو درطلاو

 يي بسم
 حرش . مت ٌم#هلاوحا يف سو هيلع هللا ىلص هباودتقا نوققحا نوف راعلا عبأرلا ف ةصلاو## هقالخا



 واعباتل في رعتاهيفملسو هياعهقأ لم هيلعتا الصلافاذاف هعرش_لاغتماو ماسودياعلا لص ١
 ال بلاطملاو تارجوتلا عيجيف و هيلع ىلص هب لوم بان ملعتا مودي رفئعمرادقم [[

 باوثلا»ادهأ اماوىنغلا ب ءاقياسمان كد .اسوهيعل قلصاهبمل مقنلا موت نم هذهريغ

 هل باوثلا ءادهال برسضي رخآالاتم عت مئالوا ىنخلانمانركذ ا ملسو هيلع هل ىلصدل ٍ
 دحال نئازخ لوثم لكن م هتكلعيف يوادن ةةيطلسلا ضةةكلملا يظعشلمب سو هيلع ىلص |
 نوكاي ردقلا اذهىلءةنارخ لك ةأرام ضرالا ىلا ءايسلانمامولسوأ 5 اان ار لكاهردمل ا
 هايد نمنينزبخ ريغالقم كالعال ريقف ردنمتالولان ءامريغوا اعورز واةضنوأ ايعذوأ 1
 أ

 ابو هلايظعم نيتزبطا ىدحا كلما اذ ىدماف هلق يفدل هميظستو هبحدتشاوكالملاب

 اهدوجون هلدحال يذلا ىننلا نم هيفوهام لابي هنم عقثال ةزبخلا نا كشالاف مركلا عسقم كلملاو ا

 هيحقدص معي هد بج ةياغو ريقفلا رقق لع همرك عاسنال كلما غدار سدح لعاب دعو م ددع ||
 هادعال كاذ نم رثكأ ىلع ردقرلو كلذ جال الا زيلع ادلى دا امهئاوداق فد بلقمتو |
 لجال الديح قدصومل هييظعت لجال همي :ديبوريةةلا كلذ رو ةرسلاو حرشلا ريظي كللاففل أ 1

 المظعتل لاو هك هللا قص لجال اطعام ن.هردقر دقي الاه ةزيطا كالت ىلع بمشي وةزيلعاب ماقتلا |[

 ملاسو ةيلع هلا 5 المال إ وثلاءادعا ردق لثلا برضو ريدقتلا| ذه لعو ةزبخنأب عفنلا لجالا |

 هدادماوالوزروك داارجلا ةراغعل لثما بر يف هركذ مدقا دن ةلسو هيلءهثا لص هنعدانغاماو
 !| ءاماللاوروك دما كلل ةزبلل 'ءادماب الشلل ذدقت مل هيلعدللا ىلص هتباثاا ماو مقلاةطقتب ||

 هتافو خيرات قرغعالو ةنعدلا ىضر يبن 25 يسدقلا ةمادق نبا

 ملسو ةيلعشا ص دممتلا ريف *ناهرإلا قمع دباتك# د :ءاّللا ىقردرهاوج نف 3

 محي !نمحرلاهلامبكللذ صنوم«ناشلا اذهيف هيلعدرو لاؤس نع ىوتف وهرسناملا ىلا

 ءايلملا نع «بهذ نع نيعمحأ مهعشا ى در نيدلاةا ءابقنلاة داسلا لوقث ام: يداتعا هيلعو

 كلذ ىلعهليل دام نلاةفاكىلا اثوعبم ملسو هيلعلا ىلص هنوكب ناعالا بوجو ملا نيققحلا |!

 ءايتفاو لاقل لل ريغ نم اسر شر لالا ٍرايتالا لاسم نأ ذوجيالذا

 | دهم نب هلاادبع ن نب نسل نيدحا سابعلا وبان دلا فرشةمالعل امامالا, مهن ا

 ا

 م

 ' 3 بجواب نيقكلا خب جل يعكر او !ءايبا عيمجمناجالا بوجو لمعاجاللوب ياو

 مو ىسيعو سر ؟نايالا ىلاعت 3 هيزتتومدئاقعنايي ن هنأ ةروسيفالوانيلانيلسر مانوكي
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 ىلا ىلا تشم لسوهيطمتاىلمدل ارتو لبن موب مك دلل لامتدلوق يفالو كرشلا نعأ

 ةمقاد لرقلو هفعضل نجا ةليل همت سا لو هيلا لصءناهنعددل ىضر دوعسم نبا نع كور أ

 : | اا الوديع ل ليادال حوج 0 + لاّتحا,ةلاسرلات دش كالو كاز لمار م هصن مدعل ر مالاو

 1 سابع نيا نع نيحرممعلا يف تيثو+ال لاق نلا إبل سو هيلع هلا ىلص هعم تنك ل لههتلأس
 تاننآرقلامه اء الئالو نجلا لسو هيأ ملا لص يبنلا ريه لاقاسهنعمللا يفر

 ا هنآت بث

 1 , الاكالذ ةفرع٠ملا لب بالذ لاكشالال.ز هزو هيناميالا بجو كلذ ىعدا ملسو هيلعهتا يلص
 ف ع الودل أساذإ هلاادنع دلما يلع ةعيتالو هالملا نمكالذ ركذ نم ديلقت بجي ل فالأو هنم

 أ مل ناودب ءاجام عموم سو هيلع داى 2 ىدلاب ناهالا ىنكيال وا كلذل مين ديلقتلا يفام

 أ مالسلاوةالصلاهي اع هلوق ىعمأ موا انيلع مهصعقيإ نينا هل !ءايبناب نايال ك1 انلامواعم نكي

 : هب اوذعبام رابتعاب صيصخقلا له ةماعسانلا ىلاتفعب و ةصاخ هموقىملا تعيب ىنلانأكو

 1 نيرمالا عمم رابتعاب مأ نيدلا لوصأ ىلع مهفافتال يرخا نودةمابةصتخما مئارشلا نم
 1 هصوف يود عو ورثلاو لوصالاب ادذدمصاخأ لوسرلا نوكيا :يتح عور ,ملاو لوصال | ينعا

 ا سدو دلع
 76 أ مادص أ ىلع نونكسمب م موق 00 1 رخل ليئاَرَسإ | ينس انَْواَجَو ىلاعت ةلوقهديي و

 : نعماهنهناب زيزعلا نأرقلا حييإو كنلوا لالش دموقل نيالا بلع يسوم ال تالا

 1 نب دمح' سأبعلا ربانيدلا فرشمالسالا جن باجاف#قل مر زيباغا ءاتوتفا# ماعدوكلذ ١

 : ةرهاظلا ةردقنا يذ شادمدعباماهئاقب اقب لوظب هللا عتما يلبتحلاةءادقن يهئادعوب نسما

 :| «ناكلاوسالاىلا ثعبنملادهتأن ديس ىلع : الصثاو*ناسحالاو:رهابلاةفارلاو*ناطل لاو

 نعباوجاذبن *«نادي دخلا بئاعتو #نارصعلا ف تخااميعتودلا !ىلعو * نايالا قئاقحي

  قيقعو نجلا موديل شا لم دمحانديس ةلاسر لوانن ىلع لئالدلا بلطف روك ملا لاؤسلا
 م ناهئالاو ىلاعت هللا ةعاطىلا نيلقتلا هئاعو ىلع تاهكشا ةفيرشلا هتلاسر ناو هنيهاربب الذ

 يلاعتالوق لدالاشلل ىلا 9غ كلاس: كلذ فرعي و ةيفلا فيلاكتلاو ةيعرشلا سماوالاب

 اأو ىنتالفارتصنأ الق وز امكق نار نوممتيو نخأَن نما رقة كيل ٍراشَرصْدِإَو

 نييامل اق دسم ىسو» لمين لرنأ احح اني نوت اي اواني رذتم مومْوَف
 ا ع وياومار هنآ يعاداوبيجأ انموقاَي مم ميقَت تسمي رطل رق قى ريد يدي كر

 ا ضدرأل ايفزغ حن تدك رثأ يعاد بو ل نمر مي أرب بتاذع مكر د وذ خي ا
 |ويغلا اواو, عاونرقلاا وعقل لس هيلعملا لص هلوسر ىلا مهفرص هلا لات تاريخا ا

1 

 م

4 
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 بجي ند وهبن ال اوم سو هيلعدللأ لص دمه وهودللا يعاد ةباجأب م نيرم ! نيرذنم ل

 2 سستم 2

 |١ غرف يا!ىفتال كلذكو نآرقلا يني هورضح الف هلو ضرالايف رجع: سيلف هلا عاد
 ا ميد ناك ءاطعلاق *ىموع دعب يرد هلرقو «هتوالث نم ملسو هيلءهللا لص لوسرلا |

 أ( ةعبسارتاكسابع_نبالاق * ةروهش.ةتباث ةصقلاو ىمومدعب نماولاقكلذلو ةيدوهيلا
 اوناكةفئاط تلاقو#مهمرقىملا لاسر ماسو هيلع يلم هلا لوسر ماعجل نيبيدق نج نم ١
 يف ليلدال لئالالوقر*«نارقلا ارهقسا نيذلار قتلا نم ةعب رااوناكش يبني رز لاف ةعسك 1

| 
 ا

 0 هللا ءايبنا عيدي ىرامالا بوجو ىلع عابجالل وب اونمآَوْمَأ يعاد اوبيجأ ىلاعتدلوف
 لاقيف +انيلا نيل سانركيل ناو ىسيعو ىسوك ناعالا بجواك نيذلكملا عبج ىلع دبت و ا
 ا هعرش ف لوخدلا ىذتقب ملسو هيلع هلل ىلصدخت وهو هب نامالاو هلل عادةباجاب مالا ا أ
 !| هب رومامادجولا لعهفيلاكتو هماكحاب سيلتلاو هيهاوت نع راجزنالاو هرءارال دايقنالاو ||

 !١ بوج ووطقن ىاراعالاد هرم لع رصتتقم سيل ربخأ |يف هقر دصتو هب سما ايف هتعاط ىختقي وه ا

 | ةضخأرو ةغتان نءاجرلا وهيل ءها لص دخت ريش كل قح هبتكو ىلاعتهلاايبناب ناكالا ١
 | ةباجاو ممل و هياعهللا ىلص دمح جنامالاب سمالاف اناكحل ةعشنمواماكحاةررةءواماكحا
 ا اداقتعادب سبلتلاو هيف لوخدلا يفتي وهو ءاشنالاو ريرقتلاو خسنلا نمديلهعرشل داهتدرما أ
 | ىلعدب تر ائالا فل ءىلاعتهلا نا كلا دك ةبامو لالا هرك دا. الئاعشلذ سيخ الءفو ْ
 أ هيككالموىلامتدلوقكو وف صيصتن رن هرك د نكلةباجالا يفالخادناعالا نكن أو هتباجا ا
 : أ
1 

 ا

 إ ُ
 0 نعل حيف يف تب دكينانلا كلسملا هنأشل ايظمتوا ديك أت ليئاكيمو لي اجو

 ا

 |١ ام لاق دحا مل« نجلا ةليل ماو هيعمل ىلص يتلا بحنم لعدوعسم نببالتلقلاق ةمقلع
 ١ يف هانسقلاف ءاندقفف ةليل تاذ ملسوديلع هللاىلص هللالوسر ممادكأ اذكلودحا انمدبم |
 || لبق نم ءاجوهاذ اج الف موقاهبتايةليلرشبأانقبق ليتغاوا ريطتسا|انمقن باعشلاو ةيدوالا ا

 !| ىعادهلاتا لاقموقاهبتاب ةل1رشباتت ف كدجن مف كادبلاطف كافدقن هللا ل وسراي انلقق ءارح ١

 لاقف دازلا هول سو مهتارين راق نارافانب ىاطناف لاق نرقلا مهبل ءتأرةفهعم تبهذف نجلا ا
 لاقف مياودل فاءةرعب لك وأجل نوكيأم رثوأ ميدي ايف عقي هيلعهلا مما ركد ماظع لك 3
 يمشلا لاق ةياور يفدا ازوكاوخا ماعطامهخافامهباوهتسن الف ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر
 نآرقلا مهيلعالثو مهلا بهذ سو هيلع هللا يلص يننلا ناي رابخا اذهو ةريزجلا نج ن ءاوناكو
 ملسو هيلدا لص وعياب مهنا يور دقو مههلا ال ءرم هنرك ق يق هو مباع رظحو مملح ابأو
 وهو دوعسم نبا نع وه نكل مديناساب هريغو ىلع وبا يغاقلا جرخلا ذك الاي يسأوناكو

 0 م مل



 هوشولا رك ذهيف يذلادوعسمنبا ثيدحااماو#هريغالو وحقل كلتدمم نكي نا منا :لاتدق |
 / ةرارفيلاودب زياش دكا هريغو ينطقرادلا ارد! مامالا اهجرخا ةريثك قرط هلفرقلا ذنب ا

 لوهجلجر دوعسمنباثيدحيف ةرازأ وبادمحا مامالا لاقدقو اهيفملكتم ديئاساب يسعلا

 لجيل نسل اودب ز نبيلمو ةعيف نب هللادبعو ,قيرطك و لوه# ديزوبا يملءرتلا كاقو

 رفعجربأ فيا هفعشو قييبلاو يئاكل الالاك مالا نم ريفك هفعض دقو ةريغك هفرطو تلق

4 
0 
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 ملسو هيلع اىلص ىبنلا بحمل هنأ دوعسم نبا لوقأةراتو ديناسالا ف عضل ةران يواملا

 يفأ تيب وهنيي ةافانمالو هقرط ددعتلهب سأبال لاقي نأ نكمي وهيلءهرا دموي للا كلت
 هللال اوسر نوكين ا يهفنيال هنافةمليالا كالت ملسو هيلعشا ىلص ىبلا عمنأت 0 دوغسم نبا

 عيل ثيدحلا نمان اك ودجو ثدي وج سرا ةلاح يق نم املا باط ماسوديلع هلا لص
 | ناك انهظنل يف ناف نيعياورلانيب غم: نكي دم مهن الطناو ملسو هيلع ىلص ها مهيقل نم

 زاوجهلولدق مخ ناوذيينلا ثي دحو مهنم ملسو هيلعش ىلا ءهلاصقنا دس ناك ليونة

 روبط ءاموةبيط رم لاقاذهو ءاملا تس“ نع لقتنا امال تارهاطلاب ريغتملا ءاملاب وضوتا
 اللغم لاك ء املا ىعس* نع لقتنا اينلاقي ال ذاهتافصبائاف نا خل لاا

 تباقلا ثيدحلان ناانهدرمقلا وزغايف هنافصباماق املا نوك مدعأ روبط ءامو ةبيط ةبنع ا
 مدقلاك اطو هرشم يل حاب اودازلا هول ًاسوثآرقلاهيلعالت ومبملا بهذ ةثاهيفنعطمال يذلا |

 || لاق سايعنبأ ثيدح ند نيحيتلا يفتش دقث ليقناف *:ءان رداع رم لد وهو

 لسو هيلع هيا يلص هللا لوسد قلطنامثآرالو "رجلا يلع ءلسو هيلع هللا يلم هلال وسرأرقام
 ءامسلا ريخ نيب و نيطايشلا نيب ليح دقو ظاكع قوسرلا نيدماع دباس! نمةفئاطيف

 ربخ نيب و اننيب ليحاولاق كك ام اولاقفمهموقىلا نيطايشلا تعجرف بهبشلامهيلا لسراو
 ضرالا قراشماوب رضأف ثدح دفيثلالا كاذامو اولاق ببيشلا انيلطتلسراوءامسلا
 هباهبا نمةفئاطيق وهو لسد لس يلة ىلا اوذخانيذلا رفنلا رق اهب راغمو أ
 اذه اولاقو هلاوستسانآرقلا اوسعمالف رجلا ةالص مهبىلضي وهو ظاكع قوسىلا _:نيدماع |إ

 يدم جمان ار انما رانمْؤتاي أ مموقرلاومجوف "مسا دوخي وانني لاح يذلا :

 لق لموديل شام هيبن ىلع لجو رعهلا ل زئافاٌدسأ ابر هلرشن# آو بام ا خلال! |

 نم باوجلا ليق*نملا لوق هيلا يحوأ اهنا ةياوريفداز نجلا ون“ رس! 3 ا سي

 | يف اونا ام يفانلا ىلع مدقم ,تشملاو ةيفان ةياورلا»ذهو تيم دوعس.نبانا اهذحا+دجوأ 1

 تل
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 5 كالو اهاقت . نيتباوروتبكلا ل خادم ,اسوةياعمما لص لصلوس اوسراةالصتسثانم ةياور |

 ١ هللالص ثلا لوسرةءار ةلامهنعهللا فر سابعا ين نايفاثلا+يفانلا نع ين عدس تنثخا

 ا مومح يف ةواللاو ةيؤرلا ينأ هيدررل رجخلا ةالصويف ةوالتلا اوما ثيح وهامناملسو هيلع ا
 ١ اوناكىاق ةبآلا نْلأنماَرََتَكي افَرَسْذ لة ىلاءتدلوقف سابعا لوقدقت لاوحالا | ا
 ا! سايعنبا نا لع مهموقملا“ ذر لسوف اعدللا يل هنا لوسر مهل عج نيبيصن نج نم ةعج 57 ا

 ناوةلاح لك يفد دريل دياصماب رجلا ىلصي وهوهوعع” ثيبعالا سو هيلعملا لص همالك فيج | 1

 يلاعت هلوق يق سايع نيالاق دو ةصاخا ةروصلا كلت ىلع لومحش وبفم 'ءينئ مالكلا يفنأك

 1 ىلعاصر هيأع كروم دزي واش هب مهضعب بكر ينج +! ينمياوداك اليل هع و ودك | ا

0 
1 

 ا

 ا
 ا!( ةلأللوةوالتلا تيا دوس نبا ناف نيريخلا نيب ةضراعمال لاقينا ثلانلا+نآرقلا عاتسإ
ُ 1 

 ١

1 

 أل اومعسا نيذلا نطانا تبشيإوةوالتلا ينعا ا نجلا عائساةلبلامتبشيمل سايعن؛او نجلاةلإ |

 مهئارهاظلا لب مهياءالنتو لو هيلع هلل لع ي يبلامب يلا بهذ نيدذلامم جيصلا: الصيف ةوالثلا

 ا مهيلع ل هيجل ساب عنيا لوقىنممو ناتلاوناةرو ماذا يهف ةصقلارهاظمل دهشب ككئلواربغ
 ْ ثيدحيف يطر ملأ لاق سو يسن لس نوال وابن ريخاد وهال دصقيإ يني ا

 ا نيب و مولي ل !ا-يذلا أربعا نوبل طب اور ةتاللب ةءارقلاب مدصقيمل ءانعماذه سابع نب ع

51 

 ١ وهف اذه ىلا ىو هباصاب ىلصي ملسو هيعمل ىلص هللا لوسر رفنلا ءالؤه ف داص عما 5 ا

 ١ اأن و يو لق كوة ىف لجو رعمقا هلعاامناو ملك الو مهعامتساب م امي ملسو هيلعهللا ىلص
 ا نأب يعطقلا للا ةمسلاو باتكلا نم لصاملاو*نورخسآن جو ىرخأ ةصقفدوعسم نبا ثيدح

 ١ ملاحو مهقلخج ىتيلي يذلا وحتلا ىلع ةيعرشلا ماكحالاب نودبعت»نودوجومنيطابلاونجلا ا
 ١ مهعمو نونو ألا نم وهن هنيد يف لذ دن ناو سنالاىلاث وعمل !سوهيلعملا قلصاشيت ناو |
 | رالاوةرخ الاوا فدلايف نينمأللا نمدعيلا ناطيشلا وينايذك كو ةتجساوةرخألاوايندلا يف
 || ثعبلا لبق كيل موجتلاب ججرلا نأ يضتقب سابعنبا ثيدح ينعي ثيدحلا الهو« رقتسم
 ا لوقلا اذعو ثعِلادعبداز نكل ناك هنأ ىلا نورخآب ه ذو ثعبلا لبق نآك هنا ىلا موق بهذو
 | يقاهنعشاىفر سابع نبا ثي دح نوكتلق* بط رقلا مالك شتثا نب ولعانيب ضراعتلا فري |

 ا ا سوء يلعدقا م يبلانا يطرقلا ل كلادجرهاظ :رهغلاءالص يف ةوالتإإ جلا عاتسأ ةلاحريغ
 | لمعجيو موموقملا السر مياعج لسوهيلعشا لم يبلانا س رابعنبا لوت فلات م« ا

 ا || >6تلاقلا كاملا عاش اوشالذ لبق مم وآل ل لسو هيلع هلا ىلم هلاسرا ناكل اقينأ
 ١ يف نيفطا وناكل هرماوأب نيد نيدب .تمودماكح اب نيطيتو ماو نر قلودازلا .رئاسنجلادأ ||

 اي 9



 م0

 صح سس 0 ببببصو

 اسر لبق نوك ياك العلا ودار المعشق بس ها ةرصتو مهتارايتخا |
 ب الاكل لاول تايب ادت ارخاقوقو لوانتلا نعاوستحا مهنا لع مهلا |[
 ١) هنا ىعلدف ةحابا مالم يق ماللاو هي عمن .مسا ركذ مظعلك كل مسوهيلعما لص هلوقب ا

 | اهيلع يمسيتلاماظملا ةحأبا ىلع هقوطنمب ل دف هللا مسا هيلع َ ذمظع لكي مه نذاو مه عرش
 ١ ائيلع همبر حن ىلع لدي وعيرلظملا نما هلع , «فيولام مرت يلطدمووفجم ورمل هناحيسولا

 ا
 ا
 ا

 ١ ءاهنئسالا نع ىصن م ةرعب لك مهباودماعطا ممل حابا مل أسو هيلع هللا ١ لدتا عل مالا وب رطلاب

 5 ناكاو نيدةوخأ يشف بسن ة ةوخ 0 ةوخالان ا مولعملان مو مكاوخ ا دازامهنال لاقاحم

 | اعلا ومعي ءاجشس الا نع يب سس ثيدملا ىضتقي واد ايقتاواقيدست وديا لس دمحص#

 | ارأاَعَ نجم م ا | يحو أ لذ ىلاعت هلوقب لال دنس الال6 سءاعا كلما

 ف لأ ؛ كرش نو وب انماق دال ىلإ يدب اجت ناز ايت إ
 مون نوملسملا اًئماَثَأَو اقهَرآلَوَس 38 فاكعلف هبوب ب زي نمت هباتم'ىدهلا انييساملا

 ربخاف بطحر 8 رظساقلاماَواَنَشَ 2 كيلو ًق يل انمقنوطساقلا

 ا ملسوهيلعهق ىلصدمحبناجالا ىف ةبهبنائالاوهومقسا ثيح نآرقل اياوتمآ مهنا ىلاعت هللا
 ا نال هيف ةجحال لئاسلا لوقو« رسملاًولسرم هنوك يف صن وهو نييبنلامتاخ هن نركب و هبداجاميو
 | ال فيكهباونم او نآرقلا اوعقسا مهنامهتعىلاعت هللا ريخااذالا ةينمهدئاةعءنايباهيف ىببل

 ا ضتقمهب ناهالا نا مدقتام ميبلا هتلاسر تريثو هب مهناهايف مطاوقلا ججملا نم ذهن وكي
 | مدئتع ف سورا ةفعدت اةع فص ,اهنوكلا هيف ةجحال هلوقو صا ايف هتعاطو ربخاامف هققي دصت' ا

 باسوف لئاسلا رك امي لعتلاف مهتاعا ىلعةبح نوكيال فيكف مهتاعاب مطاق اونمآم ركب |
 2 ناقل ييذْلاَكَراَبَت ىلاعت هلوقب لالدتسالا د« سداسلا كا لاول لاا هنمةحمحلا |
 ا | عاجاب ملسوديلعدلل يلم دم وه روك ذم دبعلاو اًريِلت نيمَلاَملل نوكسيل وِدْبَع َلَع |
 ْ أ ريذنلا ناىلابهذب نم سانلا نمو. ءايلعلا روبج دنع هيلادئاع نوكيلهلوق يف ريمضلاو ةمالا !

 ا تافص نم زينا نال جرا لوالا لوقلا كل اضيااذيبةئاقةحملاو نآرقلا وهانه روك ذملا ا
 ١ وهيذلا باعكلا,دبعيلع .لزتا هنا ىلاهتهللا ربخااذاوهلوقب راذنالا لوصل ةقيقح لوسرلا ا

 ١ نيملاعلا نم مهنال ةلاعمال سنالا لوخ دك ن اجلا كللذيف لخداًريذن نإملاعان نوكَلناقرفلا |
 | صاصتخال ةمالعلا درج نمال ملعلا نما ذخا لقمي نوانهنيملاعلا ريسفت مجرتيف أ ذه لعو | 1

 ١ | نيكي دابعلعالشل ذاشلا يف | يف اكرقدنوةوركلا آلاء هنمةرهاظ ةجلعاو لقسيو راذنالا

 2 ل ا حل ل يت



 معمل

 يلق ىلاعتهلرقب لالدتسالا 6 مياسلا كالسملا 9ع ىلاعتو هناجس نا ىلإ !دئاع راذنالا

 دب مكر نارفلا اذهل ل يحوأت مكستيد يري ديرش فأل داغر أ دي

 رذنا6 نجلا رذنا هنأ تيثدقو نيملعلا رذنيل دبع لعن ًارقلا لزنا ىلاعت لاف مَ ْنَمَ

 نال مالثحالا يتعب غرلبلا ب دارملا سيلو نآرقلاهغلب نم هب دارملاو مهغلب نآرقلا ناو سنالا
 يفاطرش هنوك مدع ىفشقب فوطعملا ف ف يلكتلا طارتشاف نيفاكملا لواتتاناكرذنال باطخ
 أ راذناب رذنادقفّنأ رق هغلب نم مهيلع .هلاناوشر فا سلا لاقا ذو عاجلا فالخودولوالا

 ا تلعب ملسو هيلع هلأ يلد هلوق يفالو ةيال'هذهيف ةحال لئاساا لوقو#*لاسو هيلع شا ىلص يتلا

 | ادج ظقاس حوجرم لاثحاب ةلاسرلا تيثئالف لذ لاير ص هصن مدعلرجالاودوممالا ىلا

 اعطاق راص هانرك دام ىلا مهنا !ذافارهاظ لوادتلل ىفتتملا ناك ماق ناكاذا مومتلا نأ كالذو

 | ةدارقأ ضعبل ماعلا لوانت نا مومتلا غيصب قرتعا نيم دحا لاق لهو احوجرم نوكي ف يكف

 اهب جاجتحاالا نم مومعلا غيص عيب بلس! ذه ةعح هيف نكت ل ع رص صن نكرم اذا هناوأ حوجرم

 يع دودأ اذهلرقيالو لياد نعيراعلاي اراادرحمب لوانتلا حوجزم اهب دارفا ضعب لعجو

 تياث ثي دحوبف دوسالاو رمحالا ىلا تشعب ماسو هيلع هللا ىلص هلوقا مان لصفو#9+ الملا
 رمح ال ا نم دارملا ىنعملا يف ةغللا ب اي رآو ءالعلا فاتخا دقو ةريره يلا ثا دح نم نيسييملا يف

 ةمدالا برعلا ناولا ىلعو ضاييلاو ةرخلا علا لع .بلاذلا نال برعلاو ىجتلار#ليةثانهدوسالاو

 ءارحة أرما لوقت برعلانافاقلطم ضال الاب دارا ليقو سنالاو نجا دارا ليقو داوسلاو

 نم ضيبألجرلوقلال برعلا نال لاق ض بالا نود رمحالا صخام بلت لئثسو ءاغيب ىا
 اولاق ْن وألا نم ضي الااودارأ أ ذاف بويعلا نم قنلا صهاطلا مث دنع ضيبالا امنا نوألا ضايب

 هنمو مثريغو سانلا ناولا ف ضيالااوامعتسا دق مبافرظن لوقلا | ذهيفو زيثالا نبا لاقرم>الا

 كواملا زودك نم هتماوهلوسر لعهللاءافا امايهو ضيبالاو رمحالا نيزاكلا تيامعا ثيدحلا
 ريسفتلا جرتيو تلق*#مدوقن ىلع بلاغلااهنالمورلا زوتك ةضفلا ضيبالاو ب هذلارمحالاف

 قالا ىلا تعب ودهعفري هنع هللا يضر ةريره يأ قرط نم ءاجدق ثيدحلا نال سنالاو نخب

 | يمه” نإ-ا لطداوسلا قالطا نايفاذلا#ناجلا دوسالاب دارملاناسجري وهودركذ ناك ةفاك

 ءارسالا ثيدح يعملا ثيدحلا ينك ةدوسأاهللاقي حاورالاوحاورالا مهتهباشم رابتعاب

 مس اهغاو ةدوسأهراسي نعو ةدوسأ هنيه نعوايندلا ءامميف لسوديلععا ىلص مد ىأرهئاو
 ثيدح نماهبيحرنص يف لسمو يراخيبلا جرخا »6 نمانلا كاإملاؤك ع ريو نينم ملا هيب
 ترطعا تسب ءايبنالا يلع تاضف سو هيلمللا ىلص ههأ لوسر لاق ىلاق هنعهللا يضر ةربر هيلا

 ممم سس حا



 مع
 م د مح وب

 تاسراواورطوا دهس" ضرالا يل تلعجو ع فلا يل ءلحأو بعرلابترصتو كلا عمأوج

 ينلاةريفكلا ومالا هل ممجي ىلاعت هللا ناكل عماو نميفكي د يراشملااقافواغا لا ا
 كلسراو لو هيلع لصهلوق تلف نينثالا ساو مالا لبق سنكلايف بتكت تناك ||

 ىنالاو نما ةفيرشلا هتلاسر لوأنت يف ةردا خو رهوأعب حياةنأك نيفوأ اذا ينعي ىلع! ىلا ١

 جوخ لاقهّلادبع نب رباج نع ظافحلا نمهريغو يذمرتلا جرخأ 96 عسانلا كل لاو

 ' اربكسف اه هدم !ىلا ا طوأ نم نملا ةروس مهيلعأر قيهبأ جحا ىلع لع ماسمعت لم نالوسب

 | يأيَم هلرقطتسإتا اكتنك كما دودرمنسحااوناكف نجلا هليل نجلا لعامتأر ةدقأ لاقف
 أ مهطعب ةياوريفودجلا كلف بزككادب رشلالا نم ءيشبالواولاقناب كنا كب ردآلا
 دوعسم نباشيدحل دهاش ثيدحلا اذهو كئالا نم :يشبالو ءاثوادركت«ندحأ !اوناكف

 هنا هنمجاهتسالا هجوو تن ارقلا مهيلعهتوالتو نجلا ىلا لمدن لس يبل بادذيف ا
 دنع اولاقو ناملاب ةقاعتملا رومالا نءابيفام ىلع نمحرلاةروس مهيلعأرف مل 5 هياعدشا ىلع

 نعاشلا لاق مسنلايف“ ال لاو بذكناتب ركنال ان نم« يشبالو ةرملك فال أر 1
 هال نخي لو ارمطقي * الولازملا بهريال ضيبا

 | هدابع عدنا دمعت ربك ندو معلا يشو ءالآلا دحار الأ نا ركدو يرعزالاءدشنا
 لعل دف كاذب نبذكمل مهام مهنع رو ادا اءالا ىلاةيادملاب سو هيلع ىلص دملاسر أ
 | ةقلعتم اروما تنم ةفب  رشلاةروصلا هذ هوابك موي 53 توبثوممهلا ةلاسرلابِ اها ١
 اوصل أ راق نيا رق نأ مط نإ سنإل ان أرشح هلو هلوقك ناجي ||

 ا نيت 1[ مايغأ يف تازوصقم روح هلوقو ناطلسأل 1 نو اوذعت اف ضْرآلاَو
 أ نا نأ ةكرشلا كالا 9 ةروسلا نم نيعضوميف نيجاوزا لبقيا ةراَجَألَو "سابق نإ

 داوز 00 ار اذا سوتي سان نءسانلا نال ةغأ سانلا ىعسم يف نولخ اد نجلا

 ركل 1 نجلاوةيورو رأ كف ووذ نويح ةعامج س ادلا بغارلا لاني وأ هريغصتو ةلكك | نيعيف

 روع ف ىلاعتهلوةيف ساعلا وس © يفاوا اخد اذهو مد ادار٠يف | نوك رشي ىةيورو 0

 نأ نا ىلع هاني ساو أ خرم سأل روددص يف رس وسو وي يذلا هلرقيفو سائلآ 1

 سلا َنِم لاَجِر روك ذل و ه ىلاعتدلوقيفالاجراوعساك سانا ١ وج الملا لاق مل سوسوم

 ىلامتءاوقفاذه ريظاذاو يجر سفالا يتساك الاجر نجا يجف 2 3م لاَ لاَجرب نوذ 5
 سأنلل ةلكسأل | لاقسز1ق ىلاعن وقوكديج م كح قل لوس ريف نم ل

 هيلعمللا ىلص لوقو تايألإ مكسات يذلا كبر !ودبع انرمأتلا ارب | ايىلاهت هلوقو |



 رات
0 

 | ملوخدو مههلا هتلاسر توب وب يضتفي ونإلا كلذ عيبج لونتي فاك سائلا ىلاتشعبو أ

 نأ نآرقلاب اعيمن لاو سن الا يدهمىلاعت هانا رشعي داما كال ملا ةؤئرهاظ اذهو هءرش
 ننإلا تستجآَ دل لق ىلاعت لاف هلثج نابنالا نعول رو هزابعا ةيقجب ميصق
 !أ ريخاوار ٌريبظ ضب ! ميشيل ظنوا يالْنأر ىلا! ده باوث ينل نأ و

 | سانلا نم مهول نمل اذه لوانمفا ومن :اماوأعتت نإ لان لانك ةرودب نو الما
 لوانتىعلبلد. سنالا عم مليدهقلا ضرعم يف رك ذف س انلا اهياايدي آلا لوا يف لاقدقو

 ةببآلا هذهيفأ ادبو اقام لا ةهج نم يهنلاو مالا تحت يل مثوخدو مملةلاسرلا

 هللا توَلَخاَمَو ىلاعت الرق يف د نجلاب أدب و معفاو لشن موكل ع نبا نيئالابةع ركلا ا

 || يدوجولا قبسلا لجال انه:ءادبلاف ىنالا ليئاودجو منجا نال نودي الإ نول و

 معلا 6 رشع يناثلا كا ل اوي ةحاصفلا ىلع را ددقالاو لضفنلايف زيبقلا لجال كادعةءادبلاو |
 ةيره لو ةنالفلالاوج ىف ىو مركت ين ادوجوب لصاح ةنسلاو باشكلا نم يعطقلا |

 | هللا ىلص دمم ةعب رش نعزيجراخاوأ اركب نأ زوجيالو نوناكممهنا.تبئوذب ردقلا شعب و ا
 سد يبالي بقاعلا وه هسو هيلع ل ىلص الا :ريسم ةيقاب و ةعذا دو ةنانابال ل _وهيلع ا
 ارسل لو براند ىخر معطم نإ روبج ثي دح نم مسي مل يفو رشاحلاو -

 يذلا رشاحلا اناو رفكلا يب هقا وحي يذلا يحاملائاو دمحاودمشانا ءامم مأةسمخ يل اسو هياع

 ينو ين مدعي سيل يذلا بقاعل اوجحي معلا يفةباور يفو بقاملاان اناو يم دق ىلعس انلارش#ي

 | نوراحني دي بز لاف ديبع وبا لاق كلذكوآ يسرا وره ءايسدفو أفي حيل اهفةيادر

 ا ماسو هيلعملا ص هللا دقصو زيرعلا باعكلا يفو ءايينالا رخخآل اق ب فاعلا نعنايفس تلأس

 بقعي بقعدقو بقاع وهفآ_هيشفا>» يش لكك ل ذكو ديبع وبا لاف نيبيلا اخ هنوكب
 ١ اذأ ةقانلا نالجرلابقاعتو ,يشلا كلذ بقاعدقن ءىشدعب ءاجع يش لكو سراف نبا لاق
 ا يعاشلا لاق هبحاص دعب امهتمدحاو لك اهايكر

 ا بقاءق باقءلا نكن افالاو + كتل نان هندر افاهنغا

 هناوق قشمد فرش ءاضييلاةرانم ا ىلع يسيعلوزني ملسو هيلعهللا لص يبنلا رابخأ عماذه ا

2 
 ا

 ١ خسنبال ملسوه لها ىلص دمع عرشفدا ب أيلاجدلا لعقيو ريزاملا لتقي و بيلصلارسكي
 اذاوهلوزندتع ةيدمحماةعب رشلاب اما نوكي سو هيلع هلا ىلص ىسبعد ء رك” *وقاب وهلب |

 نماعزال كلذ نوكيال فيك ملسو هيلعهلا ىلص هتعب رشن "يام ودتعإ رشاعبتم ىسع ناك. ١

 ١ 9 اوسرلا ريخاوأ لسد هيلعدلا أ ىلص ىموم كلا ذك دوعياتلايف كلذ ىيقحن ىلوالا قير رطلابفهعبتا 1



 ملكك

 تياثلا ثيدحلا فاك اولضلهوعبتاو لوسيلا عاب ا ايكرت نايحنأك رلهنا مسويه لم لما
 و ةيقت اضرب اهب كتمجدقت باطلعان اي نوكو يما لاقف ةاروتلانمةقرو رمعديب يأرهنا ||
 امس سوم نأكل ولهريغو دما مامالادجرخاو متطغل يفوقكرتوهوحتعبلا عآيح ومو« نأك ا

 نملانا فلسا لاق دفو دليلا نوكيفيك ميلكلا ىسوماذهزاك اذاو يعابتاالا هعسو
 ادم عبنالا يس نأك ول ىسوءناك اذافىسومدعب نم اولاف اذلو ةريزملا دوهم .تكتاوناك

 كاملا للف ىماظا ذهول ههعابتاب ف كو سنالا نمدءابتأب ف يكف ملسو هياعهقاىلص |
 كئلوُأ ىلاعتهلوقييف هنعهللاب ى2ردوعسم نب هللادبع نع يعمل يف تبا ر ثعااشلا

1 

 رفنلالساق نا نءرغنب نوذوعي سنالا نمرفت لاق سو دامه ردودي نرعدي نيا ١
 ةليسولا مهب رملا نوغتبي نوعدي نيذلا كاوا تلزنف مهتدابع نورخأ الاثإ قساو نسا نم
 نأ مالسالا عب مللاو ي عرشلا باطلا تحت ملود.دو نيللةلاسرلا لوادت ىلع ليلد وهو
 هللا دبع نع هحيص يف لم هجرخلام وهو الكي رشع حارا كيلا هدعبامهققحي وهم لسا
 نم هني رقدب لكو دقو الادحا ن م كتمام ملسوهبل اعدل ىلص هللا لوس لاق لاق دوعسم نبا |
 3 0 هيلع ينناعادنا نأ 7 ياياو لات هللا لوسراي كاياواولاق ةكمئالملا نم هني رقو نجلا |
 لاثتايابقاوهتدابمل اغا اخ ىلاعت هانا 6ك رشع سماخغا كل ملا ع ريخم الايفرعأب |

 نو تفلح و ىلاعت هللا لاق سنالاو نإاكللذ يف هاوس هيهاوت نع راجزنالاوهرماوأ

 طش ا قحام ىردنًا اعم شيد حبعصلا روهمثملا ثيدحلا يفاكو َنوُدْيعَي لإ َننإلاَو
 نوادي الو هل ا امه تسل لود ماي الاد هاكرااال»وديسنادبل ١

 فال ا دلايف ةمقاو نينمؤملا ريغ 50 ةهحرااو 1 فالتخالا يقل هنا ل عددهو ْ

 هتبلط ةياقمنا ىنعمأب ولطم نركيةراتدإ+ ال لوعنملا نال رخو يدل يف ملاهتاقنيدم هال ١
 ! رافكلاو ضعبلا_:ى٠تمقرةدابلا نال هتبلط ةياغمالنودبعب هلوق يف ماللافامفاوةراتو

 ا لكلا نمقب راطم كلتفاوتاتخ ا مهناف ةعقاو هب ناغمالا كا[ كلوهلرق يفمالا لاو هذا وود ب ١

 | ماهي مرماو ريخا كهناحجس هت دابعل ربقلخ ىلاعت هللا ناواذهربظ اذا ضعبلا نم ةلوسفم |
 ١ لكك ينل ةيد محلا ةعيرشلاب ماكحالا ترقتسا ن ناىلااهنم (فهيزحأ م ءايشا مهيلع بجواو
 حية ندنأ ومكتب 5 دام تأ امك مويا لاق ث حالك و ةمالا ل عةمعللاىلاعت هللا

 قع ةحر ملسوديلعلل ىلص دمش لاسرا كثراك د مالسإلا ع ك1 ْتيِضَرَو يمن
 ا اه افاراسو هيلعهثل يلم لاقو نييلاعلل ةتندأل كس امو و لات لاقاك الخلا | ْ



 همس يصل 100ج لج

 مدمنين الوم ضدنا مزال كالفن هىلعتننا تراست 3 ا

 ملكك

 أدب قا ىلاعت لاقاكم الا ريخدتمأو عئارشلا" لكأ هتعب رشها ليقدم
 || ءانيش كل سو أ 0 َكدُك و ىلاعت - لافةءاريخ ثنايا سانلل تجرخأ

 "يكل ثان ا *نطسو لاقرا :هلوقو ىلعسولاةاللصلا هنمو راييلغأ وهطسولاو الع
 ىعاشلا لاق نوحبسلا ل

 مظ«؟يلابالا ىدحا تازناذا + مبكجي مانالاى غري طسو م
 رودملا يف بناوجلا نمةحاملا هيلا ىوسي يذلا ناكحلا مما لصالايف اطسولا بغارلا لاق
 لدملا نعةرابع لعجو دوم: نم نازيملا يتفكو ةرئادلا نم ةطقنلاكلوطملا يف فرطلا نمو
 فرسلان يب دوطلاك طي رفتو طارفا يقرطنوب عقد املكةب هبي و فصنلاو اولا كالذكو
 نء«نالف لق ينح يش لكنه راتخلا نعةرابع ل عج نيجلاو روهثلا نيب ةعاجتلاو لخبلاو

 * سال تجرأ منك ىلاعتهلوق يف ةريخ مواعج ليسو مبلعجاكوابسن موطسوأ
 هعرش عرش مأ مهيف هزكر 97 مادب مهصخ قل ما قاب !اًطسو مهلعج فيك ليف نافرلاق ع
 عئارشلا رئاسي تربتعا !ذا يلا ةعبرشلا يشكالذن. رهاظلاو كلذ لكب مهصخ دق لف «مل
 دش عشو» ريغ ذيع م خعيلاعت هل ىحا اوثعال ليئارسا ين نا رهولادشعالا كامل اجو
 الأمس وعم ميل اندر مفلاَور قبلا مو وحنالالغاوا راض م هيلع تراص» ءايشاويبلع

 لرقننا هب وعدنايفىلاءنانرءاكاذكو رمظعي طاش ام ؤأايا ولأ و ًامهز ور تآمج

 ىدبع ناد لي منع ف فن أل 8 نم نيزذلا لع هتان امك ار ارنإ اميلع لمحت الو
 موجها طع كحل ل لأ دع كح كلذاو فيققلا ضعب مالسلاوةالصلاهيلع

 ل 1 يأ لوُسَكلأ َنوعبتي نيل لاققراسو هيلع هلا يلم دمحم كلذ مقو ركل

 ع مات و فويرعملاب 2 ايليغإلاو و الأف م دلعأبوتكم هنود يذل

 واسم
 لمجتل 2 دير امملاعت لاقو ثا 055 أ مم ع و ثايبطلا م دركستملا ||

 تراصف ةحيسلا ةيفينطأب تشعب ملسو هيلعدللا ىلد لاقو جرح نم ل نس دلأيف يي

 ةعاضالاوهيذلا طي رفتلانيب لالغالاو راد ”الاوه يذلا طا ارفالانييةطسوتمهثعيرش

 يمساط سو ةمالا هذهنركلو سأل تجرأ أ ع 25 ىلاعت ل انكلن لم لامالاو
 ىهتنا ةيآلاءاَوم و ٍةملك ىلإ ىلإ اًرلاعَت «باتكسلا لأ اي لاقف لوقمأا قافناب ال دءاهاضتقم

 عفرون ساحلان م عئارشلا يف هر زاملسو هيلع ىلع دمعة عي رشيف ىلاعتهلأ عج دقو همالك



 مك

 ا. "ملل م ا ِ مةقاممولا !ىسملانذإ ةىلاعن هلا لاقدسفت لقينا بئؤلاذا
 شواذ لانا ف 55 ل أ | ولف ا "مكر اَب ىفإ ىلإ |وب وست ليعأأ انك ذاب

 ليلفالا من 6 فاشن يان بتك هناىلامتنيب و هسفن لجرلا لتق نع يهنو ةبوغأا

 ال | ولم امامك ايد نواوجرخ وأ مكس اولتفأ نأ مولع انبتك انأ ول ةىلاعن لاقف
 مدعدتمحر نق ةب ,وقملا نيغقس نركر انلا ناكو ليلقالا هلعفي كلذ بتكولو مرنم ليلق
 ني لتقلا لئاقلا ءازج لسو هيلعهشا لص ىسومةعيرش يف ناككلل ذكو مهيلعكللذ ةباتك
 هللاعجو لاق ريغ: «ةيدلا مالسلا هيلع ىسيعةعيرشيفواهريغالو ةيد نهءاوس زريال

 دارأ اذاوهعتوأ صاصتتالا لولا ءاش نأف لسو هيلع ىلص دن دع انننةعيرشيف اذهواذه

 تءاجو اههفرقثةفئاطو اهسبالت ةفئاط تاساجنلاةلازا كلذكو وةعسوتو ةمحراهلخاةيدلا

 دوبيلا تلَغ كلذكو ةسالمز ا اوجالو نضرف باي ريغ در + اباسغب ةيدمحلا ةعيرشلا

 طسولا حاب ةيدامحلا ةعبرشلا.ذه ثعءاجو ءايشا يس ىراصنلا تصخرو هايشايف
 بيليل هتدابعا مهقلخ ىلاعت هلا قاخ رم قا ناجلان اذه ققحت !ذاولدعلا رمالاو

 غجال موديل هلا ىلع دمت يرش ممديعت ع اولا نمناكف عيعتتمم بقاعي و موعيطم

 || دععيش ديبأت انلع ايا بغارلا ....لاق*لئاضفلا نمدققحر ناحل نم اهيف ىلاعت هللا
 مسهيلشا لم هنالدزأ رهو نأهري وسو هبل ٍلعهلا لص هلوقباتأ لمح ماسر هيلعنلا ىلص

 هنأو اسوم ؟ لمحو ىلاعتو هناحيسلوقب ىلاهتاشا هفصوأك سم ىلا راجعالب
 هيف ىلاعت لاقينلا لا وغ هتنص اذهيذلا طسولاو طي رثتلاو طارفالا ._رءنوصم

 ىلاعت هلوق ين 26لصفاإ# اذه ريغعضوءاذهحرشلو ٠ باقل الإ قد اتعب اذامق
 عججاودحأو مرما عام رشمملاءاملعلا لاق مك ٠ لست مكي ًُ 1 ينإلاوإ نِماَرَشحَم اي
 نكيمل هئاىلاءايعلا نم روبخجا بنا لسر نجلا نم ناكل هءايلعلا فلتخاو رشاعملا

 وهو [دحأ ند ينعي” السؤهلوقنم اوباجاو سنالانملس .رلا تناك امئاولوسر نا نم
 نود ملا ومداحدحاو .جرافاو ' ناَج ماودي بة ماجاو ' ذي ىلاعت هلوقكر ف ىنالا
 , ام لك يف زئاجا ذهواولاق نير سل جرم هلوقيفءاجدقاهرك ذنال كلذ زاجامناو بذعلا

 | نيقب رثلا دحالا فرصتي امام هتبطافعزاج سنالا عم نما كد قفتا اكل ذلف هسا يف قفتا
 هيلعلدو يدحاولا لاق ءايلعلا نمةعاج بهذه وهو جاجزلاو ءارثلا لوق اذهو سنالا وهو
 | بهذو نج ءايبنالا سنجنم نكي مو كسنج نمءايبنادي رب لاق هنال سابعنبا مالك
 نم كامقلا لاق مهنم لسر سنالاىلالسرا 5 عهتملمر نجلا نم لس سرا هنا ىلا موق



 مكأ
 كف الالي 225555 21252555222222 ا متت

 لاقيلاعت هلأ فب راب هنعيدجاو ةبالاب ؛اذه لئاق جتجاو لسر سنالا نما لسر نا

 اوه + ىت> نجلا نع موق بولق يف ةيعا دل ىقلي ىلاعتهللا ناالا سن نال نم ميعيج ل سرلا نا ١

 در شع سداسلا كانسملا نير رزنم' ينقملا او ىلاعتهلوقملا ع نول نمار كلا ||

 الا ىت نال ةفاكن ال ةفاك نجلا لاقي نا يغبتي نا ةناكهلوق لا وسلا ت تاورفم لطمالكلا يف |

 دنس مواناق# هيلع ليلدال امءايبنالا ىلادنسي نا زوجيال ذا هلوق#كللذب لصاح ةدسلاو

 + يعض سماك هيل د فرعاذم يفرظن ول لب ءالضفلا نمدحا هعدي مل وءايلعلا نم دحأ اذه

 ليد ىلا راهلا جاتحا اذا *« ءيش ناهذالا يف عسي فيكو

 لوخدلا ىفتقي ملسو هيعمل ىلع هب ناجالا ناو مهلا لاسرالا ةقيقحو مهتياعد تود يف

 6 رك ذام نا أخا 5 ممالكلا مدقن دقأل قلب نمو م هب بك ريل ىلاعتهلوق يفالو هلوق*اذم ||

 عنيوأر ماظلو 21 ناكئاف تناكاذا ةغم يصلان اق مومهأ !مئيصب فرتعي نم دحا هلوقبال لئاسلا

 ىلع لكشملا درعسم نبا ثيدحانلق#دوعسم نبأ نع ىور ايذالو هلوق «احوجر منكي نا | نا

 يلع هتوالثو مهلام ودلع لص هب اعز نم دوعسم نبأ هركذاملواذتيمل يف ندلأ اذهنا أل

 بجبو كلذ داو صدا تبان رقص اذ تقوو:دحاوةلاح هب دارملا امئاو

 قافتالاو يبقعلا رايتعالاو ةنلاو باتكلا نم كلذ يلعةلدالا انركذ دق تاق#هينامالا |

 || ةموامم5 :روهشم ةعالاو ةباعصلا_فلاوقاو كلل ذىنن نولتسنا هما نماماما لمفالذا ءالعلا نم |]

 | اقعب لسرلا نوكت نأ ىفنقي اذهو مكن لا نات يمل[ سنإلاو نجلا رشم أَي ا
 ا ليقو نلا نم ةلاسرأا , لاسرا مدع عم ةيآلا لوادج» ءافودينف عومجملا اذه ضاعب ا نم ؤ

 ا

 أ

 | اَيْقَرَصْدِإَو ىلاعتلاقاك ارممساب مهنوث دف نجا نم موموف اوتأي مىنالا نملسرلا مالك أ

 أ امهلوق«هريغو ينامركلاك د حار ريغاتمركذم اللارفلالابةب رهصم ريغ ةيوصنم ةرخأتم ا

 | باتكلا نميمطقلا ملعلا نا يبطرقلا هلاقام اترك دو ةلدالا انركذ دفانق#كللذىلع هليلد |

 أ خيرمص صن ةئ كلا ةيآلاءذهنا انك دقانات رش اعاد ! بيج ألات دلوق يف لل دالوداوت

 اهنيك لئاسلا جتحا ناو اذهىلع مالكا دقت دق انلف# نلاةروصيفالو لوق*«هعرش يف ْ
 ! نم حرصا ليل داو وبأن ىدهلا انما لَو ين هل يعديأل يتسم سيل مدئاقعل اًمصو

 أ صن ويف دوعسع دبات نع ة.قطثيدح اماو# هيف مالا مالك :رك ةدقورفلا ذيبن ر ا
 ا اذه نمحرصأ هج ياو نآرقلا مييلعالتو مهيلا بهذ مل سو هيلع هلا ىلص هنرك يف عرص

 | نا سايع نبا ثيدح نمنيح معلا يف تو هلوق * هرخأ ىلا ثي دخلا لد هاتيجل ل ائاسلانأك |

 (| انققحو ةبوجاب اذه نءاتبح أ دفانلف# نآرقلامويلعالتالو نبل ! ريال لسو هيلعدهللا ىلصيبنلا |

 ااا ااا كلا الل



 مكم

 هموسأ ىلا ثعبي ىنلا ن ناكو لو هيلع لص بوديلعهثا ىلص هلوقىتعماموهلوق #اهنما شم انك ذ دق 5 | دقاك
 ةصئخلا عئارشلا ن نم هب أوثعب ام رارتعاب صيصققلا له ةماع سانلا ىلا تتعبو ةصاخ

 ورلاولوصالا نع |نيرءالا عومجت رابتعاب مانيلا لوصا يلع مهفافتال يرخا نودةمأي
 هللا ىلص يتلا لايف ماكحالاحراشنيدلا ل ةمالعلا مامالا خيشلا ركذ لاقيفهرخآىلا

 دحال نكت سما ذه نم ةدحاو لك نا ىفتقي هرهاظ ث يدملا اح تيطعا ملسو :
 ا كافلا نم هجورخ دعب لسو هيل لع هللأ ىلصاحون ناب اذه يلع ضرتعيالو لاق هيلعهللا تاولس لبق ا

 نال لاق ميلا السرم ناك دقو هعمان ارم نأك نمالا قررجل هنال ضرالا لها ىلااثوعبمناك

 راصحتاوهو ثدح يذلا ثداحلا ,لجال عقولنا ةشعبلا لصايف نكيولةلاس .رلا يقمومعلا اذه |
 لوصاويف هنلاسر مومعق سو هيلع ىلص انييناماو#سانلارئاسك الهجن دوجوملا يف ى

 نضرحتو ديحوتلا اماو عورفلاولوصالا يف امومعاهلوبق بوجوب ةلاسرلا مومعف 3 افياو ةثعبلا
 سبل هعرش عورف مازتلا تناك ناو ءايبنالا ضعب قح يف ماعنوكب نا زر هن ةدابعلا
 هللا ريغةدابعو د لرش لعهوف ريغ تقم م.ماععما تاواص نيمدقتملاداينالا ن مناف ماع

 ةلزاسملا ةقي رط ىلع الل اولعقي لو أياتاقي ملهريغ عرش داهعرشب مهل امالديحوتلا نكيبل ولو
 هلاودم انالوموات ديس هللا لصومدحو هلل دمخلاو باوجلا رخآاذه حبقلاو نسألا؛نيلئاقلا

 مالكها نيدلامويرملا ادباامئاد اريثك انيلست 1اس نيرهاطلا نيييطلا هترثعو هباعصاو

 41 ةنسبحر رخاوايف اهنعلوقنملا ةفعسللا ثيناك دقو ةمادق نبا سابعلا يل! مامالا

 ريمشلا ملس ب هاولا يبا نيدلان.ز نب يلعنيدلا رون لياجازيشلا بنمو ْ ئ

 -_ 5 م 5

 | ىلامتش امر ىلع لا بابشلاذيمالت نم رشاملا نرقلالهانم وهو رازجلانباب
 هصئاذهو قاعا لضفأ 1 وهيلعهلا ىلص ادي نأ يف قتلا لوقا هباتك 6 هرهاوجنف ال«
 | در يف تاماكلا عدباو#عابمالاب بسلا ىحأ نا لكلا معنو يبس وهو يحرلا ن محلا هلا مسد

 يلا+ناهربلاب ةاقلا + ناقيالاب ةمزالا*ناقتالا ٍفَوذفانلا#ناهذالا رظن+ عادتبالا

 للملا لها ىلع قحو *هتعدب لهاو سيلبارمأب رمتكا نم ةلكن ال ذخ ىلاو#«هترصنو قتلا دارم
 : ةمالا نم ةباجالاةمااميسالو#*ةيمالسالاةقرفلا اصوصخ#لز «لبجاوتباث«لحتلا»

 ملوقب لم !او«ةنسلاو باتكلا !عئارش لايذاب ثيشتلاب يلاعتو كرابتدا ارما لافشما# ةي محلا
 لوسد" ماج «ةةمكحور ب مكتب يب املنييا قايم هئاَذَح اذإَو إَولئاقن 7

 نسا تالاككت عم تسلا م ركلا يبا ذهترم#* ذل معو هبنامؤدأ م 1 57 دكصم ا

 2 تبت تأت يي بت تت 0



0-0 

 || هدابلنيبو لأ ن نمو هبانج ةمدخ نمانل جو هلو لوسرلا بلا نيكو ىلاعت هللا فقثو

41 

 # هدابعو :دابعدشوا نمايف#نآر لا صن ةتباث#«نايدالا عي يف ةبجاو# ماغع قلخ لك

 *تاماركلا سدو ةرسشجس نب مهب رقو*<تا اوةملاةونصا دمج 2او*.دانجاوم ءاينصا قفوو

 '| « كراشملا نعدب ةمعقلل هفاصوا زعاو# تان ةراذملا عيمج ىلع ل ضف تح ظعالا| «ددم نمد دمأو
 اهبىفك وم السالا ةمعن ىلع هل دفن + دككالملاو سنالاو نيلاري ذوأرش ثدمو اييئوالوسر هلمجو

 : غاهدادمدي تز#كاهسورطروط - قر نعنأ :ىل_ كركشنو + اهداي دزابدجلا نذؤبةمعت نم

 | توكلم رارسا غماجو*تالاكلا تاذ حور ىلعمالسإ مالساي كم ةءوفشءةالص يلصنو

 بتطق# دوحوم نأسلا لكني :عو* دورس .|!نيع ناسا * دوجولا حوارس# تاومسل اونيضرالا

 0 رئلادقملاةطساو*ديحوتلا ينكر دحا*طيسبلاو بكر اود رثملا* طيح ةرئاد
 *مسملا دم# ءاينصالا نمهتوفصونيلسرملاهلسر ىلا ىلاعتهثلا لوسرو*ءايبنالا ةاغق
 ا ل لفنلاو# مر كسلا ةدايسلا هل بجوملافأ أرشالا فرشل عمم تسلا « اللا تاداس ديس

 دوجول' ىلإ دوجوملا ز زاربا لبق هقلذ لوا املا رئاس ملام هّلاقطعص + دعلاو برعلا

 0 شج م دةم# نيينلا ماش# تام .ز لك يف كلفلا ةرئاد ةطقن+ نان دعدلو ديس# مدعلا نم

 دصقن تالملا يفو# دمصي تايغملايف هيلا نم #نيملاعلا ب ريق الط الإ لع قلخلا ىلو!د«نيلسرملا

 || اهياايف دعب اماوإع #كماودب نيمئادامالسو ةالص# كدايعو ك دابعديسدمحا: ديس#

 | نيحد املا دقع كالسيف ماظتنالا ءاجر يل نء*ريدت ىلا كلفلا ر#ريدلا كال لاا ذه ىلع نونقاولا

 | هزعو*ميفرلا هبانجمىلا اجايتحادشأ يفال« لومأملا همركسئاوم لعل فطتااو#لوسرلا اذهل

 ١ ىلع ينامحو#كلاتهام ركذل يتئعب و + كلذرملا يفاعد دقو#* لومحملا ىلا لماعلا نم# عينملا ||

 أ هب ىوه يذلا+كلاهملا يق مقاولاج كلاهلا عدبتملا نعىنغاب ا. ”كلا ملام ذه فيرش كواس

 | رانوفدب راهاف *مرتيو هر ذب ود هنأ نظ*«راه فرج انش ىلا# رانقفالاو ةرهشلا بح
 ناطيشلا هيلع ذوهتساف مهلا قاخ لضفا سإلل- مو ةياع هلأ ىل ام ادم نالاق يذلا* نهج

 | قملاملادعيإن اىلاعت ها لعيسو عج 1 نادل ايتو بتيإ ناهترا_خايف# هلئارماب راي ظ

 ا ةمالاهذهرئاسوءاياو ىنقفوي ثر او*بات نا هيلع بوت ناوجرا هللاو# هاوثموماو أانمتوج

 | تيب رظنو *اهيلع فقونم ةفيطللا تارثكلا ه ذهب عفتب ناو» باوصلا ةباصال ةيدامجلا

 * هرفغابت ذ وأ#* هرتسا يع رظن ناو *اهيلا وفعلاو زواجتلا
 هبياعم دعت نأ ارفع ءرملا تك * ابك مايباخ ىفرت يذلا اذ نف
 اردك ام وفعلابلتحاو فص ام ذخ * اهتءرب للاوقا يه ماو



 ومو ةليل طم اوجد «هعاقخ لها زمزم لعل امجد تسود(
 ا ناين#قحلا لوقلا 96 فيرشلا فيلاتلا !ذه تيعسو## ليبسلا يدهم وهو قحلا لوقي | ١

 || نميف لاقي ام الاو لاءلركذتفا ليبس ىعودو# 6قلعا لذا ماسو هيلع ىلص ادم ١

 رعاشلا لوق نحل! امو *تمدآ دوجو لبق نم مولعم هلضف ١ ١
 ليلد ىلا راهتلا جاتحل اذا * 2يش نامذالا يف مصب ساو ١
 5 مام ممطوفلا 9 # دمر مس عشلا هوض نيملاركتتدت + ناك الع نك

 ا يئادبكر كااذيف تنك نأو #ملسو هيلعشا ىلص هيلا تاكل هذه ءادهاب# ملقل' ىرج ا

 نال ن ناعتسالا هللاب و لوقاف# بابشلا ىلا#باضطلا يدركوا( هبهاو وه امن ملا ١
 ظن نسمح قب رطوخ مالكلا اذهري رقث ليبسنا ملعإ* نوعلاو قيفوتلا دق“ نوكلا ا

 ل 5 يعد نيتقب رط رك ىلاو*نيتلا اسري رقث ءاعدتسا ىلا قرطت *ماظتلا اذه ١

 رئاسلع سو هيلع ىلع هليضفت فيس ةينانلاةل املا + كلما لطرشبلا لرضفت ىبية يف ا
 مداقتعا يف اوكسقو رشبلا ىلعكلملا ليقفتمملا ورعد ةلزئملا أ هلعنأ ملعا ءاينالا ١

 رئاسو ةرعاشالا ضعب ةفلاخلا كلتىلع موقفاوو#ىلاعت هامان ١ اهنع بيست دابكلذ /

 كل الما نم مهملات ةطساوب تال لادذهب اوت اهنا لسرلاو ايينالا نا نولوقيةفسالفلا |
 ا اذاوشيمال" وكلا هب لوا ركذ ل اج هل ارقي و ىلا ديركش الع لئاق نم رع هلؤق لبلدي ١

 * هيه ذمةرصصف يف يلع تيعاربلان نيمودبا ام دحا !ذهامملا ىعلخخدل حلاق كاذك ناك

 اًديعن رك : ن اميل تشي نأ لوقيىلاعتو كرا هللان أ نولوةييفاشلا ناهربلا ١

 بساع لعةكماللا ةيلففا كلذ نم نوم فيناسللا لما نانو را 51 لا آلَو ه
 الو ريزرلارعالا اذه نم نكت اللاقب ىلا ىلإ يفدالا نم قرتلاهلفميف سايقلاذ
 يف ركذلا يفاومدق مهن مهنركك اذ ىل مهنيهأرب نمو# رب زولا الو ناطل ل1 لاقب الر ناطلسلا |!

 ةلماكة درجت او راقكتالملا ناباسعي ”ةياكاذ لاو :هربو «ةنسلاو باعكلا لوصان ا
 ١ ةروصلاويلويملا تالظ نعو بضغلادةووشلاكتافآلاو رورشلا يدابم نعت ريم لعفلاب ١

 || نيهاربلا نم كاذريغىلا طلغ ريغ نماهيناو اهيضام نئاوكلاب ةلاعت مي ع1 لامفالا ىلعةي وق

 انكم لوقنانا ملعملا نم لضفا محلا نوكي مهجادتحا نالطب ري ر ,ةاردل ةلزتمملا ًاهوماق'ىتلا |

 ةكلالملا ترم نوملعتي ميتارسو قلل! تاداس ءايينالا نان مترك ذاكرمالا ناك كلذ |
 || معلا مهيلا بتيال كلذ يف طئا سو ةكاللاو ءىلاعت ئاوعاملا ملعلا كاذب ل رم مال للاغأو

 لوةنسحأ امو ملع!ىلاعتهئاومههلا غيلب ادرجم يف طئاسو مك .يحنم الا رركذملا ١



 مكى

 ماقلا ةقب ةقيقح نع ع ثحي ريغ 8 هدي ىلع يرجت نول لاعفالا بسني يذلا لثم ءاياعلا ضعب 1

 هنانظي رحبلا مقدايقرجحب يري باكلاكوااركلام ضفرتو !مسئاس فل أنة يهبلا لثك
 ةكئالملا ىلا ا ملعلا ةب ةبسا ثيحن ه2 ! يف ىبب كول ذم يف ةقاءممل ةلزت 1.11 تاقدإ براغلا

 باوجلاف ةيالطيسسلا نكشتد نأ لجوزع هلوقي ميج استحا اءاوملعا ىلاعتهللاو
 | نكأ ليلدب روذحلامزايفالاو يقرتلا ب ماب نم نيكي قابلا اذهكق ساكت روك من ان
 ماقملا بسير كلامو يل يرجو وه هلان ليل دب وةكفالملاب يادي ينل
 ا لوقتانكل كلذ نم رقنالواومعز اك قرتلا باب نمارلاسمقي ؛ الانا مملاتميلست ريدقت ىلعو ||

 || لوقباهتع نحن اديبنيتااهفاصوا يفو سما ةبسن يقاولغرتن فدي يلا هلا ميلتاق ىرا نامتلا تناك

 م | است مهسلا ىراصنلا ترطا اكيفورطت ال مالسلاوةالصلا لضفا هيلعانيبت
 | صربالاو هكلألا ءاربا نمرادتتالا ةلماكة في رشف اصوا هيفو بالا نعادرجتهتما اوار
 أ لاو اديعب اًنيبم الالضاواضواورتناو اربذك هلأ نبأ هنأ اوم ”زشللةريغملا قوما ايحاو

 !ديغورحتلا كالذأو فاصوالا هفمليسملا نركي نا |رملظعتساو نو «رشلاعو نوفسياع هلل
 ( موىملا اذه يفهنم قرأ وه ن الو جت |كلذ نعنكتس ال هاب مهلهل درأملا مه

 1 نم بجعأو ىوقالاءئا ىلعمل !اعتهشا نذاب نوردقي واضيأم ما الو محلا الئيذلا كمل |

 ةوقلا راث !"واهظاو درحتلا رما نموه امناولعلاو يقرتلاف ىوملا ءايحاو صربالاو هك الاءاربأ

 مدقتب مهجاحتحا ا اوةكئالماةيلضنا يبعتا ذيفةلالد الف لاكلاو فرشلا قلطم يف ال

 أهنء فلس امو تاث داحلاو نئاوكلا نول م نركب مهجاجتحااماوددوجولا يف ميمدقتلف مركذ
 || ةيدالسالالاوحالاو طاوقثاذا ةيفسلفلا لوصالا ىعالاحصيالو لطاب رمأ وبفرتما وه امو
 || لها بهذ مري رق! ىلا عجرتلفل ألام ذهيف م يهذمانررق ثيغ كلذتلك اذ ذا «كلذجلأت
 لوقتنرافتلا تامل نم ةنومملا ني دهس راعتخ الا ىلا نين اج لئال د ضعرب اهيفهعاججاو ةدسلا

 | لسر نا ىلع نرعمج هلكح ال يذلا ردانلان ء ذش نمالا ةبطاق ةنسلا لها نارعا * |!
 كنايلعو رشبلا ةماعنم لضفا ةكئالملا لسر نا ىلعو ةكئالملا لسر نم لضفا رشبلا

 الدب ىكلللا سجلا نم لضفا يرشبلا سنجلاو ةكئالملاةماع نملضفأ نينمؤملا ةماع
 اوخ نم لشفارشبلا صاوخ نالاقي ال نكا مد يبب امرك دَقلَو لجو رع هلوق
 | تلع دق اذاو# معا ىلاعت هاو ءايبنالا رشنلا صاروخي دي رأ كرا الا ةكئاللل

 ةماعىلع ةكئالملالر ًاليظتاما لوقف هلئالد ضعب كل رك ذنلن تالذيف انبهذلل ررقملا
 ةماغىلءرشلا ةماعوةكلالملا ل سر يطعرشبلا لسر ل فن اماوةرو رسفلاب لب عاج الابقرشبلا
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 أ ةيشدرجع اردجت مالا مدأ مد د ال درجشسلاب ةكئالا ارما ىلا هت لانا مموجوأف ةكئالملا
 / اك ىلاعشةقيقح دوب لاوتلقءواعجل ةببجلاب ل يقو هل فسوي ةوخا د دوجيمك مالا ىلع ءامغالاب
 )| ايحصساو مالسالا اذهم لو ىلاعتشف ةعاطدل ةقيقح نأكل يقوان دوخي" يف ةلبق ةبهكلا نحن لمن

 ا هجو لعل كلذ ناك مد ةبمجيف يدمحملا ونا قارشال كل ذك كلذ ناكمةلججاب واوا
 1 || لكنارمعلاو مار لاو وو مدا قطه نإ ىلاعت هلوق ليل دب عركفلاويظعتلا

 0 ل لرش“ !ءلوغفتم دع عامحالاب كلذ نم صخو نيم اعلا ةلمح نم ةكئالملاونيماءلأ 1

 ا هذهنا يف انخالو هريغو يفازاعفالا نيدلادمىلاق«كلذ ادعايفدبالر متم وبين ةكماالمل
 | اكلقلل قباطماتيت ل يغفتيف لقملا لب تلق يعتنا ةينطلاةلال لاب يمف قتكي ةينظةل أملا

 ا ةككالمدارمل اقبال ةيملن لئالدلا نكت كذرغل د ” اذهب ىلاعت هلوق يف هررقتس ا

 ا مهن.دحأجرخي ال الن عجاو لكي داق نوم أملك لاق نمزع هارقدعب دروهحلا يف ضرالا

 1 مه.شأ] ذب نوع اللازم عون وهو نجلا نمناكسيلباالا اذ داو يعرشليلدبالا |
 ا تانبةكماللا نا ملوقيق مهبذكو ممارتفا يف يابسة معلا نيب َواَنييوأَحَجوليادب س لبا

 '! اهاسي كاسل ىطعرشبلا ليضغتل ممل انتل سم سنو تلق غاري اولعشلل ذ نع هنا ىلا منها ا
 أ درجو مم ةيلمعلاو ةيلعلا تالاكلاو لئاضفلا ل صحي ناسالانا اهتفانغياةيلقعلانيهاربلا |

 نعل اشلا ةيرورسفلا تاجاملا حوتسو بضقلاو ةوهشلا نم فراوصلاو مناوملاو قئاوعلا
 ,| لخداو شا فراصملاوظاوشلا عم لاككلا كو :دابعلا نا كشالو تالاككت!باتكا
 1 ام ةقلطملا تالاكلا نع يب يا سنجل يف ىلاعت هللا غمج دقو لضفا نوكيف صالخال يف

 | وهنمالا مهند ام ذاابلك م دبعت روصل عمجتسمة مكر رةالصباندجت نأ ىدهريغ يل مشت

 | كلذرغ ىلا اهياصن يتلاةعك رلايف دوجوم هلك كااذو دجاس وا عكار واةمايقلامويىلائاف |

 فراعلا لوق نسحأ امو لقعلا دهاوش نم |
 ربكألا ماعلا ىرطناكيفو * ريغ مرج كلنا معزتو

 | دقو املا لعالم َوءاينالا نمةعاج رد دعب ىلاعتدثلالوفآضبل انل ىتلاةلدالا نمو |
 ١, َنيَِلانِإ رك لج هلوقآضبا ادبهذلا ةررقما جما نمو+نيماءاةلج ن ةكالم ناانمدق ١

 ْ أ دارا ندع تانج "مهيد دنع مهلارج ةيزبلا يح ١ ف كئاوأت تالا اوُلمَعَو وثم

 / لعال مدخم افاو نوزاجي الةكتاللا ترالمدآينب ١ قيقفلا لما لاقاكلما وهوىملاعت
 | لاقي ال ةقيلخلاةإج نم ةككالملاو ةقيلطاريخ يا ةيزبلا ريخ مالنملا دبع نب زعلا لاق *ةدجلا

 نب "نم عرشلا ف ةرع يف صصخت ظفللا اذهنال ةيآلاءذهيف تاحلاصلالمو نم ن مك اللانا

1 ١ 

1 
/ 

1 



 ما

 فقوملا يف سانلا كرا اهندو* لايعت-الا فرعب ةكمالملا هيف جردتت ال رشبلا ن ا اا 000 1
 مالسلا دبع نب نيدلازع لعجو «ةكالملابال ءايبنالا يو هقاخب نم دصا وذم مهبر 0

 0 حاورالاىلا انرظن نال اقف ليضغتلا نيب اليصفت هدعاوق :ىم عضوم يف

 < نم ةروطم لكشتلا ىلع ةرداق ةيرلةيناروث اللا لاكتانماجالا ا وألضفا '
 صلاو وزغلاود ايلا نءرشدأ اما سجال تبث دقر أع ضوميف لاقو* لضفا نرك ةمدلاو مهلا

 نوكيهئاوض يلانرشب وملاعت هيلارظنلاب انب راندعو دقو ةكئ اللا تمشي .ثملام نحلاو بئاونلا ىلع | 0

 وهو ردقلا اذه لعدئازتل أملا يفرخ آل وقىملا ايكلا بهذو# ىعتنا لففا اذه لعرشلا ا
 وا لضفملا طرش لاقوىلاعت لاء فف نم لضنلا هريغو وه لافوكللذ نعتوكلاونتإلا |

 | ةلاقملا»ذهو يف برغادق تاق #«ىهتنا يواستلاوا لضافتلاة جوملا فاصوالا فرعي نا يواسملا ا

 2 7 ”[ىلا ضنملا ظرش هلوقو** لصا> ليصحت نوكي نا هبشي ههلاهلضف نأ. لضفلا هلوق نافابلك |! ا
 يطعاومج م ملو تريهارب و اًنيجحاوءأقا نيلضنملانا ملعدنا زيغدناذدحيف حمص مالك ا
 يف ام هلا كققو تلعدقو اذهءازعلا اهب جحا ىتلاةأدالاي هونصح لب ىمحالا يش اذه | ا

 5 الكلا لرطل ناوالا سعش يف قريبلا ناىتح# ليذلا ةليوط اهناومالكلا نرمقلأسملا |
 أ ةفرعم نافهنم .بجعلاو تلف*يحتناهب وعام ىلعءىشلا ةفرعم الا ةر فالف سبل لاقاهيف |
 لجلاالو» ىشثلاب ملعلاو ةينانالا فراعملا لجان ممالك ةعصرب .داةلىلعدي وهام ىلع ءيشلا ا
 هلال مدحت ءايقنالا ناطلسو ءايينالا بنل ليضغتلا راتب هتاقلا يفثجلا نا الا نكي لوذب |
 باوتلا ليزط كلذ مزاع اتسملا دوجوملاو دوجول ارئاس ىلع مظعو لجب ومرك وفرشو ملسو هيلع ؤ

 كلما ليضفتب نيئئاقلا ةلزتمملا نا ءالعلا ضعب نعينناب نكلايفاك كلذ ناك دوهمثملا مويلا يف
 ١ خياشملاانباعما ضعبظفل رم تدعم دقو لمدبطلا لسا دما ذعيفاوتشتسارشبلا ىلع |

 ضعب نرا ملعاو * هلق ىلا هزعيلف هب رفظ نف الوقنم كلذ دجو هسنا نيدوجرمل
 نأ لوقي و ضرالاو ءامسلا ةكّلالم نيب ليضفتلاوهو را الوق ةلا ىلا يف ناررقب ناك خياشملا ||
 ترا تفرع دقؤاو* لءاىلاعت هللا ضرالا ةكئالم نودرشبلا نم لففا ءامسلا كت الم ١
 ءايبنالا نا ملعاف ةككالملا صاوخنم لضفا ماقملا اذهيفةصاخءايبنالا غو رشبلا صارخ ا
 ءايعاب ةئاقلا داسجالا ةلزأع مال ااوةالصلا ل ففا اني ور ملعممال وهنا ت اولص ا

 مدنسو مديسوهفداسجالا كلل حورلا ةلزنمم مسوهيلعمقا ىلصد محا نينو ةلاسرلاوةوبنلا |
 مهنيع ناسناو يصف شقنو مكلف ةطقتومهت* ادب طقوم يفاكو مهيماحو مرخذو زاك و
 | ىلع قلطا لضفاوهو هاذ ورووهتديرسرمو ندالةدقعو هشيصق تيبوويناسن نعد, |



 مالا

 نيملاعلل نوحي ليلدب ةكحو ميلعتو ةمحرلاسرا ةكئالملا ىلا تحميلا لوسرو قالطالا ْ

 ةنسلاو باتكلاءايشا ةثالث ةبطاق قلخعا يطهتيلغذا ىلع لدلاو *نيملاعلا نمممو اريزذت

 رثك [يقو تاقطان جججو تانيب تا آف هليجبتو ههشعتو مل ضف ىلعلادلا باتكلااماف عامجالاو ||

 اهنمو#مزاللاب وهاماهتمويرصتلاب ودام اهنم ىعقتست نأ نم عاو رهشاو صحم نأ نم
 ءايينالا ىل ءهافف .ىلعةلادلا حئارصلا نف*ملامملا ثلث ل اوحا قيقدت نم طابتئساللاب خاب ام

 قام اَدَحاَذ 1 لئاق نمزع لوق يفهقرسسنو هب نايالاوهعابتا جماع امتدقنا باجيا

 "كيم 31 ََق ا لوسر' ا 32 ْةةمْكَحَو باكيا كت الني ا
 نادهشو كل ا. م هسقتا ىلع اودهبشو ائررقأ ماوقب ملك ايا ت17 نكمل

 هللا لص دمحتةبآلا يف لوسرلاب دارملاْنأ | لع نقتل عمجادقو *ادي .مشهعاب ىف كو مهلع

 ): اهلل اكلت مؤامم !ثسدقتومؤال / ؟تلج هلوق كل ذىلعةفي رم كا ةلدالا.- نمو اسوهيلغ

 | هذهيف لوسرلاب دارملا نا يلعهلحم يطوي وهاك ن نيرسفملا ءالجا ناق ضحي لع عب

 || هعابتاب اورما اك مهعابتاب رمأ لسو هي هيلعاللا يلصدنا لاقي الا سو هيلع هلا لص دمدعقي لاا
 رما امنا نال ةيآلا فين ميما | هلم مينا كل |ٍاَنيَحَومُت لئاق_:ىمزع هلوقيف

 نوكيا هب مهسنت يجادل ال ميعاربا ةلا ققاوملا قمل نم مهيلا هثادل زنا اهنايالاب

 شاينلا انتعيرشل نكسب وميهاربا ةعيرش 5 عابتابانفلك ن وكت ناع .زايف مهتوعد تحتالخاد ||

 هيدبعتي د لسو هيلعهللا لص ناك ايف فلتخاو# ةدئافميظع عئارشلا عم جلو هتعيرشل ةخمان

 بهذ اهالواوا اهلجاو ارا بها ذمهريغب لوقو ميهارباةعب رشب ىل يقف ةوبنلاو يحولالابق

 راو قطا ىلع عوبطم ملسوهيلعللا ىلص وهو توكسلاو كلذ نعفوقولا ىلابهذ نم

 نسحأ اموارينصاشت نوح نمل ى اءت هللا ماحلاب تعب رشدي تداجامل ةقفاوملا ماركلا قالخأو ١

 جدلا ة ةدرب اهب تنزاو يقلاةيوبنلا ةيهلا ين ديصق يف يلوق

 مرح ىلع ودعبالو امارحيقاي * ال ةنامالاب اريغصاجل رث نمو
 ليقفانل عرش وه لح انلبق نمعرشن ا يأ دارطتسالا ثيحنم ضيا تافتلا هل مالكلا !ذهو
 ةعيرشلا ريغةلملافاضياو هب ىتفملا قملا وهاذهو ال ليقوءررقياءانعرش يفدري ناطرشيمعت

 هترضني وهسقن هب ناجالاب مهترما ينل ةي 5 الاقاسم سيلواهدعاوقةعي رشلاو نيدلا لصا اهئاف |

 يبنلا ىل !عجارويها ربإل تعيش نم .دىلاعت اوقف ريمملا نإ ىلع مهضعب ضن لبج ءذهك

 لبهباودتعا ابل هرمااافو هرتقأ اادبملا ىلاعت هلوقءانلفام صا و و ملسو هيلعمشا لص ١

 هذه رم ةايبنالا موج ىلع ملسو هيلع هللا ىلع هليضفت نيققحلا ءارعلا ضعب ليلا“



 مالك

 لفتماو مهلك هياوفصتا اه فاصتاو ةءاجلاهلءفام لعقي سما اذا دحاولا نال ىلاف ةيآلا

 لوق الذ ىلعةجملاب ةُئاقلا تاي آلا نمو# ىلقع ليا داذهو عاتن دلي مهتم لضفا ناك كلذ
 نا كف عوبتملا فرشل وه اهناعباتلا فرش ناف سائل تجر خأَومأ َرْيَخ منك ىلاعتدلا

 مم لت خس 2م 7
 دنع مكم رك 1 نإ ىلاءتدلوق هفرشل ةربظملا تاب آلا نمو* هايبنالا ريخومف مالا ريش هقما
 كلذ ىلاوانا ملقثاو هللابكّذعا نامسرمصلا يف مسوهيلعمللا ىصلاقدقو "مك ان ار 3 . 0 قس ع 1
 ,مهلعهلاوكل ةحبخملا تايآلا نمو( مهبريهالواو ةاقتلا قل )*«يتديصق يف يلوقب ةراشالا

 رص ص يس ال مما اس او ما هط_عرإ سول جا 0
 فنراف اًديِبَش ءاآلؤم لع كب اًنْعِجَو ديهشب ةمأ لك نمادشجاذ إ يكف ىلاعتهللا لوق
 هفرشو هرك ذي نالعالا لعا وهو ىلاعت دارا! او داهشلا ىلا جات ريغ ىلاعتوكرابت يرابلا
 ةتباث ةحييم# نتاياور و ةريفك ثيداحاف كلذ ىلع لدياممة تسلا يق دراما ءاو* هياء هل فو

 فيعض اذهبلالدتسالا لاقيال رفتالو مذآدلو ديسانا مسوهيلعما ىلص هلوفا نم ةريهيش
 هنم ل ضفأ وه تكممدالسن نم نيذلاءايبنالا يقدجودق لوقت نال مدآ ل مشل ال هنال

 يمدالا سنجلا مدا يني دارا اضيا لوقت ن'كاوىلوالا قي رطب مد[لخديا ذاف الشم يهارباك
 هثب زم“ يف يريصوبالامامالا لوق نسحا امو مدآهيف لخدي نءلواا ذه ىلعف

 ءايسالا مدآل !بهتمو ب *< يفلا ملاع نم مولعلا تاذ كلل
 هريغو مده يف لخدف ةمايقلا موي سانلاديسانا لاق نا سو هيلءهّنا ىلص هنعدرو دق نا ىلع
 ليق نا معن مْوَيْلا كاملا نمل ىلاعتهلوقل هيف عازنلاعاطقنال ركذلاب ةمايقلا موي صخو
 قلخلا موكأ انا يرخالا ةياورلا ليل دبهمضتقا لب انه عوتمانلق ليضفتلا يضتقلال ةدايسلا

 لعلو ةيمركألا ةداي ز ىلعتلادلا ليضفتلا لعفأ ةغيصب * يجامل يضفتلا دريل ولهنال هللا ىلع
 | هيلع داس م ىلعرما هلديسلا وكل حيجصلا ةياوريف ةدايسلاةفيصب نايتالا ىلع ثعابلا
 هللا لس هلوقبةراشالا كلذ ىلاو هيهنبامتجاو هرما لادتماب ني رومأممهنوكى ا ةراشأ هيفف
 لوقا كال ذيفو ىعابتلالا هعسواهىسوم يخاينكردا ولةيآلا نمل قفاوملا ل سو هيلع

 0 مدطظاو عابتالا ةامحنم ناكل * هتثعب نيحىسعحورلا نا ولو

 | ليفتلا جرفع جرخ امنا فيرشلا ثيدحلا يت يسوم ركذ نال ىسيع تلق اماو
 || اًرفك دشأ دوهيلاغو هموق نال هريغنود موه لثم اهناو كلذك ءايبنالا نمهريغو ىسيعف
 اذاف يسوم مءيسيع ركذ تاياورلا ضعب يفدرو هنا ىطنوككؤي ينام ميلتاق اًدانعو اتافنو

 ةئاف ىلوأ كلذب هريغناكدعبتا هكردأ ولان ةوادملا :ديدشلاةيغاطلا ة مالا كلت يبن نأك |

 لل دارملاو نيطلاو ءام! نيب مدآو (يهن تنك في رشلا ثيدحلا ينفمدآهيبال تح هريغول وهلا يب



 ملال

 يي ا لل ري 5 اح حج

 لواف م سر بر « تسلا ملل اقو ردلااعيف اور الامال عطا ىلامتهنل اف لعقلاب ين نك |

 اور ادور لسراو هتاذب نيت ةفيرش بهاومهبهوفملسو هيلع يلص دم لاق نم

 مل نيطلاو ءاملا نيب مذأوىلاعت هللا عي يف ناك هاني اب ليق وهنا تالذ ببسواهبأونماف ءايبنالا

 نيعتف كلذ يدعم نووتسم م ذا ةدئاف مظعدرخأىلا يبن ت تنكه لوف ىلع صييصنتلا يف نكي ١
 دمت لق دجواهرسابلاوعلا بوأق ىلعاعت هلا علط!ام و ةيفوصلا رباك |لاقانركد امىلعهزيرقث
 هيب رثن«ىلاعتللا معيفق بسال كلل ذلعلو بواقلا رئاس نمارسسك م ملفعا موديلا ص
 لالجلا ةمظع نم هيلع ةفيرشلا هسفن لج ام عم ىنفلا ىلع رقفلاهراثيا نمو أبي رغ امتي
 ىهقعلا ةعافشلا ثيدح يفو »< :ريقواخلا نم 0 طم اريج هلق ريج كلذ دنعف

 هيلع_ةروعجا نولوعي و هيلا بلك نوجاتحي ثيح هيلع هلضفب مزمجلا ىلاهملا هيكل دشري ام
 طارصلاىلا كب دهيام يملا هضوح يفور هئاول تي هباكر يف نوشمي و هئاءدب كا ذا نوعفشني و

 لففا وامل ىطعاىتح ةيصوصخ ين يطعاامش تايصوصلللا نم هئاطعأ يقود ميقتسملا

 ام يلوالا قب رطب مريغ نمالو مونم هروغ دحأ اهب سصتخي + صئاصخب كلذ دعب صخواهنم

 ماقو هب رىلعين لك ىنث ا «اربسالا ثيدح يفور مدل هفرشو مهملع هل ضف داقتعا يلا كيد ب
 كلذ دنع نمحرلا ليلخ ميهأر ,اماقف هلحم يف كلذطس وهبر لعىتئاف ملسو هيلا لصد

 ليبسلا ءاوسملا كي دهمام ملسوديلع هللا لص دم ككضفاذهب مهلك نيلسرلل وءايينالل ىلاقو
 يا مالسلاهيلع لب ريج كرا ةفيرشلاةنسلا يتو# ليلغا مارب |يهذماذهوال فيكو

 نملضفا دجا لفاهب راغمو ضرالا قراشمت لفيف لا يي ملسو دبله للا لوس 7

 عالطالادارأ نمو مشاه ىنب نم لضفا با يئب دجا فاهم راغمو ضرالا قراشمتباقودمت

 هيلعت هنم حرصاوينعملا اذهيف ودامت اهريغواهيجرفتو ةحيعصلا ثيداحالا هذه قرط ىلع

 خنييشلا مارملا ةاحرلا مامال اوشن انال واوان وانال !وموان ديس بابلااذهيفاهبتكي ينلا ةباتكلاب

 لامس يلع ضافإوهم رك لالز يلام هلا اقسم .رلا نيدلا باهيش ادزهش نب دج نيردلا سهش

 ١ | ىلامتئامداز ىنطسملا 4 !وسر ىلع ىلاعتو كرابت هّللإ ل ضف رثاىلا رظنافكالذ تلعازاد# همت
 ذا استلاون اللام . رام ييلطى وموذمج يبن رموف توافنلا ربظا ثيحاقرشو الا
 ١ َكَردَصْت حرم الاعتلال ىكحيو يردصيلحّرْشَأ :بذ ينوم لوقنآرقلا كح
 أ ءاطعا هنا لع ىلا د ئيروماي كلاس تين وأدق لاق ىلاعتهلوق نا لاقيال يرييرقتلا مايفتسالاب
 لو ةي نا*يشيف لئساذا م ركلاة داع ن مسيل هنال يماملاةغيصب هدورول لاؤسلا لبق كلذ

 , ناامإ واخيإلف نانعلا يخرولذانلا ضرف ولو * .”ةلقمالوا كل ذ كئيطعا دق نما جو ىلع



 ملال:

 1 | ورمالا . لن ردصلا حارشتا نال ال لاقي نا رئاجالالوا حارشنالاب لع ىموم نوكي

 لاؤسا!نوكي نا اما ولخيالف كلذب لع ناك اذاو هدو جوها علل ةمزاتسملا ةيرورسغلا

 نركبق نكيإل ناو عضوم يمغاملا ةغيصل قبيل صاخ حارشمال ناك نافالوا صاخحارشنال |

 ةغيصب دارملا ثرا ىلع كلذ لمحنيعتف ءادبنالا ىلع زوال كل ذو اَثيعىموم نم لاوسلا
 ملا لوقيالثم اواكساذأ مهناف كلذ لثميق برعلا داع لع يوقلاةنانلااطعالا يامل
 ثيراشأو كتمك + ءاشنالا هنمنوكيف ىضاملا ةذيصي نوكيف ءاطعالا ةوقلايكجت كتيطعأ
 رك ةقفالار د ةأالياَكَر رك ذ َتكاََفَدَو لئاقنم زعدلوق نعمل ر اظناو كلذ ريغو كنم
 لوس لا ايي ار فوقي لتطويل انه ةيطان لا اظناو يعم |
 هنارلسوءيلعقا لص هيف لاق هو نيك كرشملا هب هلا .عدراع لمأتن مو يبتارملاك لت نيبامى قو

 لدي اذهف ازيبألا عشا ةغبم نايا َتتئَسْنإىلاعت كوفي هارب ءدلو تامامل رثبا راص
 ىلاعت ٍةظفحمملا رظناو آلئوالالجهلاهداز لاكن ةياغةياهنو لالجلا ةمظعةياغ لع

 تنذأ |[ كنمثدلانع لئاق نم زع هلوقيف بنعلا ركّذ لبق وفملاب هأدب ذا في رشلا هرطاخل
 لئاق نم رع هلوق يف هل هباطخيف برغلاب لامشلا ظفل ىلاعتو دنادجسمللالادبأ ىلا ر رظناو ل أ

 ىلاو سارتحالاب عيدبلا لهادنع ىهسلاعرنلا وهاذهو ةبآلا ايل رذلأ بئاجج تنك امو
 ةيوبنلا ةيهلا يف ديمق يف يلوقب ةراشالا كلذ

 مظعللو للا انع فيس هيلقا * ةيلق بتعلا لق وفعلا, ءادب
 مركلاو لقفلابهصخذا امش * !!لقيإ يلرغلا بناجلاب كاذك 0
 اذه ناف سس اماقم َكِيَر كتم نأ ىسعىلاعت لوقو ضفنل ةبجوملا ةلدالا لهعا نمو ا

 يلوق نسحأ امو مريْعو ٠ ءايبتالا نم نورخسالاو نولوالا هيفهطيغي ماقملا ا

 مثحلا ةامح نم همادق ليئار * مجودنع قشنت نمل وأ ضرالاو

 مركلا ضئافدنم نوجري لكلا * ادغ ”يعثاملا ءاواتحت لسرلاو
 مكب ثوعبلا دم يوس * دحأ هلان ام يذلا ماقملا اذه

 لفعنرم كييهاذ فرش نم كيهاذ # متعيزرمكيعأ ف رش نم كيحان ا

 خا يف رجي مل ةظفي ايينالاو *. لب كئالملاب ىلم مدقثنمو اهيفيلوقو
 مركلا ةرضح مهنع مدقل ىتح * مهبقابطلا عبسلا قرتخيلظو
 مدقلا رصعالا يقدحا امان ام * ةلزنم هللا قلخ ريخ اي تلثو

 تت ب ل ل ل سس هوقدنع يريصوبالا :درجارش ضم يكسو اهرخألا



 ماه

 مدهنم ريغ انكر ةيانعلا نم * ان نا مالسالا رشعمانل ىرشب
 ادافهنم كيئدي نادي ريدان ألاقف سو هيلعشا ىلص يلا يقا لي ربجناالا كاذامو لاقق
 هللا لأس سوديلع هللا لصدناو هركمنم ينمي نا يل هلسف دحا هيلا لصي ملامىلاتلصو

 يف هنع رخأت لب ربجناذ كلذب هربخاو لي ربجمم لا مجرهناو هلا رسما هباجاف ثأز ذيف ىلاعت
 راتسالاو بجملا قرخ ثيجبا سيلك (مدقث سو هيلع هللا ىلص ينلادتع مدقثودماة مدح
 أ هرصي يس يطعاو رارسالاك التي هريس لصتاو راونالا كلتو ةهضعلادهاشملا هل تفشكلاو
 ا لالج لاكب قيلت يفي رشت ةئيص لع هبلقو هسأ ار ىنيعب ىلا تدي ريأرأ ةيسد“ةوقفيرشلا ا

 ا لاقو رشبتساو حرف كلذب لي ربج ريخاالف رومامالو ضااهيلا لصيجل ةرسفح ىلا لصوودب د أ
 ا تلقو رعاهئلاو +« دق مهنمل ز نمل يجانج رشئاو طارسهلادنع كمال فقاس

 ْ متنا رفوأ فوأ لضنلا نم هب * انلنا مالسالا رشعماي ورغال
 مدقلاةلز نم فئاخ انلكو * مدقدب تأز نأ مينشلا وه «اهلوا يفتلقو |

 ءاحدق تلق ناف#هتارومأج رقومو هناكرب نمةكرب ليربج ناف لس وهيلعهها لص يلا هب ينعا

 لاوسملا امتيبلادل لاقةعاسلا نع لسو هيلدا لص دقلا لوسر ليربج لأس ا سرفصل !يف
 تراب رارقا !ذينكتيد مدع مانا ليدبجاذه ثيدحلا رتسكيف لاقو لئاسلا نم اعاباهنع |

 هامس لاقي دقلب يبنلل رخو ةباكعل كال لعم وهانلقدنم ةعاسلاب ملعإهناب و لعمل راج

 يبلاويفربخ!لاقاما وهنالاو كلل اًيسءنوكلو ديدحلا يف ركذام ركذ دل ب جوملا هنوكلالعم ||

 | قارثأتسايذلا ىلا نمدنال روس ملع نا ادعق رحى لا لوثسملااماماو ملعو دافايذلا وه
 هل لاقاذ 4 واهرعا نع.نوقولا وهو* يشأ نم هاعت| يف كل نعي دنعدزي لاق هئاكف هب ىلاعت

 بهنااكفاذاة دئاف يظعتارامالا نعمرابخال ناك املالاوثلل ذب هربخاف اهتارامأ نعيفربخا

 هدنع ماسو هيلع هنناىلص يبلانا قملاو «اهيف يذل! يلعدئاز ملعمدنعناو اهرماةقيقح

 فيكف هل كالذل لماما وه لي ربجنا كشال ليق نافءريفلالو لي رج ثيل نودكمملع
 كاذيف وهف هتايرجدارفا ةقيقح نع فشكر يغ نمةلمج هلوصال لماح وهانلفالعدب طيخيال

 هلا لوسر نا لوقت لب اهتقيقح يردبال باج يفةب وطنم:كللمنماماكحا لجيصاقك
 نامحرئالو ةلطساو ريخب الح ىلاعت هللا هلع جارعملا يف لب ربج نعم دقت 2 هيلعشأ لص
 لاققح ةمشكب همزاو ملع ضعب هبات ا ضعب ملع هنأ مص دقو ءريغ هل حقب نأ ردقيال

 تلق نافا املا هلا فام كلذروغرملام ذه منت الوا يبمأر ىلعةماصعملا متحضر جك هنلقرف يباعتعلا
 هللا هبسكي يهاربا ناو شرعلا قا باذخآ ىموم قلي هربق نم موقب ضرالا هدع شنت نم لوا هنأ

 هم سس هلم 2 -

/ 



 مالك

 ىلكلاب لباقيال يئرملا رمالا نأ مالا لصاحو كالذ نع ةب وجا ءايلحانانلق ةمايقلا موينيدلح
 نوراه كرا اكو دورغا ران يف يتلا ايندلا يف هنوكف ةيصومخ صخ ميماربأ نوكو
 تايصوصخمب ةيصوصملا كللت لباقئالف» دي يف تعاطف هتيم ذخا مو. نول ايجنل' ثعبي
 ىلعالكمالفاك ايكار (يكم ثعبيانيبن نا ىلع لضافلا يف سبام لوضفملا يفدجويدقوةمج
 ةيسىسوم ىلع لسوديلعدما لصدمدقت ىلتكلل ديامو+ ملعاىلاعت هللاوابلجاو لاوحالا لكآ
 دجايفأ برلاقف ةريهشلا ةئيرشلاةنسلا يفك ىلاعت هب رل أسهنادوجولاو ةبترلاو فرشلا

 قح هرخأ ىلا ىموماي دمحاةما ملاقف يتمأ نم مرامجاف اذكوا ذك هتفصماوقااروتلا يف
 اهطاحإ لسوهيلع هما ىلع ءارأل ىموه نأ 'ارسالا ثي دح يفو هتمأ نم نوكي نأ ىمو» ينق

 ١ اذك هئيطعا يدعب_-ىءلسرا باشلوقب ويبي و هتوص لعاب يداني لمجدب طخيإ
 مهفيلاكت ديزم عم مهنوكل هتما ىلع ةقفشىموم*اكب و ءايعلا لاف ريهمشلا ثيدحلا ا ذكو
 أذهلو كلذ نعنوموصعم :ايبنالانال ادسح ال ةمالامذهتغابام راشعماوخابيلةفاشلا
 رقتسسا تح تاوادلا ناش يف سو هيلع هلا ىلص ىبنلا عم همالكب كلذل روج ىسوم نهلصح
 حوللا يف :ءالكةبامك ةفيرشلا راثآلا يف ناك امو« ملعا ىلاعتدهللاو هيلع رقتسا|م لعلام
 *روفغ برو ةبزذم ةماةمالا ,ذهتباتك ناكر اتلا هاف ىصعنموةنجلاهل عاطا نم ظوفحمل
 ااا رانلا يف رفاكلاورفاكو نم زم نيعسق ىلع سانلا نا ىلعرقتسا ةمالا يف لاحلا نأ كلذو
 بات ريغو بئات نيعذ ىلع يماعلاو + اءامجا ةنلبل ف عئاملاو صاعو عئاط نيم ت ىلع نمأل او
 رفغ »اش ناو هب. عاش نا ىلاعت هللا ىلا هرما بتيلو تام يدلل ا يصاملاو عاج ةنلا يف بئئاتأاو
 كاذو سو ديلا ىلص يبنجلا يبن ةكربب ةمال اء ذه نع فيلكتلافيفخت يف لفاعكل شي الودل
 ىلا بجاف ذيل انيق هني لع ةنطمح امك ارض مايكل مح الو اني رلاقف بلطهنا
 انتااهنمو*ةمالام ذهدب بذعتالامم اه .زيغو فسحلاو ءامسلا نم با ذعلا ةن رمان افك ناب كلذ
 هب ىصعنام ف كب ضتفنإ و ميتافدص لك أتران جرت مالا تناكواننوطب يفانئاف دص لكأت
 تعب ثيدللا يفو نبق نك هوجن بوشلا نم ةساحنلا عضوم عطقب فلكن ل وانلبق ن لعذ 5
 ملسو هيلع هللا ىلص ناكوديلغالا دحا نيدلا داش نلو رسي نيدلا هيفوةخمسلا ةيقينجلاةلماب
 هللا_لوسر عيابوةضفلاو بهذلاب وفيلكتلا يف فيقتتلاب مالسالاب سانلا بواق فل وب

 | يراكو نودهاجي و نوكري لاقو دابج الو مهيلعةاكزال نا ىلع اًفيقث سوديطعمها ىلص 8 1
 لام نم هسفنب ىلاعت هللا ضرف ليببولقلا هتمشاشب طلاخت نيح نامالاناشاذهنافكلذك
 ىلاعت هنا ل زنا يذلا يركلا ىنلا اذه مراكم نمدلك اذن مهمولقةفلؤلل ةمييفلاو تأت دصلا
 : يذل عرايا دك نانا و كل للسما



 مالا
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 لل نيلرالا ل ف دينىلاهوثاعجد فوشلذك نوكيال فيك ور عظع قلخ يل ل كيإوهيطهبف
 ضعب ينمالسلا دبع نب زعلا برغا دقو* نيلسرااو :ايبنالا قالخا ىساعتو ني رغتلاو

 ناكناك نماتئاك ءايبنالا نب دحاوب لب وق اذأ ماسوهيط هلا ىلص هنا م ءز ثيح هتالاقم |

 موعبمج ىلع هليضغت ىفتقيامهنالاقم ضعب يفوم عي نم لضفالاقيالوهنم لضفا انين
 هياعيذلا فهدودعمباوص!اتالأةديفتسلو ةدو در.ةلاقملا ذهاذاف اوعمتجاواودرقلا أ
 ةلاقملا كالثدرادهمشب امم نيملاعلا عرج ىلع لضفم هنأ اع دقت وا ظعدب كيعانو يعفاشلاو * الملا ا

 لاعنا ءاصقتسا دارا نمو« ملسو هيلعدللا ىلص دم مكقنا ذهب ءايبئالل ل للا يهاربا لوق |
 ْ امالئاراهشالاوادادمهل رميا لءجوهنازجممو دتال اكو هلاوحاو هلاوقاو اسوم لعمل لص يبا |

 غساولاعت هللا لضت نال كلذ غلبي مو اينفل داوملاو مالقالا ىتذي ثيحب رم لهنا هدمأو لا

 بلير طخ الو تسع“ تذاالوتأر ,نيعالاءاسمخ +. يل ىلع غيسا دقو ةليزج هبهاومو

 ناكأم عم ةفيرشلاةنسلا رصح اودصق ءالءلا نمريفتنا مجلا نا انيأردقورشب |||
 ياكلوزالا م1 نمو حالطالا عاستاو لمتناولعلا نمعللذ لعدم لاوحلاو وغلا |

 نورت كلا ذ دعب نماورمع ولو ءلضف راشسم اولي اوهتودا اوتامو كلذ مونتما رمعلاوءاجلاو
 و كلذ نود ضيا وه تاق ريككلا هعماج فنصو مهنع كلذ يل دو !| ظفاللا كحو

 يهارملاوا|فكلا ب انكي هيلعن ةيلقنلاو ةيلقملا ةلدالا طيار ار نم نكل نآل ىلا خماجلا لكي
 ضف _ رم وجرملاو هلانم لوسملاو نيبحلل ةيانك ءاندروا اينو امهريغوا ةيئدللا ||
 يريصربالا مامالا لوق نسحا امونيدلا موي ملسو هيلعهّنناىلص يبا لعاتعم نا هلضف ||
 ءامم اهتلواط اع ءامماي * ءاينالا كيقر قرت فيك 1
 نآرقلادار ماي ةفرعمهب كيهانو سابع نبامامالا لوقب ةراشالا ثلذلاوأ وطب ةديصقلا |

 ليو اعلا لع :لنيدلايف ٍقهبقف بألا هلوقب ملسو هبط لايم يبلاهلاءددقو هناجر: وهذأ

 هرخأ ىلا ءايبنالا يلعو ءامسلا لهاىلع ادت لف هلا ن نالوقي ذ باتكلا هلع مهللاهلوقب د

 رظناو ملسو هيلدا ىلص لاي ميه اربأ يهذم دنا امهنعملا يضر سأب+ عنب بهذماذهف

 كاسر ان ئتأ بأ اب لئاق ملم زعلوقيذا فاصوالان مهب ىلاعتدماهفصواعملا |!
 اهبتك يتلا :ءاربلا ىلا رظناو ار ريم 72 رسوون ذ يرش ١ ىلإ زايعادواَد َريِذَنَوا ردسواَدهاَش ا

 رئاصلاو رثايكلا_دنم نيموصعماونأكن و ةئبلا“ ايبنالا نمدريغل كلذ غي ودل ىلامت هللا
 منك كلل نع انإ لا راج الويل دقن اهدعبو ةوبلا لبقرهسلاو ديعاو:

 انقتس اطار 1



 ا جو ل ا يي م 200
 ا ملس ولع هللأ يلص دلوق نمحيحصلا يف دروام ىنعماش تلقنأف ازي ٍزعأ ارصن هللا كرصني ف

 || رئاس ىلع مدال زواضنملامهتق قرت ثالثابعمجت ةقرفنيعب و عضب ىلااوقرتفا ةنالا نأ لصاملاو

 ان نأ ريغ ليا دلكلر ملسو هيلدا ىلص دن نواضفملا مهن هو مدان ا نول شفملا مهخو رشنلا

 ْ نرورثكالا عوتنلاثلاةفر كاليلدملاعت نا اشناىلاعت نأدنعالل ق.ئاوملا بيصملا ليلدلا

 أ كلذ ررقأ اذا اءاجحإ اذه راسو فالخالك الخ رام م كنلوإةلاق. تنعش ! !ذهبو

 1 و 0 1 1 ا
 ,| لضف هب لبوقو ةفك يف نزو رأطسو دلع هللا ىلص هل فف نا هب ىلاعتانا ىقلن نا بجي يذلاف

 | هلعو مهفرشب هفرشو نيم دكئالملار نيلصرإلاو ءاييالا ميج لففل لماشلا نيقولخلا

 ا كاذ يف رثذي م ميلف فاعذا فاعضإ فامضاب ينا واومهياع جرا ثالذ زيغىلا مهل

 1 رت عت كتاف بيجتيشللذ سلو ناحجرلا

 ْ دحأو يف ملالا عم تي نأ # ركئتسم ها ىلع -

 ا ىلع هلففب ةنلعأا ةحي رصلا لأ اللا لفع لن ىلاعتدفاو و هيلع هللا ىلص دمحومو تلق

 بنتن لوسيا رشم وسعد نعملاعتو كرابتدّشالوقدر ريع مسودهيلعُ !ىلم يسع
 رم ياسو ىو مج
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 ؤ
 ا ءافخ الفشاللا مودقب ةراشبلاب مدق اذا رشبملانأ ءالقملا رئاس دنع مولعمو دمج هع“ 1

1 

 آ

  هذهج متحا هلا همحرمالس الا ديعزب زعلان أ انيلا للقنامخ ادناي ونيتيترملا توافت يف دحا ىلع

 ع ال هللا يئارصنلا ناو ىسيعوا د ىنعو تملا نم لضفا ىلإ نامعز يئارصن لعتبألا

 ١ ةقفئاف لاوحالا باب اوم ناكهنا هيفءانخالوتلجدلا كلب أهل لاقث يس ريزلبأةجححلا
 ٌ ص لضفا يح لك سبل نايدي - تنافاضياو تأق# هنفوأ تامو هنطب ترن 'ويفارم صيلا أ 8

 ا
1 

 مهبردنع ءايسأ ءادهشلا دهشلان ناك اذا لوقا ىلع ءلوج ةلاقملاو ذه قالطاو هجو لك ن» تيعلك|

 ا قملا نام مدت اماقىموع ىف ٍرخأ تي ارةفيرم ثلاةئسلايفو ءايبنال الا فيكن نرفزري ]

 | مهلامفاو مهاوقا هن وهتما ىلع فوطي وديعتي وموصي و يلصي هربت يف ويحس ودلع يلصدفا

 ١ هلايع ىلعتتم قفنين اكو توملاب دنع جري 1 قاب كلمن أ ركألا قيدصلاى ار اذشو ملاوحاو

 | د رثكأ ةليللاو مورلا يقدللا رقغتساف أ ىلع ناغإل هنأ مسو هيلع هللا ىلص لاف تلق نان
 :| هوحتو هللا رفذتسا لوق ناف كلذ مرايال انلق «ينذلا نع نكي ر انئئسالاو ةرم نيعبس

 لا اياجا ةريوشتالاقنو رك اذه نعقب وجا ءالمللو اهيلع صخألا باني ةدايع
 | تاماقعىلاهل ىلاعت تدل ليكك بس سة رذ لك يف لب موي لكايف قرتي ناك ملسو هيلع هللا يلص
 / ىتحاللا ىلا ةبسنلاب قباسلاماقملا ىري ناكمنا ثيف لكل اوييقرتلا يف ةتوافشم هريغل زوجتال
 لإ لاق ماقملا كلذ نم رفدتسي ناك نم رقما تائيس داربالا تانسح بابزم «لماكر يغ



 مع

 ا ]يبس لعماقاذ وهدم عطقنبالو هرمأ كارديال / يذلا ضفلاعساو :رمةدايزال بلاط
 اما ى نم 8 ا يفةكئاعطكو هامدق تدروت تح: ءاربلا هذهذخ ا دعب لضفملا نمةداي زلل ءزاتسملا ركشلا

 أ هقن ىامت مثلا بي داتىلا رظناو#«ملعاهللاوكلا ةدفتساذارركشادبع نرك !الفالاقن كلذ ا
 ماوس ةاوعتنتالاون ١ نيف اهب !اي لئاقن نمزعلوقي ذاهتاشو هماقباَقب روتو هيبنل اريقوت |
 ىلا رظنإو كاذ يفوبك هنعنودلا هثيدح نا ةنسلاءالع لاقتحتيالا : ينل ت وص قوف ا

1 
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 / 3 د هرج از ةاوحكنتن الور [لوساوذؤتْنأ مكحلنا امو لجو رعداو

 ا ةيال هل'رعل لجو نزع لوف يف تايب !امتهلا مسقىلاوةيالا هَمَكْبَلمْوَ نإ ىلاعتدلوتو
 6 ماا مآ دج هبيظملا قارس ادت رجملاو # يلوقب ةراشالا كلذملاو

 ل هتئربت ىلاو مابا أقمت [خرمنينمؤمأ اب ىلو ايدل ىلاعت هلوت ىلارظنأو
 أ هيالملاو . يلا ءاَسناَ لجوزع هلوقب هقي رطل راس ىلا هدا شراو دج وزال هيلعتلاوةدئامل

 2 هيف بخت ال بصق نم ةنجلا يفت يباحل هريشبتو ةيدخ هتجوز لكلام نآس يلع ىلاعت

 فن و مرطامخ ةياعروهل ىلاعتو كر ابت يرابلا ريقوت ىلع ل دياممكالذ لكف كلذ ريغىلاب صن
 0 :ىثلا ماتخ نا نيالا ءاخ هنوك ءأي تالا ل يعدل هن ىلع ةيعطقا ا نيهاربلا نمو

 4 3فلاعلو عاجال اباذهوي دعب يزال ثيل حو ني 2 ٍماَحَووم ل ردن كل وىلاعن

 اهّيهاذم فالتخا ىلع انتعب رشب ىسع محا اذ ! تلك ناف ملسو هيلع هللا ىل اص هتمأ نمدحا

 مف 2 و اًرادقم عفراواماق» لجاملسو هيلع هللا لص ىسيعانلا كيب بهذم يايفدري

 شب دحلا يفةفب ريشلا هسفنب رظني لب !مثريغ وأ ةعب رالاةمالا_:رم ا دحا 00

 ةنسلا ىفف هنعدأ ًاسفإسو هيلعشا ىلص يب هلا ريقىلاءاج رماديلع لكشا ذاوهسفةفيرشلا

 يف لاق اكوا هنبرجال يب نع يبل أسو ىسيع يربق ءاج أوتي دح نع يف ةفي رشلا
 اذا* لدا ىلاعت هاو شا ذدغتساف يطويسلاظنا_كل مالسلا هيلع ىسع كب ب مالعالا باتك

 !| تمعنو اهب لضاو لضف هفرتقأ اع دتامملا اذهمجرزا ناعتسملاهللاب ءلوقنف كلذ تمبف

 ١ دايشالا قئاقل نيركتلا ةيئاطسفوسلاةق ةرغأاب سانلا يف هبشأ لجراذ مالا دما درعلاو

 || ىلع فااخلا اذه رصأ اذاف اوفرتعي وا اوقرتحي نا اماف رانلاب اوبذعي نا مهترظانم قي رطو

 ب وجونيدلاهبهّللا دي!نيملسملا روءايلوو يعرشلا ماحلا ىلع هئالب ةهلبجونلالض

 نيديدشلا رجزلاو عدرلا هرجزي وكللذ هملءىلا لصواذا كلذ نعهءدرب نا ًاًباثاددك اتم

 خ مالا يلووأ أر امكالذ ريغو لاعتلاب متصلاو سنحلاو برمضلا نم غيلبل كيلا ريزعتلاهرزعي و

 ها سمسم

 ! دس لدفباك ثاذمل تراك اهتبانداهتياف ىلأري زاعتلا عاوتا هب لينا ىأراذا جهلا وحا هلل



 - - ب

 *ىلاعتو هناجسهمركو هل ظن هنري عم ناو# ل امواج قالطالا لعل اطال شفا |

 رم صخي يذلا# يظعلا ش .رملا بره ييلعلا حاتنلا+ديعملا ئدبملا ديلا لولاه دحلا

04 
 موسما بسس تيس مسيل

 لاق اهدي يودي لاساو ديالا رشأت نافنيدناءملا نيفلاغلا نيق نبق :راملاو نيلهاجلاب

 ملسو هيلع هللا لص دمءاشبل ةجوأتي رينأو لاوحالا نسح ا ىلا نيلسملارئاسو وهوين ديعي ناو

 ةمظعلا براتب ر ناهس *«نيمجا هبهصو هلآ عودمنان ديس لعدن لصو نيم أنيم :1نيمأ

 2 نوملاما| برش دملاو#نيلسرملا لعمال بو نوةصب عءاي ربكلاو

 روث ةلاسرلا هذه فلو مركَد دق هنعهشنا انعيفاهننلاففسوي روقفلا هعءاج لوقيا# هنن
 وه ي«رلانيدلا باهسش مامالا هني نبا يبمرلا نيدلا سعت مامالانا اهيف رازجلا نبنيدلا

 فكرا نمتلاسرلامذهلوا فمر مد يذلا فيلانلا ب بسمو ةءقلاسملا هذه يف فلا ضيا
 ىلاءتها قلخ لضفا س , لإ سو هيلع هنا ىلصا دج نا لئاقلا كلاما عدتبم ا ىلع درلا اهبدوصقملا

 همالك تاةنوتاقبطلايف يفارءشلامامالا هتصق ركذ يذلا وهث يللا لجرلا اذهنا اناع
 دقو هلو وهو 25! ةىقص يف راج رهاوج باتكلااذه نم قيسايف دنع يضره دنع

 نه لفنامالسلا هيلع يماربأ انديسنا معز اصخخ نأ ةئاوستو نيعب راو يدحا ةنس يف عفو

 اذهىلعدرلا يقتافتصلاوئةصو رصم الك رصتنا دقو لاق نا ىلا. وهيل لصد ديس

 رصان خيشلاو يللا دع يديسو يركب دمعي ديك ده نعئااذ توب  ريدقتب صخختلا

 دابشالا سوفر ىلع تافعصملا كلت تنرقويفا د :طلانيدللا روفخمشلاو يوالبطلانيدلا

 جيرستلادتدت رابع مجاروهأنييملاعلا برهلل هلادجلا أوكل د مهفاف كويل قئالخت رض

 ارصاع» ناكق ملا لوقلاةلاسرلا هذه فلؤمنا لمياه ةباوصلا رام هلادججلاو باوجلاب

 نيمجا مبتعشا ىفرناشلا !ذه يننيئلؤملا لمح ن منان كوفر ملا مامالل

 74 ةنس ىفوتلا ابصلا يسن باتكي حاص

 نيثالث يلع هبتر ىدلا قانا فرشا يف بفاشلا يل هباتك يل امتد ةمحر هرهاوج نموا

 عيدبلاو نايبلامصفاوويناعملا مابا ىلعل غشا ميدبلا مهلا (مهعسابصلا يسن بنتك لثمالصف
 هقورجي روك ذملا هباتك صناذهو لسوديلع دكا لص عيفشلا بيلا دمحان ديس فاصوا نم

 ميترلا نيمترلا هللا مسمي

 ظ



 محا

 م( «براقملاو براقملاءاضفيع يذلا #هلغلاو لظلا ف شكل ثوعبملاو*همحرلاوةقأرلاب لسيما :

 فراطنُي ةلفار# ىرمشلاةي ولأ ةلماح# الضخ قسل ناهالاناديميفةز رحم اءالاصق |:

 هصخ م لاعت هللا ناو*:ىفخأو رسلا مع نم دتعةلزام مهمرك او* ىفاز مهمرقاوةجرد سانلا ا

 ل «مالسالادعا وق مفأر ىلع * * مالسلاوةالصلاو *ةتالاسر لهي ث يح يو اجاعهداشي |

 *«راهنالا ترحام*رايخالا هباجحاو دراربالا هلا !ىلعو #*ىاطملادب عن هلأ دبع نب دمش

 نيثالث يلع لشن« قارواهماصغارم عنيا« قاروا هذيفالكدمب واراهنلاو ليللا يقاعتو

 اهب توجض#* يفتقاو هراثآ !عبنأ نم دصق ةحجتم# ىفطصملالاو ١> في رعتي ةيصخمد# فرطلا

 اهتيعض * ةئامس كلفيف تامياسلا تاطشانلاب يدهم *هئاهشفي- ضايع ىفاقلا ون

 مفشلا هلوسربو «نوكللاو ةكرملا يف لكوتا هلا ها لعوب ادد بانا بالا

 ا .* نونبالو لام عفني ال موي
 نويعلا رثا اهنم ىدحلا رون * ةملطدل ثوب راش اب

 نوتلا ثيفملا كيفك ثيغنم # ىدنلا وجرا كيدانىلاتئج

 نوهشلاو ىهشلا تريب ينمقوا * ىوملاباكترافاسيفشي نك
 نودغلا دودك مرا تح ام #* هناا كيلع ص

 ظ 3 ملسو هيلع هلل ىلص هب ردنع هردق مظعو هلضف ليلج فلوالا لصفلا 3

 | لضفا لسوهيلء هللا لص هللا لوسر نا كايحوةيادملا ةب دهب كلفت وحشي اوشا انقفويلعا
 ا مفراهاو** قا ارشالاو فارشالا ةرهاظتل دأ مذآدلو ىلعهتدايسل ناود«قالطالا ىلعرشبلا

1 

 ىلعاوج هماركلا مئاركب حطو #هريث ارث [«و#هريشك د ماو ودي دم لئاضفو هدي دع بقانج

 ا( ةيف لكو*تايارلاو ةيولالا ل ماقاو *تاي آلا هيدي ىلع روظاو#هماقمو هلاقمني رادلايف
 || ىتثاو* ةبابحاو هعصاخ ىلع مل ظفودت نس ريغ ءام ةيانعلا نيع نم هيلع ضافاود* نساحلا عيبج

 الإ هل لدجو #رهدأا يقي ام هنزوم" قباو*رهش ةريسم بعرلاب هرصنو»# هبادك نم عضاوميف هيلع

 مقدو#* مئانغلاهل لحاو*ارورسوةرضن مركلا ههجوىلا رظن نم ىقلو*اروهطوا دن * ضرالا

 || *«ةعاقشلا هلون فروج كرم ل زت ل ةظفح» "دلك هفاك مانا ىلاهثعي و عئاظملا هب

 ١ شرعلا ىلعدعسأ بت كو ؟دنللاكرم هيلع ل زتاوىذالا هيلع فرصو* هءاسلا يدي نيب هلسراو

 *«بقث الو هتما عيت ال نا هاطعاو ©« سنطاو هفصويف لاطاو # + 1نمعضاوم ىلعو

 ا *نسح قلخ لك هيف بكرو *نسللاو ةعاربلاب هدباو

0. 



 دمك

 ميظملا قللاو قلقا نسحب * هابح نواح نرد كرابت
 ميظن هقطنم رجم نع يلا * ردي هلم لها ىنغاو
 مقا باحساب هفرعو * انبركص وجرب نم هريصو

 ميقتسلا طارصلل آمي * اناده هبو هلوق ددسو

 *«لامجاو لالجلا ملخ هسيلأو#همداوقو لذفلا يفاوخ كلمو# هئاوخو ملكلا عماوجماثأو

 «هيبنوهرمأ لاشتماب رماو*هي دهب ءادتقالا ىلح ضحو##لاكلاو فرشلاةورذ ىلع هسلجاو

 ضرفو *هيدلهنأشواعىلد هبنو«ةتعامجو هتنس عابتا ىلعشحو#دتعاطيف لوخدلاب مزلأو

 هبقو* هكرابملا»دي ىلع تاريلغا يراوج ىرجاو#*هكئالملاب هدياو#*هيلءةالصلاوهب نايالا
 * ىرخالاو ايندلا يتهمشعو همركو *ىربكلاهتايآ نمواراو*ءاجانو ديلا جواو#هانداو

 ,انغاو# هءاطلاب هزعاو»# فرغلا ىلعا ىلا هعبت د غفإ رود«: فرشلا عاقب لعهبضنم بصنو

 غيماو#فراعملا عيمجرلعهعلطاو*نايدالارئاس ىلعهني دروظاو *نايعالاهل باقو *هعانقااب

 *صئئاقنلاو بورءلا ن.ماحو# صئاصخلا نماريفكالواو#فراطملا نسح الو بقلا نم هيلع
 لكل حملا هدشراو لعب نكي ل امدعو#هبيدأت نسحاف هيداو دييكرتلدعف هآوسو

 لصاح ن«هلاناو+اليلج الحم داعسلار اد ن.ءزداو*الياخو اًبيبح هذعأومهبمو لكشم

 #بوئذلاب لاؤي ال بولا ذا لبقتسملاو ىغاملا هلرنغو#بولطملا ةياقسإلا بح

 رهقلاو سءشلا|منياع اذا ين * هتملط راوثا يذلا بيلا وه

 رشبلا رشبئساو هب نامزلا رس * هعئاطنأ ّدم يذلا مامالا وه

 ردق هرما_:رع ةيحللب و + اهدبععسونألاةاغاب صخدق
 رفتغت بولا نم بونذلا نا * (طيتغم نارفغلابداعتا ورغال

 *«فاغملاوةنايصاا ىلع هلبجو#هردق ميظعتو همن موزاب حو #هربو ءررقوت بوجو ىلع صنو

 قيحر كسب تخو# هئامسا نمةل كي ءامسو# نوتكم باعك يف ركن ارقبمدضعو#*نوسملا |
 *هدقرق قزف ىلعالعو قذالا قاف الزنم هلزناو*هدت فرشوهتناكم ةعفرب هونو**هئاييثأ |

 هي قرو*افلغاب واقوامم اذ آوا مع ًنيعا دب فو *افطل ة رككادتا نوانيل زيزعلاهبئاج حمو

 نس هدابعلجرخا اعهفرعو +« جرح نم نيددلا يف مهماعالو هيلع لجيل وت#جردلا عفرا ىلا هثمأ

 *دكلسمودتعن هل ركذ الا اين ثعيلو# هئيط يف لدحشم مداو ةوبتلاهل بجواو#*هتني ز

 || هرس عاديأب هدرا او*دورعلادوقع هرإقو* دوجولا هب ني زو*فاصنالاو ل دعلان ازيم هب لدعو

 *.داغتسم ةليضفءايبنالا نمادحا طميمو# هكردا نأ هرصتودب ناوالاب قانيملا هيلعذخاو



 ثا  هتاراج اج " دنع فقوتام ل فنلا داوم 5 يرجأو او *هدأي زوأ 'بلثم ءاطعا دقو الا

 *د م لثمالجر رأ لف اهبراغمو ضرالا قراشم تباقزب ربج لاق« دمجتو

 رصحي ال هاذ كيلع ضفتخ * دمت لضف رضح يف اغار اي

 رثكأ انلق ثيغلا رطق لثم وأ * اصحلا لقموا لمرلا لثم تلق نا

 ءأت أ لك مدام * ءردق يلع لوم هب 531

 ركتب ال ىرولا نيب !هقورعم * ةميظع هلالا دنع ةتراذ

 رطخي ةريطللا هيشور وح نم * ابصلا به امهّلا هياء ىلص

 كرس هيلعهللا ىلصزي نعلاهبادكيف هيلع ىلاعتهللاءانث ينينانل الصفا

 هلضف نوفرعي ميد دقلا”ى عمهسفنا نمالو رمههلاثعب هنا برعلا هباتك يف ىلاعت هّللاربخأ
 ملوخد ىلعاصي رح نأ وماي مهب م هيلءازي زع* هتئاماودق دص نوقق تي و هتناكمو

 ةماركلا ليث نم هلاناو# مون احر ةؤر# ”مهيف بسأل فيرش# ناميالا نامارا دى لا

 قيفوتلا قئا يف علطاو# لوس عطب ,مىلاعت هلوق يف هتعاطب هتعاط نرقو+ لوسلا ةياغ

 دقتهتمحر نم: ىشهباصأ نف هةمحتأل كاسر م ةىلاهتلاقت هب نيم اءلامحررو*« هممت
 هايسو#روس نمأب ذإ .زعلاهباتكر وس نمهتصحو *ز اجحريغنمةاجسلاةبك ىلا لصوو *زاف

 ىلا ايعادو *اريذتو ارشي»و ادهاشهلسر او*«رو رش نم" م جدلا هلوقيارونديف

 مقرو# هربظ صقنا يذلا هرزوهنععضوو#ءردص ةلاسرلابحرشو#ارينمأج اريسوهنؤلاب هلا
 هنم نيكرشأا ىدرو*هرما مظعوهلكن يدلا لعدنيد ربظاو# رك 5 نيت داهشلايف هعمورك ذب
 ةلزاج همركاو*يئاثملا ن ءاعيسمانا و« قتيالطا ارصلاب باتكلا ماين هتسنود# يقل دعقملاب

 *«يئايملاة كح
 هعتاو ىدملا قاف اب تحضا * استازك نمت ميس انآ

 هحيارلا ةقفصلا وذ اهفرعي * ضيماغ اهرم ىيىراعم اهيف

 هملاص ةروسابهن» مظعا * هلحام هللا باتكح روس
 هحناف ىفرلا اوبال فو * ١بهئارقل راب مع

 هب رقو *ىنسالا لولا ىلاهعفرو «نييلء يف هبراربالا باتك انك مضوو# نييمالل ازرح هثعبو

 * مار ايف بذكلا نعذدارنو *هاوبب مالا نعهناساهزنو هاا اك
 هعدوأم هنا ىلعمسقاو# تاق آلا نم !عمع ليلا كحك زو*تافتلالاو غيزلا نع

 الرلطل ب ا
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 الوط تاريخا ضرادل ىو زو *:هاوس ىناخا نم كرمت هلوق يل دحاةايجب مسقي مو*هالقالو ا
 هم ل ال١ هم 1

 رهارنيهاربلا ربظاب هدياو* ىَفْرَتَم كبس كيلمعي نرسل هيلع ل زنا ثيح#ضرعو ١
 . .ءا 2 15 0-0 1
 ك٠« لها نع باذعلاأ اردو رتاج دره ضعب عفر م داوش لسرلا كللت نهدأ ناو« تاريعملا 1

 نامالاةباح يفمنيلارما و“ مببف تنأومجب رلعيا'هلل ان اك اموىلاعت لا ةف# يهمدأوب هنوكل
 هاطعاو *نولصي ةتكن المو هلأ ن !ىلاءت هلوقب هيلءاوطسمل و ارلصي لىرا *«نولجيدب |

 نيب و*ساندالاو راذقالا نم»ربطو *ريب الاه كئئأش نإ هلوقبمر دع ىلع درو*رثوكلا ٠
 اب و مكرملم .

 # سائلا م كامصي اهلا 1و ىلاعت هلوت يهم تع ْ

 تاو ةلواف» هل ديب + هرمق دصقي ناكنمهامحو
 ناثدحلا قراوطرشءافكو * هنيعب نويعلارظن نمءاءرو

 ناسحالاو فطالابةنوفوم * ةبانعو ةمارجب هدأ

 ناوكألا ريدم ريدقلا دنع * هردق ظعب ناب ريد اوهو
 نا نجي ءانث هياعىنثاو نونممالو عونمريغرجاب اهيف هلعوو*«نون ةروس يف هت طا نسحأو

 ا * معقل ىلعَل َتّنِإَو ىلاءتالوقب ديك أتلاو ديلا يف غلاي و#”ميسللا لور هلمحي
 0 ولعو*هتبلغو هروبلثنم# متلاو تالصاولا تالصلا لي رجب عفلاةررسيف هع"اك ءأبتهفختأو

 أ *«رخأتامو هيثذ نم مدقلا«نارفغو*ريكتو هئادعا نم عفرت نم عوضخو# هتك و هتعي رش عارش ْ

 | ىلع هلوح نع لاح سصتو *«نيزملارصتلا هرصصأو *« هيلا ةيادهلالاسراو*هيلعةمعنلاماعاو ١

 | ىلا#دعباب هبامع"ا نم ةرجشلا تحت نحماضرو *هعبات نم بلق ىلعةنيكسلا لازناو*نيبقلا ||
 || ةقورعم فراعم نم ملسو هيلعدللا لصدل مو* هدووسملا روساا تاي !هعنمفت امكلذ ريغ
 ا *هروث امرث 1و 1

 هلالج لج توكلملا بحاصنم * لسرم دمحا ناب باتكلا دههش 1
 هلالخو هئاصوأ اهي كرخأ + مكحو ىلتي هعما اهيف يآ ّ

 هلاقم رودصلا حرش مكيف * هناي ًاقداص مسقأ هلو

 هلاثم ماري ال ام هلاتأو * الولا عاونأ ءالوا_دزم ناهس
 هلآ ةيحتئاب صمخو ادبا * الملا برنم هيل :الصلا ذأ

 3 سو هياءهّللا لص هبسن فرشو» داوم يفثلاذلا لصفلا96
 رتب نمو« دابعلا ىلعو هناحبسملا يلعابم . ؟او*والبلا فرشاة كمي رمل سو هيلءشاىلص ينلاداذ



 مع

 ام ةداباهاي ةيدعسولا متماطس عش تملطاهئاهمقفأ يلو*هميتيلا هتردتررظاهترب ْ

 ١ امك فعطللا ةيعدأو# هاوح أ نمالاب اهتب ناكراو# هيماطابلئاضف دراومو* هيمان
 +يقاص اهتور.و اهانص نيب عالا شيعو#«ىفاو ةداعسلانءابماقع مئاقلا ظحو#هلوبقم

 ةفرع فرع نم تضقو هانم يم نم هسفن تقلب واع ربح لبقو اهرحيح ىلع لبقأ نمل لوط
 شيرت ةلالسق وفصو*ميلستلاو ةالصلا هيلع ىسعةراشب و*يكارب اهيا رعدوهو*اهرظو

 ا ممرعاوأتيب مولضفأو*ارضحواو دب برعلا فرشاو*أبميقمو|بلحار مشاه يبب ةبضنو##أ م بعصو ا

 ١ *هترهز'وضرعازلا بلا تاذ هءاةيجو* هترضن روني ازا ب سنلايذ هبا لبق نم*طرفت |
 ١ ماركلا يدل عيفرلا فرشلابو * يلاعلاب شيرق ترذقنا اذا

 مانالا كيب اهدج ةرابع + ىعمواهمصالخ ايهابف

1 

 مالظلا حابمم هللا لوسر * ىئاسيال_ زم ارعص رسو ٠
 دلو نم ىتطصاهنال ل زانملاو تويبلاعفرا نمهراتخاو*لئابقلاو نورةلاريخ نم هللا هثعب

 | نمو هناتك يب ليعايمأ دلو نم ىفطصأو# ليعامسا هعم تييلا دءاوق مفارخت ليلاع أ ميعاربأ
 || مئاهيفب نمو# مشاه ين ءشي رف نمىفطصأو *هناكماو فرشلاب ف ورعملا اشي رق ةنانك يب
 أ نمدجرخاىح#*حالصلا ةلهاب ةلوحألا بالصالا نم هلقني ل زيولو##مساقلا اياةارسلاس
 + حافس ىلع طقايقتليل هب وبا نيب

 لقنتل اهجاربا يف س.شلا اذك * ددؤس بابرا بالصا يفكلقتت

 لوعملا رومالا ليس هيلع لمح # تفرشت نوطب يف اًيرس ترسو
 لبرسم لالجلاب ردب كي ادب * مهيفو مهنم تنا موقل اًنبنه
 لبقمو دوجولا لها ىلع ديعس * علاطو هيف تئج تو هللو

 | رونلا روهظن م *رهتشاو كرابملا همدقمنيحفاوامو*رشتناوودلومدنع ىرج ام ىتخيالو |

 | يتلا هتانرشطوقسو *يرسك سرفلا الم ناويأ جاجتراو#رهاوزلا مولا ىلدتو*رهابلا
 ةسارحو# هب ربط ةريجب نمءاملاضرغو *هيفلالا مران دومخو *ىرعشلاب دقعتنا تداك

 ًاقوتخم لبقامال.لاوةالصلا هيلع هناون«براغملاو قراشملانيب امة ءاضاو« بك اركلاب ءايسلا

 كرم ىرب و# ركب نيدعتس يب نم عضراساو*أر وباب وعوبنلا للحيف لجتو#ارورسم

 نم ماخج متخو»#يقلوهوةدارالا جلدي لذضو# نما يلا هبلقىقو« ككاو نيممأ لها لاوقا
 , | تزوو + هنخرلاو ةفأرلاب ىشحوج هكحمو اناا 'لطمؤ*رودبلاو سرعلا هتجهب قت »< نو

 ا ا 0 + عضاووهحيجرت نيش مهعيمخن زو رلو# جر فهتما نم ةئام



 حجر دق ههتعت نآزيمو *« هفيرشلا رحب اط 7 ل

 جرتلاوانملاو ىدملا آو * انملا انع كاز هءدقب

 حيشدنم ردصالو اريغك * هردق ِث
 حضتا ءافطادبب قملا هب + اربكح ةكح هثرواو
 جبن دق دق هذمقمو باصأ * هجثن تتقي ن ب ب نراالا

 ةيلعاشتامو ة«ريطأ عاونأ نم هعكربب اهموقلوامل ]دحام و *ريضلا نم ةميلح نعدب عفرامو

 نعورابخالا هب تفدارتامو*مالسالا ليقةيلهاطلا روما نعةفعلاو *ماتصالا ضغب نم

 هب رذنا امو#فئاوكأ نع «عامسالا قرطر* ف قاسالا هب فرعامو *رايحالاو للملا هالع

 || *هتلمو هتونو#دتام العو هئايساو*هتافصودما بأ نم#نابهرلاو سوسقلا نعل قنو#نابكلا

 تراقغ» ن نم مالك م مرك ذو *«ني دحوملا راعشايف كلذ نمدجو امو هتما تعفو هتشعب و

 || امو#ليزنتلاو باتكلال مام سا نمدني و*«ليجنلالاو ةاروتلا يق ىفلا امو *«نيمدقتما

 ب وتكم يو امو« روصلا فاوجاو بصنل أ مئابذ نم مهسوتةريظو مانصالا ةنسلأ يلو رب
 هقادصخ دقلو*ميظعتلاو ةلاسرلاب هلةدابشلاو همساركذ ن نم#دقلا طخلاب ةراحملا ىلع

 *هيلقأ م قاف رابع بولقملار انو« برعلاو يتلا !هءليضغت نا عبرعأو* بترئاايازجملاعت

 *ايننق مررخ نم هلع نيمت ةسانلامسقو#هب رثالا رتخ]ف هنءبي رقتلل هقلخ لاوحأ ربسو

 ةمسجواحورواًعرفوًالص أو *(ماوأباهاكزو

 هجلبتم ةحاضو ىدحلا هوجو * تجصأ دمحا لسرلا ريخ دلومل
 هجرأتم اهقاجرا هيب ثداعو * هردب راوناب ايدلا تقرشاو
 هجربتملا هجاربا ىرع تلحو * .هتافرش تطقسا يرسك ناويأو

 ةحجتوم ماعفلا مهمدل تناكو * اهبيا خاب سرفلا تيب ناريئو

 هحبتم ريطملا قطا نم رينث * همودق بيرق تءاج ةبآ و

 هجوم الملا ناين لضفاب * ةيق ىكصزا نمحرلا نم هيلع

 00 ملسوهيلع هللا لصةفيرشلا هتوءنوهفاصوايف عبارلا لصفلا 9

 رافشالا ب دها+عدانوللارهزا*هماقلا ل دمدم#هماملا ميظعلسو هيلع ىلس يلا نك

 | بجاواا جزا* ندبلا كسا. نينرعلا بقا ناتسالا عطفمد#نيبجلا حيضاو ةحلا نكد حلبا
 بحر نيبكنملا نيب ا« ديعب *«نيدضعلا لبع#نيدنزلا لب وط# ني دل لبسس#نرقريغ نم

 طك
 نر
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 #*بذشملانهرصقاو عوب رملا نملوطا*بنشا*مفلا ميلض# مش :+:نيمدقلا يس*+«نيفكلا

 مولمجاو بي رقنمسانلا ىلحا*:ديجلا ينيجخرعشلا لجر ةاكمد ةنلاريصفالو*«مبطمب سبل
 رهاظ لكشلا*«ردبلاة|يلرمتلال الت ههجو ًال التي «ردصلا عساوتب رسما قيقد# ديعب نم

 ىلا قطن اذاو * ببص نم طخنامنأكىثم اذا *هينذأ ةمت هرعش زواخي ال * هينيعب
 *«بحعلاب ملكلا عماوج نم

 بدالا ريثك تابملا ريزغ * تالصلالي زجتافصلاليمج
 بسحلا ميظع لاثلا مدع * لاخلا عيفر لاجل عيدب

 بترلا يلاع لمانالا طيسب * انسلا كيسداب لئامثلا لم

 برعلا ليج هللا فرش هب * يحنلا لها هللا دشرا هب
 نمآةرعىتصذاو#ر نعلا نمار بيطا»*مسجلاو ندب ]1فيظن# ممالاوخرلا بيطناكو

 يأت ةراطلاةجماذش . كم شخ ابي طراتصغزت بي ود«أبيط عوضتب#«رفذالا كما
 س أر لطم دب عضب «*ارشن هفك ىف دجي دموي لظ.ف لجرلا غلاصب*راطقالاو ءاجرالا هرشقب
 هنافرع لا كمين مدا ينشف قيراط ف يشم ام*ارطعنايبصلا نيب نم فرعيف يبصلا
 # هدنل دل اليذلاهخير نمدكلس

 جرأفت هؤاجرا هفرعبو * قرشدهارونبدوجولاجو ©“

 جربتملا هرهذ ين#ضورلاو # هرشن ٌتافدنع يوطي بيطلا .
 ليزج* فارطالا لئاسفرطلا ضفاخ#قافرالاودافرالا رفاو#قالخالا ثمدناكو

 *هكلالملا يريونيطايشلا ىري# ساوحلا يوق#ساسالا تباث#«فاصوالا ليج نساحلا

 يري و#هيدي نيب نمرظني !؟هئارو نمرظني و*:هكلاحلا ةلظنا يقرصيي وضل يفرصببأكو
 بحلم نعرتفي# مركشلا هتجشو# مستلا ككض# هيلا رظفاذا مهترشعدحا ايرثلا فكيف

 #هاياجت“ فطل نمويسنلا راغبي و+ماياتث نيب نمروتلاجرخي#مالسلاب هيقل نمأدبي و*ماهنلا
 *اعيمجحت فنلاتفتلا اذاو*اعي رسال اًثوه يش هرطو ةياغةوص ادم اود#تهرظن لج ةظحالاملا

 انوهضرالا ىلع يشم ** راقو اذ هب مركأ
 انوع تازملا ينو * ارخذتامهملادنع
 انوصو ًالضفو الع * اًرط نيينلا داس

 انوب هايلع نيبو * مالع ثيبنأل

 #نازحالا لصاوم#هربعلا ءزالم#هركفلا ما د+*تودقلا لعابظ ومهم توكسلا ليوطناك وأ
 ع1 2 ل سر 2 ب ب لسبب



 / «افرصتني الو هسفنل يضغي الواو ىلاملا ىلا لام نهي بسال ناسحالاولدعلاب الم
 ١ ةفرعم هطلاخ نمو هباهةبيدب و ار نم*تقشناوة نحل لعربصي و +تقد ناو ةئلامظعي
 0 نم ةجاح ءاضتىلاردابي# اربختواريخ بيطاالو*ارظنم هنم نسحا ري مل* هباب مزلوهبحا
 *هلثم هدحب الو هلبق را مل هتعان لوقي * هلبقت يغتبي

 يقطمملابيبحلا وهو هل لثم # هدعب وأ هلبق دجوي نيأ نه
 ئ يننانع ىذالا هب و هقلخ عم * هقلخ ءسحو هلشف هللا

1 

 يفافأ ةيقعلا هتلس قيرطو * ىدتقا هتريس ليمجي ن لرط

 0 ينتخاو من قافآلا يفحال ام * هتافص ردب رينع هيلع لص

 هلسو .و هيلع هللا ىلصولخ وويداو هتحاصفيف ىماخلا لصفلا 96 0

 ١ *«برتقاو مهنمدعب :رمةغل لعب و*برعلا ةعسلأ فرعي ملسوهيلعشا لم هللا لوسر ناك“

 | اهيلا هتج-اصف + اهتايب ناديم يف ةقرف لك عم يرجي و#اهناسلب مهمققئاط لكب طاخيو

 .*ههوهشم كح عئادب ود[مروث أمدلكمماوجو «عنلا باب را بابلأ تريح هتغالب و«يعتنلا
 نسحو# عامبالا براعي هما مزاهياو هب هلم هظافلأ رردو#* همهم هقاسس نويعو
 لعأالا ابقوذي ال هقطنم ةوالحو* هفصلا ن نع لجتدلوت ةوالطو# عازنالو هيف كش الل هعزاتم

 عقئاو+هظفل بذعا امتجدئاشل ةءفرو هرمال 'ايظمت* هنالب يركلا نأ رارقلا لزنأ* هفرحملا

 اقند+ هبعكو لكاس .ر عدباو*هيطتخو هباطخ غلب او*«هدئارق لب جاو *«هدئارف لزجاو ؟هظعو

 || *«هيدابلا ةلازحو ةريغاحلا قئور مالكلا نع عيفج هيلا شيرتيف هتيارو دج يلب ق

 ا الورشلا هكردت ال يذلا يحول هددع نال + ىوسقر يفوعب 3 نم اهب هصخ ةعاربب دياو:

 هملعنم * يشع نرطيحي

 اقلبن دق دافلاب نم جصناو من * اوضم نيذلا بْرعلا غلبا دمي ا
 اقسفلاوجابصالا دجوأ نم ءاتآ * اهبيط روثألا لكلا عماوج
 اقس اهتايمت نم معلا رعاوج #* ترشن ابل يدلل هظانلا هلل

 |  اقدص دقني رادلايقسانلانمؤفك * هل سيل .هللا لوسر نا لاق نم
 || +قداص نظو +بئاص يأرو*# يقاث رظنو#هنيتمراعمو *هفيرش بادآ اذناكو |

 هيد »دوم قال اوه دوصقم لئاضفو#+ هلماك ةسامحو#ولماش ةسأ يسو# قفاوم س دحو . ا

 ا ثعبا#ها دهب يدتبم ومو ٍطحو ذي و ءاضرل ىضريو هطغحل طوس « نأ ارقلا هقلخيونامالا ا
 سس ل ب بسسس دسم _ّ
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 فاح مئارشللاب رقم قافدلا ساد نم ضرالا ةقش ضحريو# قالخالا مراكم ممتيل
 *« تامل! لاقثا اعفار + تامهملا يف ارظاند# حماوجلل اضمئار *حلاصملا يفادوتبم»# عئا دولل

 هبيذيتو ىبسمللا هقالخا * تنراق دق لسرااريخبادا
 هبييبلت ركفلا راثأ ولو * !هفاصوا رطاخلا رصحي ال
 هيدأت كدحا هيدا * ذاشرعلاوزهثاوالفكو

 *«ةعطق نم لصيا#لاضفالاو لضفلار يفك« لاهحالاو رطانيزع سو هيلع لص يلا ناكو
 سمي و ىلا ىلع هفرط ىفغي و# مللظ نمعوفعي واج همرح نأ. لذ و# هعنع نم يلععي و

 لهاجلا ىذا عمد زيالو# هركي و قيام ىصريصي و#هردقلا عممقئني الو* ىذالا نع سفن
 ذخاؤي لوما نكيمل ام اهرسي ا راتخا الا ني رماني ديخ امو *ًاملحو اريص الادفارساو
 ملاعو لب هايرو هفرع م عوفرملا ضفخاودصقو :ءايبخا اوتو هعيعاب ر اورسك ن يذلا
 الوفهقحيف نيقئانملا نم ادب اعزواتو*مهلثم نعافع مو مهعافعو*ميلهج نمرذتعاو
 *دئاعمو لهاج نع ضرعا مو+الضفو الط هوس هداررا نمالو هعش نم لبا قيذ والعفو
 ةدشلا نممهنمىتل امو*هيلعاجلا ةأساقم لطربصو بدها نآالاطق ايش هديب برض امو
 *ممدل اييهرفظاو مهرف هكحو# ميرلعملا هلل ناىلا+ هيلبلاو

 الشم ربصلاو اًرزتؤرم محلاب ب هلئامثتقار دقو ”ينلا ناك

 المثحمرشلادبع سفنلا سيو # ةردقم دعب اللقف مفصيو وقعب

 الهجن م لوق نعاضرعم هقجيف * ةملظمم يقأي نم لباقي. امو
 الذب مو ىطعا كو لانا كو * ادهتجم فرعلاب اًرمآ ادغ و
 المح هفاصوا لن ءالولا اذاي # اًديإ صتني ال هليضفت ليصفت

 القتنم قفالايق ىبلاردب راسام * رطع هرشن مالس هبيلع ينم

 ” 2 26ووياعشا ىلص هنعامشوومركوءدوجيفسداسلا لصفلا9«
 ْ *عاردلاديدم *«عابلا لب وط## مركلاو لضفلا ارفاوت# مسه يلاجلسو هيلعهللا ىلض يبنلا ناك
 |. لاعوبطم» ءايحلاب ىلح#فراوعلا لياج# فطاوعلا للم لئامشلامرك# لمانالا طيب
 ١١ رججلاو ثيفملا ثيغلاهنمنيا# قازرالاةلصب ّتبم#قافرالا لزج* قافنالا لهست# ءافنسلا
 + بئاونلا ىلع نيجي ود« بئاغرلا لدبي *«لم ألا لما بيخيالو د«لئاسولا ىنقتي# قادييغلا
 دفرلا باتطادهب و#مورحملو لئاسلا ىلع بيسلا ليس يرجي وجم مودعملا بيكي و لكلا لمحي
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 رخديالو# هداخ يف نكي امديلا رلخأ نم ليني وهفافلا يشخيال نم ءاظع يطعب و« هقاورو

 ءاياطع لالظ +*«هلسرملا#رلا ن ءريخاب يرجاو#*هلقتملا ئاينلا نم ينص «مدغل هموي نما ٌش

 ىلا بئاكرلا عرمتو#هيدأيا عنم بئاوهسلا راتق# هديدج حربتال همراكم للحو#هديدم

 ةلاجر ىطعاد«ىلف الو ضرع بلاط نع ضر عاالو جال لاقف» بث نع لئسامنسهي دان يدن
 فلانيعست دحاو ساجميف مسقو*نيل# ةئلادتعقورعم هفورعم لزيل و*«نيلبج نيب ًاغ هلأس

 | *« برعلا نءدجاو ريغ لبالا نم ةثامةئام يلمعاوجمتا نمودجنا نيعئاطمب د جنك و* مرد
 حم امريخو# فال ةيساوناكو نازوهايابس درو *+بهذلا نمهلمح قطيملاه سابعلل داجو

 فاخذ ريغ ةاورلا مل اع نعوريغو ناوفص هب

 لبو بام مركت جو * بيس "ليس يقلل ناكدقل

 لضفو دوج اذ فكلا طيس * اياطعلا حرشنم عابلاليوط

 لدعو نراسحاو ثف يلح * يدايالا لزج ىعتنملا فيرش
 لط. ريغ نم هدعو زجتيو * لاس الب ةانعلا ىلع دوي
 لفح لك يف اهريبع حوفي * نراسح فاصواو ميشال
 لثمو هب ساقي ءوفك نعو * ريظن نع ةيربلا نم لي

 *مادقاو ةلوصو# همارصو ةسامحو* هما مشو سأب و هدشوةلاسب و*ه دحنو ةعاحشاذ ناكو
 *_لاطبالاةليح لطبيب و *هاملا هوجو كتييو *ءاكلا لمش تتشي# ماؤرسغلل ماغرأو
 قفخو هي ن قدص نم تانهرملا ءاضمو*هتامزعةدش نم لابتلا وفن * لا يفالا عج قرفي و

 سكحنو #*:مهمالحا هفس .و*«نينملا هفيسب ادعلا ب هراو*نيقيلا قى  كشلا بهذا *هتايار

 داعلا لهاداباو *مملاومأو مراي دومهضراحابتساو+ ملاعفاو ملاوقا في زو*ميمالعا
 هدهاشمو هدو دعم هتاوزغ رافكلا ىلع ءادشالا هيهمن نيلسملان يد اور اتبلا هيضعب

 :«اهسيطو يماحلا عئاقرلا رضح #ركذت سرا نمرهشا هفقاومو*«ركنتال هب ورحو# هدوهشم

 هلوح نم نوملسملا رثو*هرمريغ رقتسموهو هنعذايكلا ىلوتو#اهسيمخ مرمرعلا محال ا هشو
 *«بذكأل يبلا اناالئاق#حزحزتيالوربديالل بةمو* حرببال تباثوعو#هرمةرفنيتحموي |
 «ناميشلاوناككتادشا نم هدعوالا# ناعما قتلا ذا دحاهنم برقام#«بلطملا دبع نبا انا ||

 ريو «نثاو عرسا ناكو الا توص عوقول موقلا ىفاوتالو#براض لوا ناكوالا ةبيتكو قل.امو

 عجشاتيأر امرت نبا لاف#دالجلات ةونيكرشلاةهلبرقاالو «داهجلا يف هنماغاج تبث

 بح مج سس سما

 | مابا اذاهلا لوس رب قناتك يلعلاف و*«دوجلالو هلا لوسر نم ضقاالو+ دنا الو



 ملكا

 0 لا _
 ق.سغلاول# هيجو نهف نيكر م ةسامحو ةدحغ ءدشو سأب

 قيس ام ماركلا نييبنلا قبس * يذلا يداحلا ينطصملا ينلاةلاذ

 قنحلاو ةظيفملا نس مهلحأو * هفيسب نيكرشملا لعش تش <
 قّرَفلا كرم هؤأر امل اوقرفتف * هئاقان اوعمجتو اوبلأ ك
 قدص اًمادقاو (مزع غولا موي * ىرولا ىفوأ ادمم نأ لاق نم

 قرولا نيبام قرولا ماجا فته * ام سودقلا كلاملا هيلع ىلص

 6 سو هيلع هللا ىلص هلقفشويفطلو هسناوهئايحيف عباسلا لصفلا 9
 مهعسواو+* هاضغا تاروعلا نعممرثواو+#ءايح سانلاوثكاملسو هيلعهللا ىلص هنا لوسر ناك
 + الئامثميفطلاو *الئان ميفطعاو *اًمطل مهلزجاوجافصو يلجاو#اردب هروثاو*اردص

 +استاوارشب مروظاو#هرضن مهجهباو ًايدامهتسحاو *هرشع مبمركاو ةكحو رعمهنيلاو
 رامتنالا تامسن نهفطلاو+اهر دخيف ءارمعلا نم ءايح د شا+ سفن مهبيطاو اقلخ مهطسبأو

 فلؤي «بايعالوحادمالو شاحلالو *باتعمالو ظياذالو ظفب سيل#اهرعوا وبه دنع

 هقاشيالو#هرشب رشب نعيوطبال«مييلع يلوي وموق لكم رك مركي وب ميلا نيو سانلا
 *هئاسلج ل ريب هيلجرا دام طقري ملو# هئايح نم دحاهجو يف هرعب تشيالو#هركياجا دحا
 فوهللا نع عنميالو# هشادح دحا نع مطقيالو# هبوب ادفولا نع قل نرالو# هباصأ دقفتي و

 وه روكي تح هنعفرصنيالو «فرحنبالو ةجاحل هس اج نمي ل دعب الو #هقيغملا هبت

 نا هسيلج بجي الو* مقتللا يسنثي ىتح هسأر ىسنف هنذا دحأ مقنلا امو »# فرصنملا
 3 مكرم هناسحأ نم ىري اهل هند هياءمركأ اذحا

 هرئاشب تحال هاقلي نمل رشب و * اهركذ راس ةروثأم ةريس هل

 هرئاط يبا يق راطءايح هيفو * ةرسم هنم ناسنالا ىري راو

 هرطاوم تمس وغلا بيجي ثيغو * ةسيا ليزالل سنق ةطسو

 هرهاوج دعت ال رجب وهف قنأ 0 دمحأ تعل نمرصلا موري نمايا

 نيكسملا ةوعد بيجي و *اهيلا عراسي و ةنوعملا طربا وهنابيلع“ ىفاكي وةيدملا لبقي ناكو
 | رثكي و«هجاحلا بلاط ببس ةالصلا فقخي ود هنيدملا ىصقأ يف ىغمللادوعي و+ هنيكسملاو
 || اهبىنبل ماركا موجن هرئازل علطي و*«لوبقلاب رذتمملارذعلباقي و+هجاعمو هداعم لفاغتلاى ا
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 وعدي و+ هتداعنعقالخالا مراكم يف جري الو» هتداسوب هياءلخ دي نمرث ثري و*«لوفا

 بالو مئانبا ةبعادمو مهتث داو مهتيطاة# ىلا ليك ودكم هئامسا بحاو هادكب هياصصا
 لع يرجي و*هيوستلاب هتدوم نم هئاساج نمالكمعي و* هيبأتلاب الا هتيب لها نمو مهتمادحأ

 هنعدللا يضر سنا لاق *لوقلا نمروسيمب وااهبالاة جالا | ذ دريالو# لونثا لين هلماو هما نم

 هتكرتمل هتكرت * يشل الو هتعنصول هتعنص * يشل يل للاقاش نينسر شع همم دخ

 ربا ييط ريا سدقم * ىخرو ةمحرو ملح لوسر
 رّةثنم نوعو ديرط”فبك 3 مهتم ”تيغو ديحو ”سنا

 رشبلا ديس وهو هقح يف * ادهتج عيلبلا لوقي اذام
 روصلا نسحاي مييقتليو * هترمزو هباحا مركصي

 لدعيالو قفرلا بحي#هلماه هيئاهوددسو «هلماش ةمحر و #«هماعةفارو»*«هماتةقفشاذ ناكو

 يريالو*+الهايندي وةنسملاب رمأيو *هتالصيف زو يبصلاءاكب معس اذاو* هتاهج نع

 *«نسحا يثينثاب مفدي و*جممسي و 'ىبنمملا نعزواجشي و*عيفصي و وفعي نكلو* هاشم ةئيسلاب
 فتملا بايسا عطقي و** فيضلا يرقيو محرلا لصي و* حكما اهفورعملا نم يتأيو

 ةظعوملاب انلوختي ناكدوعسم نبا لاق همالاسلار اد ىلا نيطسملا لوخد ىلع صرخي و+ ف يحلاو
 ءادسايف غلاي و * لبقو مهياعقشإ ايف فقوتو*لهبمو هتمأ نع ففخ *«هماسلا ةفاخم

 *«بيغيال ةقفشلا نماقفش مهل ملطاو* مهيلع ضرفت نا ةفاخت ءايشا هركو+*«مسهيلا ناسحالا

 »* بيصت رفواب هريم دراوموهريخ لهانم نم ميبصخو
 بيسنلا بيبللابرقنمزوقلاب * مكحارشب راتخملا ةمااي
 بيصع رما لك مدع ففخ * يذلا ريشبلا يداحلا نسحما

 بيتلاب _- يرقلا رحب #* 1, ىيلع ريخلا رثكو
 بيطر نصغ قوف نم ةمامح * تدكغ ام هللا هيلع ىل

 »6 لسو هيلعشا لصءراقوو هادعوهعضاوتو هئافويف نماثلا لصفلا 4
 كاك مهل دعاو * ادهعوءافو مهتسحاو * ادو سانلا لمح لسو هيلعهتلا لص يبنلانأك

 م راك او«ارك د قوقحلل مرفواو#اراقووة نيكس مافواو*ارانموالادم مالعاو*امجت مدعسأو

 .نيكسملاو ريقفلل يدي و»*«هفلخغيف دريو زامخلا بكر يار شب مررظاود»# اريك مهلقاو امضاوت

 هثيب مقي و« هلعن فصخي ودب وث مقري و*مداقلا ةمدخ ىلا جابي و*م دافعا عملك ايو« هفطل
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 ىلع ًاكوتي وبجريعشلازبخ ىلا تح يعداذا بجي م و*ريعبلا لقعي وةاشلا بلي و+«هلحامدخيو ||
 نم هيلع نيعتيابموقي و* قوسلا د نمهنعاضي لمي و*اصلاو لمزلا ىلع عجطضي و*#اصملا نإ
 رظني و*ناسحالا تاب هبات مركأ نم لماعي ود«نامعالا نمدبعلا نسح نا ىريوت# قوقملا ا

 فصني و«ىااذاهل ماقي نا مركب و+<سل جلا هب يعتئاشح ناي و«سأةملاونويدملا لاحق أ

 ةمالا - قلطني و*«اهتجاجت ءايربكلاو زعلاغر نمن كسي و*اتعوديلع ىدعت نم مولظملا ا

 يفةئدب ةئامىدهاو#هروصلاوةئيطلاثر لحر ىلع جح + اهتجاحاط ىغقي تحت هاش ثيح

 لإ دعي نوكيداراخخاو8اكباعسا وي 'ةداعسلا ءايسيفراداو»هروربملا جملا كلت ١
 * بيغلاوت داهشلاملاغ ىلع ىاللا مركاو# بي رالوكشالب رشلا درسنا لعجكلمايين 1
 هدهعي مانالا وا * قطصملا لوسرلا ناك 1

 ءدو صلاخب مهمر * ؟او اردق مهلجاو ا

 هدعو قداصل مرتع * ناو اشي معساو ع

 هدجم ف امضاوغم * اًفطعت. فقطلتم /

 هدقرب حامسلا ىريو * هفيمض ةمدط سا

 هدقع وأ هللح يف * امئاد عسبتي "قحلاو

 ميلجاو# .دل ميدصاو هيي هرضناو «هنايصو ةفعملزجاو#هناما سانلارثك اناكوأأ
 يفانيما+ماكح الا يف قلابة داص*«مالكلا يفاقداس+اناسحاوال دعم زغ غاو#ائالعاوارس ||

 مش 'هظنل وجزانالاب ورقم دءو#ضرعلاو روشنلاه بلا نمدنعانيكم# ضرالاو ءامسأا

 الدعوي دنعو دا علا لا لامنم ىلع لبةيالو«دحا فرقبادحاذخ يال راجيالا ىلع ١
 ةيلهاجلا فرمت+اهلهاىلا تانامالا يداوي و# اهلفنب ةالصلا ضرف عفشي و «الضف قطنيو ١

 ه.لعبهودعوديلودهشي * ماربالاو ضقنلا يفهيلا نوك اسني اوتاكو *« مالسالا لبق هلضف |

 * هلحال ءادعالادب تدهشام لضفلاو*هل دعو |أأ

 الدعلاو ةنامالا هنماونياع دقو * ال فيكومتم لضفلا نوف رع ْ

1 

ع فطمتي و»# رومعلا همن داو درج و*«دعدقلاة ب مملإ قحىعرب#<ر اديالاو ا
 همحر يوذ ل
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1 

1 

١ 
 أ

 ىلتت هقاصوأ ثأر هلأ مت يفو « هلغل لو رت هللاثماهيفكي و

 ٍر : انا ليج +راقولاو تعصلا لي زب حا ةرفاس دادسلا هجو نعد دكتو*«هرفاو ةأورماذناكو

 ٍمعأ

 ليي و لك و مالكلا ةلق ىلا نكسيو *«هركفلاو ريدقتلاو رذحلاوملهلا يلع تكسي ود«هرطنل
 كل و رد اوما ىلع تكس وهرطقلا |

 ما سل ا را را
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 1 ا

 1 هيف عفرتال# حو ءايحو ريخ لمو# لعو ىدح ساج هساجد# ليج ريغي ملكت نمع ضرعي و

 نأ ممألا هئاجرا يفرفختالو*#م ا هرحيف نيذوتالو*تاروعلا هيفركذتالو#تاوصالا
 أ عيأ ارط|نماًّئيش هسلجيف جرخي داكبال#ه واهب وراقوداز تعكنأو د راسلج قرطأ كت

 *هفاصناو هبداو هل دع قي رط نعل دعب الو

 هفاصوايفراكفالا تراحدق * فصنملدءفاصوااذيحاي

 هفاشك ينسملا يش جارف * ايملاو ةأورملا باوبا جالو

 هفايضا قتله رسبمرق * ىلع الايوتجيال ساع يذ
 هقاتكأ فيس !كاودئاجرا * يف ملخلاو هراضقاهف معلا
 هفاوفايف ضورلادرب حال ام * هو هملا هيلع ىل

 لو هياعهثلا ىلص هتدابعوهتعانقو هدهزيف مسانلا لصفلا9

 +اينءاهزتسموجاياعلا ةلزاملاب ابكر رتنمالزان «ايندلايفادعاز ا وهيلع هلا لم هلا لوم نزاك

 +دعانقلا طورماعةلتم#هعاطلاب اياهم غاب حرض ؛ىلارظانريغ*اهترهز نع ؟ضرعم+ اهم اللقت

 || «مرورضلا هيلاوعدتام ىلعهسيلمو هتقنت ن ءارصتقم#هروماودلا وح تافكماو فاق 5
 |١ هشيع#هلح دعيتإ- هباع#ا ىلع جابيدلا لاح مسقي وجيرعتلاو ءاكلاوظياخإادربلا سالي

 ' الوممانملا لقي فيل هوشح مأ نم هشارفو#فيشخ هسيلدو#فيفط هلك أو «فيلظ
 الوها اطلع! ل اسي الجاي واخ ماص جب يوجب واط امج تيبي#ماعطلا ندراكتسي
 لهنأاب منق وقس ناوا«لك هوم نادلماواالواثرغمملربظي

 سبلمو برشمو لك ام يل * دئاز راصتتاو ماظع دحز

 ا سداح مأسيقو راهم موص #2 ىلع ريص اعبي ةفعو

 ْ سادملا ابيشو نم هب ىهلت * امو ايندلا نع ضارعاطرقو
 سننالا لك كيدنت ةلزنع * ىرولا ىلعااي ول سرا يساي

 هيد عيشالو#نايحالا ن 2 انيح قئرلادل زيخالو*نا وح ىلعطق لكأ م

 « ةاشمحلادب| يأرالر #«نيملا ةكرداتحاعابت مايا ةث الث رب زبخ نءالو*نييلاوثم
 ا ل ا فلخ امو طيرشب ل رمرءربرس ىلعاة احا مان دقلو

 ا زرياو#نز ونكلا حيتافمو ضرالا نئازنيقوأ دفواذه#«هقدصاملعجضر اوهتاؤبودحالس

 ا ؟«ماعلاو ن نأ اهنلا لداايادهدت اجو#مئانغلائاغ هتلظاو#زوجحو بوهجم لكؤي رمال نمد
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 ايندلا هيلا تقيسو#تاقفنلاو _لاومالا هيلع تلاتناو#تاقدصلاو ىرجلاهيلاتاحو

 امو*رادصالاب كلذ نمداريالا لياف#اهريهامج ثاحوتفلاه يلع تئدارتو*| مريفاذجي |
0 1 

 .نييسملا للاصميف هقرفو»ريغلا ةفاقدب ىنغاو*«ريمعاب هققثا لب*رانيدالو عردب هنمرثأتسا ||
 هعردو كيسوتدنأ ىتح#هلاوت دصاقو ءدفر بلاطلهإذب و * نيكرشلا فكأ هب فكو |

 + هلايع ةق يف ةنودرم

 زرنكلا جيتافم هتماوو # هيلا ايندلا تاو ؟ ين

 زوشنلا طارتاب ابلباقو ** اهبلع ىبأف هوجن تلامو

 زيرملاكلملا يناجي ذالو * اهانج نع ضرعاواهينجت

 زيجرلا ظفللاب جاهتملا ىلا * اناده اراتخم هللا هاعر
 ردق ىلع هفوخ وح حريظن هتعاط#و دافالاو ةبحلاو ةعاطلار ف او:ه دايعلاو فوطادي دش ناكو

 هقش يلع ماني *اليلقالا لدالا موقي والي وط ىلصي#دهقتسم هيت رطود# هع ديامعتجهب ريدلع

 *هرذلاو ةردلا لع بساحي :٠ رميقاري*داقرلاو مودلاةلق ىلع ربظتسل #داهمريغب نيالا

 ةعاطرجاوملا يفما_لعلا رهشو#مام دق تشفتقا تح ماق#هرمةئام مولا يف ىلاعت هللا رفغتسإ و
 ىضرل أو# هثوقنيقيلاو# هتيجقدصلاو*هئفرح دهزل اود هسابلربصلاو* هسا سأ ةيحلا#هالومب

 ةقالاوج هسيناركفلاو هبكحرم قوشلاو*هلامىحتنم ةعاطلاو*دلام أر ةفرعملاو + هثيطم
 هنيعةرقو#هحالس ملاو هقاخداهجلاو *هحابصم لقعلاو هرفترةنلاو#«ه.سلج نزملاو هزنك"
 أوس هلاال نم ركذ هداف ةرقو+هالصلا يف

 هبكر» قوشلاو ةفهرم ملعلاو * هفرطم ريصلاو هفل أم فوطعا
 هبلطع رابتلا دحاولا ةعاطو # هتمع رابملا قلاخلا ةدابع
 هبهذم نايالاو نقلا ب هذمو * هثعرش رورإملا لمعلا ةعدو

 هبرشمراطمالا للسن مباطام * هقراسفت ال ينمتايمتلا زا

 هيل .وهيلع هللا ص تاوعسلا ىلاهجورعوهب ءارسالا يفرشاعلا لصمل 94

 ىلا مارح ادهسسلا ن .«هإقنود# لي ذي عملا بعت ىلعهل بو #اليل دعب ير سا يذلا ناجي“

 1 مسوديلعمقا لسيف أدى صحيال ور صخيالاه ةنطابلاو ةرحاطلا معن نمهنّتاو*« مقالا ديينلا
 ىعششم ادع هرقاح عضيا# لي وط ضيباةبادوهو .«قابطلاعيسلا هب قرا هكرف# ٠ قاربلاب

 رايتخاب ةرطفلا ب راصاورمالل الات .ءامدوتا يف ىلص سدقللا تيب لصوالف لحم كا هفرط



 ىأرو»*تاماقالا ىلعاب يواعلاملاعلايف خاو#تاوهح ل ليربج عم جرع ترم نود نيللا
 يقود قيدصلا فسوي ةثلانلاهامسلا يفو#ىحي وىسعةيئاثلاءامسلايق و*ايندلاةامسلا يف مدأ
 غيم ىموههاخاو# هتالعأ ءامسلا يف نوراهيقاو#ىرقحتلا رارساب قبقحلا سي ردأ ةعبارلا

 تييلاىلاهروظ دنسموهاذاو*روهشملا هلضف دوهشملا ماريا ةعبالا يفو+هسداسلا ءيسلا ا
 *كالفاارادا نم ةكيشعالا هيلا نو دوعي ال #«كللم فلا نوعبس موي لك هلخ دي امري هلايد رومسلا ||

 هيدلاعدو ب بحروحالص ىلا راشا نم لكو#هلاطاينباوةوخالاو ني وبالاب سأتساو
 + باوجلا هلئ ابل دريق هعمنمةثعب نعل ًاسو و بابلادل حتفيفلب ريج 1 خفت! ين لكدمعو

 قلاخإ دنعدتم لففا هيكري # ملو اليل دمحم قاربلا بكر
 قئارط عبسل اقرت برقلاو * اقالا نم معنأاب ىلف#ي قرو
 قواص لخ بيحرت همودقب * اوبحرو ماركلا نييبنلا ىأرو
 ققذاطلا خيلبلا رك اهفاصوا * يف راجي كانه بتر ىلا اممو

 ةروم يو ىحمشملا رمشلاوةقي رولا ناصغالا تاذ *«يهتنملاةردسىلا لب ريجهب بهذ مم

 ضرالان مام ىهتني اهيااو#اولظ يئاماع نيعبس يكارلاريسي و*اهل ها نم ةنجلا راههاجرخت
 اف« تريغت ىشغام هللارما نماهيشغارف*«جرخي اهتءوفقياهدنعابقوف نم طبجيامو# جرعي

 *«ديلا ىحوأ امىلاعتهثلا ىحواف+ تريحتل راصبالا هتكر داول يذلا اهنسح تمن مولعتسي دا |
 *«فهضو ف يفذلا عمرجألا دازو# ف فخودتمح رب قصت م هيلعة الاصل نم ض :رثام ضرفو
 يهتم نع ف رقثكلا يف ىل امتنا لا ئسب هيلراش اود« هتمهو هاك ش ىموم كالذين هلكنادعب |

 *«مالكلا ميجرتن مهين ذا لعالم يفًالمو# مالقالا في رص هيوم ىوثسم غأب ىتدسهعفرو
 ىبسالا لضتالا لزاملاب همركأو * ىمرلاو برقلا ةضور يف هلزنأو
 ىفداوا نيسوق باق ابارتقاناكف * برقم ريخ وهو ىلدتف اند

 * «رضح ةدهاش هرغحاودكءايبنالا وةكئالملاب ةالصلل هم دقو# «ايسلا لهأ ةماماب همضشعو
 لضفا هاب هيلا نيب رقما لع او مظعال ارونلا ةنياعم ىلع هناعاو# هن :ردقو هب يغب جحد ف شكو
 ىفقيأمهتردفرجي نم هع راجرختس| و« باج ا كإءظفنل ن«ناذالا هعمل ود ظعأو هقلخ

 ىلظدربظ أو« قئارطلا هل عضوا« ىو أملا ةنج هلخداو *«ىوتملاهل مركاو# باجتلا يهلاب هل
 هئاطلس ب ئاجعم دهشاو#هقوزالا يئارغلا ىلع هملطاو«هنونكملارارسمال هءدواو#قئاقحلا ١
 ه«ديفطلا هفاطلاو هرفارلا هعياتسب هلعشو#هتو ربجو هئاي ريك ةظع ىلارظدلابهدرفاود«دترككمو |
 نمنيب رقملا يلعءالعا او#«سين أتلاو فطلتلا طاسب دل دوموت#هيفيكلا هنععطقتناوث دءان 8
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 # ىركذل كلذ يف نأءدنع نع مرك ذود« ىربكلا هئايآن مدار ارةييدقلاوجيبنلا لها

 ىرسا يذلأ ناؤيس #« اليل ىرمدق ين

 ىربكسلاهتايكنم هللا هارا دق ”يبن

 هرحا اهبهتبترو * ايلعلاب صختين
 يرشلاوناسحالاون * ايالاب ءاج "ين

 ىرخألايفوايئدلا يفر < ادذدقللا عاش يب
 قرعشلا تماد امهي »* لوصوم هللا مالس

 سو هيلعشا لصةمايقلامويدي ركتو هيظعت يفرشع يداملا لصفلا

 اذا مرشيمو*اورشح !ذامدئاقو# اورشن اذااجورخ سانلا وا لسو هيلعدتنا ىلص ينلا

 *اوتهبو مويلا كلذ يفاواهذا ذأ مدن و«اوعصنا اذا مهبيطخو*اوسبحاذأ مهعيفشو اوكي

 قشنت نم لوأوهو#* هئأول تحتال ءاوس نف مذ[ نمامو* هئاوناو ثيغلل ةريخملا هديب دمنا ءاول
 دابع مركاو# نيقباسلا لضفاو# ضرعلا موي هعم نم ةدجلا لخدي نملواو*«ضرالا هد“
 || بحاض وهو كومالا حورلا هيلع لزن نم لجاو#نيهلا باعسا ريخود#نيقداصلا هللا
 هرؤللا بابقءاتفاحو# رفذالا كسملا نمي يطأ هير يذلا# رثوكلاب ريبشلا ضوحلا
 هيف بخش # ناعما ةلب ,نيبام هلوط* قرولا نم ضيباو لسعلا نم ىلخاهؤامو# قسملا
 داهسلا موحنك هنازيك«نيملا صل اخ نم رخن الاو# نيجملا نمايه دحا# ناب يمة نجلا نم
 ادبااهدعب املظيال ةبرشهنه برش نم# |ًددعوةحوب

 هدرو نلإوطاي بيطلاب حوفت * هدرومحاورا يدملاديعب ضوح

 هدهمشز سفن ىبيدوشلا يلا * درطمسودرفلا سرمءام هينأي
 هدرفتم يرسملا ايازع هئاصوا * ةفلاط حلا م ريلاكس هنازيك
 هدشر#ل ىرخالاف هن 1 دق * هيحاص لظ يف الخاد همأ نم

 ة«ارسأ» ايبنالا مذعأ وهوا مهن وهلوقل تصنيف لوقي نه لواو##عف ثمل واو عفاش لواوعو

 مولجاو#« ناهي مىعطفاو#نايبت ميعدباو*هياغ مدعباو*هيأ مرهجاو# ! ارك ذمبعف :راو

 هتافصوهّللاب مهلعاودءاربصو الكوت مافواوت#أ اركشو ادم ملزجاو+ اراصنا عرعاو+ارادقم

 أ يي بناوهدنكسلو هتعيرشب مهفرعاو# هئاي ريكو هلالجو هرعابإو مهلك او#هئامماو
 ةيسدقلاةرسضحلا نم اسلجتمهب رقاو*هيلقعلا كرا دملاب ةطاحا مثرزغاو*همالكوهيحو ياعم

 كتم م بسسس

 هال



 فاضصاب ةفوفحلل هايسولا ين ري موي «همايقلاموي ميتهراك او«همالعو ةعس م ربظ ارجببملالا |
 فك“ !مارت هرلاوللا نم رصقفلا يطعي موي+ هلا يف ةجرد ىلعا يش ةريره وبا لاق هنملا ||

 قيلي ودلك أ ساصي ام مدلغإو جاوزالا نما هيفو# قولا كسملا
 يزاد زعلا يذ مهمراي * ىلا اجاوفاسانلا موقي موي
 هيخأ شر هرم رفي موي * اقللاو باسملاو باملاموي

 رمايف هل 0 ! موي اكس انو يراكس نوري و*ىرايح هيف سأدلا ريصي موب

 ىبكيو* نمحرا شرع نيك نع موقم مور# هعاطقنا وا نع مريغ رخأت نوري ثييح# هءافشلا 1
 هبلعستفي و*لوقي نا هلا هاشاملوقيف هن ذي و*نامالاو ىملا غراي ةملطس ءارسغخةل>
 اماقعو **نوب رقما هيلا لوصرلا نع رموش فق .هلايلوقتلادب تدروام ءاةئلاودملا نم

 | امم ديزّألر# رعت نم ضرالايف امرثككل منش # نورخآلاو نولوالا هيف هطبشي ادوم

 بجو نهنو*رأرقلا رادملا هيلع باسحال نم ليجعت يف مغشإ و:* ربت نماهررظ ىلع تلمح
 لصخمال هلي اةلزنملا,لهرج همظعملاةداهشلاب ظفات نوثو#رادلا ىلا لخداو باذعلا يلع

 مل سوديلعهأ ىلص هنا ىلع كراشم قللعا نماهيف ذ سبيل ةليضق ىوحمو+ همركاهناذ رين :
 هتمأ نعام يزج «لقناهواو ازجو» هتم*ل لجو هيعس لو جفا ركش# كالذ نمع يشن رك

 علت ردزلا هيالعا ىرذلا لع * لزم ةمايقلا موي هل لوسر

 مميت لوقي هيف يذلا لوقي * هريغ هنادي ال بر فقومو
 غنشق هءاج نهث عفشيو * كاؤس ب ييراباد لأسو
 عدصي قحاب و ىبسحلاب رعأيو #١ يذالا نع ىعني ناك ةيبا ىأ

 عيدمةباهتلا نتج نم لهلامو * قراب جالام هلأ مالس هيلع

 سو 4 هياعمللا لص هباقلأو هانكو هئام.|يف رشع يناثلا لصفلا

 رداغت ملون ساحل ورد توحهفاصواو+ هريثك هباقأ و سو هيلع ىلص هللا لوس ءايسأ
 عمم دعسالا علاطأ ابناصوصت نايمأ اهو« داو دع هنأ هما نف#مريبكالو ةريغصاهنم

 *رسابتلاو كش ةفيمضلا بواقلإ لعل دي الثل «رسانلا نم دحا هناءز لبفاععب ىم + نأ امتد
 نيقتملا رشي مويدخلا ءاوا لما وهوه ادم سانلا رك اوني دومحلاونيدمأ+لادمحأ وهو

 رفكلا ني هييسنلا يحاملاة+# رهاطلاو سدةلاو* رشااو يح املا ابنمو#«ادفونمحرلا ىلا
 ْ ينئارمو# بمال نود بناقل باو ار.تدسدق ىلع سانل رشي ذا رشاخلاو+ هلكت |
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 هلال يعادلاو «ريذنلاو رشبلاو دهاشلاو#هادم ةلاسر يذ رزج بقعيالو هدعب ين ال

 #* مواعم هقيب 3 0 ريخالا مسالا اذهرج موثقلاو ثقلاو ينقاار# ريشا جا !رسلاو هاب

 رات هينا ةيو ا تعب دق هااهمأ !ديس اي

 ا هيلعيوطت ىذش رشن * هباقلأ راعزا ثوح نمو

 مولعلا لما ةكلا ىلايدج * هيالعا راونا يذلا تنا
 موتا يرارد ىمحت لدر يعي * ال هيدايأ لفف هل نمو

 قحلاو+ يقتسملا طارصلاو# محرلا ف ةورااو*«لكوتملاو راتزملاو# لمزملاو رثدملا هئايمانمو

 هب لمبات نيبتويذلا نيو او هقدص قة وح ىحلان#نيمالا قداصلاو+نيبملا

 | ماما او*؛ فيولا محو #نيلسرا ١ ديسو*نيناعلل ةمحرو + سإ و هطو# هركذ لج نم

 يبد# قنا ارطلإ دسملا هنادبعو *قئالطأ ىلع ةمعنو#نيلحمملا ر كلا دئاقو# نيقتلل |

 هب رماأمو#لاعقا!نمدب ثعبامىلا ةراشايضو# همهللاو ةبوتلا لوسرو* همحرلاو ةحارلا

 ةنسلا ميقمو *_رايدلا كلا بييحو*نمحرلا ليلخو <لاصنلادبجم نيكرشملاعدر نم
 * هلي ةفلاو ةعقرلاة جر دلاو* هل سولا بحاصو# قلما يف عفشلا عيفشلاو# قحلاحورو

 جاتهب دارملأ امو# جاتلاوةوارفاو* جارعملاو قاربلار#دومحماماقتملاو*دوروملا ضومحلاو

 *برعلا نات مئايلانال ةماعلا لب«بهذلاب هّرسعالم
 ءاممالاو باقلالا فرشتث + يدها ع 3 هتالوسر ب ك كب

 هاوضالا تبأو مالطلا بهذ 4 همودق ديعسلا كعلاط ن

 ءادعالا تلذ كمزع زمبو #* دحوم لك ريش كلمن سو

 ؛ايشالا ىرولا فريب مهيبني * مط تباط ىتلا كتمال يقس
 بكارو*سيضقلاو ؛أوللا برو ناهريلاو ةمالءلاو# نأ اطل لاو ةدحلاوذمالسلا هيلع وهو

 « مركلو ىتباو ىطصملاو *متاخعاو حتافلاو نوشلاو#مدآ داوديسو «ييجالاو ةفانلا
 اهب كل نم ينل قثولا ةدرعلاو* روئاار يداملاو يمالأ ينلار# ميهاربأ وباورمم ءاقلا وباو

 يماح اياطخر# لطابلاو قملا نيب قرفي يذلا وهو طيلترابلاو * رورسلاو ةطبشلا لاث |

 لف يذب تلع باقلأ او#ليلج يم“ ىلعءابسا ابنا يرمتود<لياوذلاو تافهرملاب مرح ا

 نءاهديع ديعبلا يدكلا ن نم فرع اماهتمر#ليجتالاو ةاروتلا يف ءاجاماممو#مع رصتلاو |
 ا ظفالابعركلا كن رارقلايف رك ذامانمو# ميعتلاهئيدحيف دروامأ انش ل مك ردفو ريثا

 ىمالا ميظعتلا نم هينامشا لاذ د ا ىنسملا ! هئاممأ ن نمد هلأ اهم اماه مو ليزتتلا

| 
 ا 1



 *+ ىنسالا فيرشتلا» ا

 فورع» هقرعو ةاورلا دنع * ةسمولمم ةتايمو هقامنا ١
 فوصوم هلالجو ةررطسم * هلامدو ةروُن أم هلالخو
 فوطمم هداصق ىلع ادبأ * هلاوئ فاطع اهيعمدب عكا
 فورصم ىذالاو اهنعنإ ل * هتاقدص اًقداص نما ارب

 ف ةركعم اهبيط ةبيط ءاننب * ةيكسم ةيغ هيلع ينم

 سو هيلع هللا ىلص يركلا نارقلا هتزيعم يفر شعثلاذلا لصفلا

 *هعماج بئارغلا عاونال تاءارك و + هعطافاهتلدا تازبعمل سو هيلع ىلع يب انآ عا ٠

 +« ريفغلا ملا نيطسلا لئاعع يف اأ أر+«هقراخ تاداعلل تاي او« هقداصةعداص تاكو

 عماهجارسدي زبالو*أ اروبلخالا ديعلامداقث عمدا دزئال# ريثكلا ددعلا نعءتاقثلااهاورو

 قلاب هيلع لزنملا*ىيجلا نت ارقلا نم هب ءاجام هئاز ازجم* نق +ارونالا هئافطا لعدمملاراوتجا
 أأ »لرقم لكى عدمكمايتلاب فاناو*لوقعلا هنيلأت نسحي لقع يذلا #ديمح م

 || مهتداع قرخو* برحلا باري جهزاجعا نم م ءاقأب ىمرو# برعلا ءاهضف ,زاجباب سرخا
 أ عزو *«مالكلا ناسرف اونأكو مهنا ىلع #«هتساصفةعس رثملا يف مهمتواو# هعغالب ا

 مداعسو م دعس كام يفي راجشكملا ناو دارد عوام نايل نا نوكشي ال ماظنلاوراغثلا
 توعتلاو فاصوالا ملقس٠ # لوقو ةعاصن يوذأ اوك

 ثوكسلا ةلء يف ماقا * قطان باوصلاب مانا نكل

 تربقو#هعطاقمترهزو*هعلاطم 20008 ا نكس بايك دلاب
 تسرو *هترابع ةجابد ٍتءاضاو# هتعاربةجاجز ترائاو#هعئادب ثربظو# هعمارج |!

 دايرف اهز ودب مشن نسح لدتعاو*«هزاسوهتقينقح دئاطو تقرو*هزاجاومزاجيادعاوف

 *« هفيص رو هعيصرت نسحو” هدأ ؛اوفراهنا ثدرطاو#هدئارغ دوقع تقسناو# هكحو كح

 ىلع هتغالب نم ماقاو#هلازجلاة ةوقو ظافلالا ةجاصف نيب عجو#*هفيل ًاتميدبلاونايبلا صخو

 *هتوالح ف صوب نسلالا كرحوتهتوالطب رظاوتلا شهداو#هلال دلا خشوا ةدعرجتلا دوجو

 * بيرقلاهي ولسا بابلالا باسو# بيهتلاهنف راكفالا ريحو
 هنايأ نم هوفلاب اهروخيد * يع دقو دوجولاةاكشم راناو
 هتارهز نءرهزلا فرع ذيزلب * هضورل ةاعسلا حاورا حاراو



 هلل

 ا هتالك نزرع نوتكملا ءولؤالاب * هرحي دصاقو هبلاط دماو
 ا هتانج حترح هني ام هواتي * ةردو هءباسو هلماح باثاو

 || مالا ءابناو*فلاولانورقلا رابخاو ةميدقلا عئارشلا ركذو*فرامملاو مواعلا ىلع لّمشأو
 ١ بتكلاهيلع ترطلاام رشتو#هرخالا رادلا لاوحا حرشو#* هيضاملا صصقلادرسو* هيلاخعأ

 ١١ ججملا قرط ىلع ةيبنتلاو*م.تداعسو مهتوأقش بابساو* مه داعاو قلخلا ءدب نم*هربأغلا

 | لهاو نيقفانملا رارساف شكو *هيعطقلاةلدالاو هنييلانيهاربلاب قرفلا لعدرل اوم هيلقملا
 * رماوالا وينال نم كلذ ريغ ىلا#باوصلان نعل ودعلاو بذكلا ىلع مهخي ووجب اتك كلا

 نساعمو# مكلاو ظعاوماو*«لاعقلا ىلع ضي رحتتاو*«لاثمالاو ريسلاو#رجاوزلاو عئاوملاو

 سيغرتلاو* بيقركلاو ريرةتلاو# ديحوتلاو هب زاتلاو#ديعولاو دعولاوج ميشناو بادالا
 يدا عاممالا قرطننلاةبيملاو#هثءارق عاممدنع برلقلا ىرتعت يتلا ةعورلاو#سيهرتلاو
 ا هظعوب نيفراعلا بولق بيو * هدعوينينمأللا صخيباتك *هتوالت

 هظحلب موقرلا نيب اهقءارو * هفورحيملاتا يدهانسيدهيو

 هلظنل رهوجو هيئاعم رسو * همنا ىنمراكفالا تراحدقا
 هظفح لها نم دعدبل ايعرو * هقح جتانم وفي كرمل ايقسف

  نايتالا ن نع تزجعو# امعبرعلا ثرصق* زاجعالا اونا مامون زاحو دعوت وح
 الأ مهنمامومبتنسلأةحاصقو مم ءالكل ةنياب»*مهتردق نع ةجراخ تناكذأ*اهنم دحاوب
 اف#* هروبظ ءانخا يف ديتجاو*هرون*افطا دصقو#هدتعام عيج ذفتساو*هدهج ل ذب نم

 ةرثكو ةدملالوط عمج# مههاه نيعمنم ةرطقبأوز + الو#مههافش تانب نم ةثييخاولج
 دعبال هناّم*اوسي اك نيرغاصاوساجوجاوسناهف اوسلب أ لي#دلو امو دلاولا رقاظتو*ددعلا
 * هزيدبتو هك رييشت ىلع ةدحفلا نم رباث نم رصجيالو# هليطعت يف ةلطءملا نم ,رعس نه
 الوعهنيل اع نءةلك ليون ىلع اوردقا# مل وو مهتوق أوغرفتسأو# ملوقو مدكاوعجاو

 هيث ىلإضرعتلا نم منمو+هظفحب لفكت هللا نال# هفورح نع فرح يف نيلسسملا كيكشت

 ١ ليوطدنم لصف ةلثامدحأ عاطتساالو# ريظندل هدعبال وهإبق دجوي رفةلجلاب وظفت نم

 تفرو هتضراعم نع فيتلا تفجو#مالحالا تهاتو لوقعلاهيف ثراح لب# ريصق الو

 تخت هلفملخدي نا نكمالو* رغملاوودبلا نعةمنتملل قراوطعا باب نم وهود#مالقالا

 هرطاخ فهراو*ناشلا اذه مولعيفنافت نمشللذ فرعب# رشبلا ريغالو رشبلا رودقم |

 * ناسالا ةعانص بدا راطخلا
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 هراجلا رساخ يدتهي ال * دانع يذ هارآل است
 هراثا السلا بر هللا + ركحذ روثءانطا ديري

 هرارملاب قملا ةوالح * ىنفينأل'ن نهباخدق 0
 ١ هراحتطاو سانلا اهدوتو * ران بيل نم هليواي

 1 *« براقثل خيب لاو نيت !!اهللا لبحو «نيبملا زرفتاو*يركلا آر ناو يكملا ركذلا رهو |
 |١ وامارق نأ ىدمحلاو «هعبت نلتاسنلاو+يفكلا لناكلاو «يفاشلا عفانلاو +« برثذلل يحاماو ْ
 : ابر نودخي نيذلا دولج هنم رعشقث و *مبيبل كرشلا بهزأ نيذل' هنع رفني دعم | 1

 ا الو +« مسا الو ءيراقلا لو الدو شاشمو احايترا هئراق اقبكي و «هشاشب وةفالطهيلات |! 1

 أ تقباسم ةيفابةنيللا هتباوج الع هتجردو ةرهأق هتبخ# عمتجلا هلفف ىلع ءانث ةنسلالاى هج |

 : هدبدرتو*هرهاظةوالح هدب زيهريرت #7«اييمشأب ذع حروبالو أب رط 528 نغلازيال «ايدلا |

 ! هيأ اوك ىبانال# تاوا املا يهل تركب ذل سلو *#ت اولطعا يف هب سن أتي «هرفاولا ةبحلا هل بجوي

 ديدجدادرتلا ةرثك عملا ,الومر د لحيعفتالو # هربع يغقنثالو# هبا ارغىوطتالو# ا
 || *قرخ هب ىمرنمو# قدص هب لاق نم # هنلخ نمالو هيدي نيب زا م لطابلاهيتأيالو «هفصو 1

 * يياظعلا رجالا يلع لصح هب لمع نموجلذعلا نمثعرب هب مف زعوخل 5 2 نمد |
 * مقسم طار ىلا يده هبكلاق نمو |

 مظمملا دابيتلا وهف هدنع فقو * هبادكح ىنعأ : ها كس
 مرفأ ينال يدبمو لففو * ةدعلب تاطلاملا للسها رشدي ا

 و يفتي فاصنالاولدعلايو * اوضرعا قملا نع ؟ماوفا رذني و ا
 محربو قري ثوعبم ريخ ىلع * محن نيمالا ورا لرن دب ْ

 مجعأو داما 3 حوصل ذوأي د دان يذلا هيسداطأ د ١

 مرصنت الو ىتنت ال رهدلا ىدع # فكرا كا مالم ن نءةذاع هيل 5

3 

 ' مسوويلء ثلا صال ءالاريفكتو سهلا سيو رمت قافشنا ينرشع عبار رارصقلا ا

 أنأ ةلقل كالذو يةيآ مهم رينا هولأس ةكملهانا مل اسوديلع هنا للص هلال وسر تاربت“ نعد |

 ْ تريبل عا بتي 'ارحاوأ أروح نيتقرف ر ملا قاقشنا ماراف+هياوغلاةرثك و مهن« نيقيلا
 ىلع هب ,اه*ا لصح ؟ ىزذالاهئادعأ ىلع ب صن أ ف# ىتمع لكنيح مواودهشا لاقو*نيبلعش

 1 قاف لا لدا ريخلف ار ”قاذ "الار حاملا أ . لاقود« رعد قمح« لوجرباا لس ىن 5



1 
1 

 ا
0 

 | .نيتداؤملاو ريع او أل مل ةيضق يف + نيصح نينارمت نع 0

[ 

1 
1 

| 

 ١

 ا
1 

 ا
 ا رازالا لمت يد يدج نمارلمجو ةأفيلا,اءدق#«رانسالا ضعب يف شطملا سانلا هيلااكشو |

0 

 ظ + هئاعدب ىلع تدر سعت نااهتمو# ةثمدلالا كلت :رمث !اونياعم هناو»#أقدتناكهنزجعم نأ

 ١ تيهذنأدعب اهبعؤر ات تدشو# تب رغام دعي ت ءاط#هئايم نم ةرطقو هضرا نمةرهزامالكو

 هفاعدب تسحو# ربيخ يف ءابهصلاب كاذ ناكو*“رمّؤب أم لثتمتةفقو ضرالا يلع تفقوو#
 1 د نوفجلا هنم راقلاب تاحيتك 1 نادعب راهنلا ف هلدي زود#«نورظني شي رقو ةعاس سعشلا

 نراكو *ريعلايف يتلا ةمالعلاو ةقفرل' ةعفاو يف« ريظنال سبل يتلاقماركلا هذه ترجو

 *راداهفكهعم رودي سمشلا ةيفو## راس ثيح هلاظي ماهلا
 رازغ تاقراخ تارحعب * ىرولا ريخ ديا س نايس

 راهنلا دازو اءوط اهدرو « ةعاس هل سمشلا كيماو

 راجي هيف بابلالا ولو'اةش * يجدلاردب سانلا نيب قشو
 رازن نه رضم نم مشاه نم * هراتخأ 1لرم ءاطعاذه

 ٌمهميدي نيب عضو ءانايق هبصو ءاملضف باطن*هيلااولصي لفءاملا او اودع اسانلا نااهنمو

 ظ «نويملا لاشماك هعباصأ نيب نمروفي ءاملا لع #«نوجلا هفك بقا عضومال كاوةالصلاهيلعدنا |
 ال نم يع دكر مافكل فلا ةئاماوناكو و *نيثم سم وافثلاوناك و مرت نع سائلا ضوتف |

 *نيتلفلا رشع نودعأملا نم * يشب ضبت شو« نيعلا ىلا كوبت ةوزغيف سأنلا لبقاود«نيع

 * شيملاهنم ىوترا ريثك ءاج تر *هيلا ةلاسغلاةداءاب رماعم هيدي ودهجوهنم لسغف
 يس ع ع يم

 هيام رشع مي راك اذ ذا عود« هيبيدحلارئيي سانلادروو# شيعلا باطو الفلا ههكريب لازو

 | شا «اهاعدتساو الاء درجاعابج ىلطدمتف*هرثكوا ام لقاوبهذاو#هرطقاهتءاوكرثي ل

 ١ *نطعب اويرمخ تح سانلا يورن*نتهثيغوا امط ربت

 ظ رهاطلا للالزلا عبن ىرولا ريخ * دمم نافكلا راتخم نك نع
1 

 رهالظ ليلد هل ماوألا ثيح 2 هشويج لياقلا ءالا ٠ نم ىكور

 رهاب ركاسلا نم نوبعلل وه * اهلاسا تابضانلا نويعلا نمو
 ش رهاقلا زيزعلا كلملا هئيعمو * ةئيعَ هيدأ يرجي نا هرغال

 | | الجر نيميساوناكو مهيأ !ذامر سانلا برشفمداهسلاو كربلا ايلطدلف اهفرقنلا م
 دي هجوبس معجم هس رسم

 ١ «رئالاولعلا لها نم تاقتلا فرعي ثي دحوبف*رفشلا يف الفلا دنعامءام نم سانلا برشامو |

 1 برشنف هريعل ردن لجلا ناقحج هريسعلا شيف شطعلانم ةدشسانلاباعادقلو

 ارك انتهت ل مم



 ملف عديدي هيدا رشا دا ؛مفرن+ةيلا ءاعدلا يفركب وبا بغرف + هرخلا طز نمد ةريصع |
 *«ركسملا زواجي ملوةينالا نع ميعماماوءلق# رصحيالاب اهي د نم ءامسلا تناىتح اعجري

 برضو لزتف# زاجيالو كلليام كانه سيلو# زاجنا يذب هفيدر وهو بلاط وبا شطعو

 * هيلع سول ىلص هتكربب روفب ءملا جرت« هيمدقب ضرالا

 جاهلا بناجي لاسو اهنم * يرج امو زاوملا ضرا الئاس فق
 جاومالا مالت دبع كوبتو * اهرب ةحوزنلا ةييدملا لسو

 جاجنلا اهئامم ءاه تاكرب » تم* يناللا ةرسعلا شبج عاقبو

 جارملل راسو قاربلا بكحر * لسرم فرشا تايآ نع كربق

 جاعولا هجارسب ضنا ىلاو * اجدلا بهذ ام هلا هيلعأ 18

 6 لسويبلع هللا ىلص همك ي اعطلا ريثكتيف رشع سماخلا لصفلا 6

 دق ىذا ناك ريعش صارفأ نم الجر نيعبس مطا هنأ ملسو هيلعللا ىلص ىبلا تازنعم نمو

 * لوقي ناهللاءاشأم لاقو#لوبقلاباملبقث نادعب# ريسي وهو ريسبلاب هطبا تحت نمءاج
 كراب وصب نادعب# قانعو ريعش حأص نم لجر فلا قاذحلا قافتاب قدنطلا موي ماو
 هلبويا وبا عتصو*همجرلاب هلاودمشت رباج ثيدح نم ةفورعم ةصقلاو*همربلاو نرملا يف

 توعدو هرما تيجاف لاق#ماعطلا نمامهيفكيام ءاهز همم ركب يبالو**مالل او ةالصلا هيلع
 اهفقاعتف ملابيف ةعصقبيئاو*الجر نونا ةئامذشدوي يباعط نملكاف#*الثتم راصنالا

 تعنصو **نورخ " ادعقي نو موق موشي يشعلاىلاةأدغلا نم اوحربيملو**نودراولاونورداصلا
 لاق هيلع سو هللا ىلص هباحصصا نم ةثامو نوث الث هعم ناكوت«ديدلاهنطبداوس ىرشفئاش

 روك ملا داوسلا نمةزح هلزح دقوالا مههمامهللا او ةروهمشملا هغي دح يفرك يلا نب نمحرلا دبع
 ريسكحلاو متيلا رباجو * ريسالاو نيكسملا معطماي

 ريثكحلاب هاج ليلق نمو * هب داز داز اداوجايو
 ريدقلا نميبملا ةمحراي * هبىئتأتام ركتينلا لذنم

 ريظن نم قلطايف السبل * ةنئيب اهب تلج د هي

 اعد ثدي زاوت زنعلا ةضب رامداوزالا نم عمجف دب زافم ضعب يفةصمخم سائلا تباصاو
 نا ةريرهابا رماو#هيقب تيقبو + ىلمالا ءأعو شدملايف قبي لف# هيلحلامهيعواب سانلا

 لت ةفحص املاي دنس مبيدي| نيب تعضوو مبعج تح مهعبتتف# هفصلا له |: اهل وعدي



356 

 معجب سو+ب تعضو نيحأ ثم يشواوغرفو !؟اشاماولك ا تعمل علا يف رغلا*هنافج خم
 *نيعب را أوناكوبلطملا دبعينب مجو*<نطمباوبرضي نااوداكى ح هتماوورف#نبل حدق نم

 «بلطملا ممر نماوذلب ىنحاوب رشف سعب اعدو»#نيعج | اوعبشواولك أف ماعط نما دم ممل عنصق
 ةئام عبرا دوزي نأ باطما نب رمجةرم رمأو#برشللو لكيم هن اك بارشلاو ماعطلا قبو

 هيلعو ضارهب وهو هاشام مهتمالك هنم ىلءاف# ضبارلا ليصفلا ردقارتدل نيعو باكرلا نم
 هيلع ةيعواب اًؤاج دقو * اريمو اريخ هباجص دافا *ضباق

 هيلا قرطلا ىلا مدشراو * ليلق نماريثك مهمتلاو
 هيدحلاب ةيادملا نم هيلا * قاوو هنماندنم فحتاو

 هيلع تامارك نمو ديفت * تامركم نم فطضالكو
 لأ هنم معطا#فوصومتيركلا هدب ةكرب نمهيف لصح امو#فورعمةريرهيلأ دوزم شب دحو
 قدم ملم سانلا رث آود*هب ر لييسيفاةسوا كو أ ذك هرم نم لمحو هبحس نم ةعامجو شيلا

 ءامرغ عم رباج ريخو# نايعلدقيف هنم بهذ ناىلا كلذ ىلع رساد# نرامزلا نم
 هاسنة ديس ةماف ردقةصقو* روطسم هئاعدب مهنويد ءافودنع رقلا ريثكتو# روك ذم هبا

 اهنجلو ثيدحا ذك ”نيث دحملا ها ىلع ىقت ال هنم ريثكلا عملا لكا دعب هضيفو»*نيملاعلا
 رمأبني زيىئشبا الو روثأم ةفاكسانلا لك أ دعب كلذ نم لضفامو#* رورجاودادمالاب
 اًرمز نوجرخيو نولك" اباوع« سان ادعي رق نمد ميلا مدقيو # سءانلا هل صدي نأب

 * ىرخاةياوريف ةئايلث ءاهز اوناكل ب *ارفن نيغبس نم رثك| موقلاناكو سنا لاق#ارمز |

 < يرسسك شيج ددعاوناك ولو ٍلسو هيلع هللا لص هيدل ليسا ذهو
 رم باطخ نباو ةريره وباو * اضرلا لدعلا قينع لغو سلا

 ريا نم هاور دق ام ىور لك * ارباج عبتي بويا وبا اذكو
 راملا لون هئاحدبإ نه تاكرب # نم هيفديازت انو ماعطلا اوركذ

 رمقلا ملط ام هللا هيلع ىلع * ىرقلاو :ءارقلا بر دمحا وه

 06 لسويبلعهلا لصدلا بتعاطو رجحلاورجشلامالكيف رشعسداسلا لصفلا#
 اذا ناكو تفوق. لفف عوذج لعن اك دجسملا نإ ملسو هيلع لص هللا لوسر تاج" نمو
 سانلا مسد رادملا عيذرلا جردلا ىلعلاهرينم عنصاملف*قورعماهنم امج همايق يف مزالي ب طخ
 هعدصتل :اكبلا ربكحو# هراونج دهسلل را تح *راشعلا توصك اتوصعذجلا كلذل



11 

 أ همزتلي موو و« ثعمل ها نوح معا همزلاوخت تك كس هيل ةيركلامدي عضوف#هراسكنأو

 «اًمئاط ضرالا قري ءاك ماعد هناةيأو اوريفد*همايقلامويىلا كلذك قبل* هماقم هلل ىلعا

 عمديف تنك اميملا كدراتئثناهل لاق ىرخا ينو*(هجار هناكم هىلا داعف هرمأ مدمزتلاف
 | *هنجلا يفك سرغا تش ناو« رُثو صوخكل ددهي وكقاخ لكي وكفورعتستت* رجلا

 # ءانفلأراد ىلع ريا راتخاو* ءاقلاراد يقهتدأع دلي غرة ملاك الواهيف ىنسرغت لب لاقف |!

 ' هلاةمرم دنع ناكل, ذخ ادجعلا مدهالف#هيلاىل هيل مريم تت نفدفاب ر مان ةياور فو

 روذمعع هنا مسقا هللاب < قطصملا لوسرلاىلانحعذجلا هيلع |

 روثأم اهايتأ ةمعن فيس « هراونأ نم برقلا لاح ناك دق

| 

 ا
 ا ا

 روش هبلقو نيئالا يدبي * اةدصتم هردب ةقرثل ادنف

 روهشم هلضف ةيربلا كريب * نمنارجم ىلعىوقي يذلااذ نم

 يتاالو#مالسلاب هبفاشالا رمسالو رش هليةتسااهف*مايالا ضعب يف ةكم اون ىلا جرخو
 اوبال تعاود سالا رع الو رحخب + ريال مج *هيلا ةمظمالاةلاسرلاب ليريج

 مالسالا ضرعو# هئازاب رماذاهل دجسي رهشلاو رجملا نم لك ناكوبجدئاعد ىلعناردجلاو
 ءيطاشب ةرعمملا راغاف *«باوصلاب لرقلام ىلع كلدهشي نم لاقن# بارعالا ضعب ىلع ||
 * تدهشفهيدب نيب ثماق ىبح عيدالاو رضاحلاةرشحب ضرالا "دخت تملفاف#يداولا |

 ضعب ةرعدب رماف* هيا دبل اب دس وكت +ه:[يلارعامل ا سو#تدرواءدعباهناكم ىلا تهدصٌ |١
 هتراشأب تعجبر مع هيدب ناب تفقوو# هيلع تاسف رملاا ةلفتمد عدلا ةرعشلا تايقافرحسشلا

 رش رق#نايحالا ضعب يف هتجاح ىغقي بهذو# ميثم نءلوقنم ةبآنمهل كو *|معبتمملا ْ
 ٍ ١ يركلا هصخش ىلع اتداعو*نيترجت ىدحا|هتبحاصب تقملف#نارعلا عدي راج ايش |
 * قاس لعاب: هةدحاو لك تماتو# قافتالادعب اثق ورانا م«نيتمشتلم 1

 | اكاذل بت الف هبطاخو * اًموط هيلا داجلا ءاجاذا
 1 اكايسلا اممف هرادقم الع * "ين 5 يئادتلا ىغي ىلا
 1 اكاجح يفاو نه زافو كيلع * ىبارت نم ملا هلا لوسر
 1 اكابح نم سبالملاب عفلت * ءابحت اشم كيدات يفو

 القمل وعدي نأ هرماف#هيجانإ دي صد . رنيةماساو + هي زامم ضم, يف هتجال بهذو ا م

 ا تدناعتو *امازل :ردع ىح تالخفلا تب راقتن*هراسلاو ةياق دولا ةلزنو هل كيل «هراححو

 1 :نيعضا . ىلا هتراشاب نعجر#نومفاتمن .ههجا وفن (ءاكر نوفلخ نرصوتح راجت 5 3



 5ع
 ب يبس سس

 تباع ىلاتعجر خس ملم 05 انهاهسفتل يق تر رع 2 هيلع مالسلاث ءاجو ا
 د هرمنا له لاق# عفادت هنعاوشل ديشي نمارلاةنلان أ وسما شي هود اسرع |

 اليذ هيننج نم نسولا لب سا دقو اليل فئاطلاةوزَغيف راسو# عقامقاهوابقورع ر 2تءاجل ||

 ةيدوألا ضعيباءدو*نيقأس ىلع 3 ةعاذةيقاب ترع ساو *«تيفصت هل ترجقل انفئردس هت طرتعاف»# |

 || هل لافث# عنمو يطع نءةئيشم هسيخ #درماا اميطم ضرالا طخ داش مرش نمانصغ
 + ليقلاو 9 هترضحي اعد بسلا ىلايلارعا ةبادهدسقو *مجرف تتجاكمجرا
 * ءاوغدو هناكم ىلا ةرماب عجر عمداناو حو لمغا

 رزصلا رحيما سس هيعذ يل ١ ةعيطم تهاجر' مالا 2: 3

1 
ٍ 
0 

١ 

 ا

 در هنوعدلا» عركح *يز ه4 داجلا ىح ىرح# يأ ا

 دجلاودوجلاو تاسحالاولدملاهل * قمن يروا لاضنالاو ءلّمنلا هل ٠
 دنرلاونابلا نارغك يف لام امو * قراش رذام هللا مالس هيلع ظ

1 

1 

 ا

| 

 لو 4 هيلعشا ىلصهلامهتعاط .وداجللاوناويحلا مالكيف رشم عالا لصفلا 6

 07 كيبلدل لاقو# هباعصا - لق يفهلك 5 يضلانا مل 0 سو ةيأع هلأ ىلميبلات !زيعم نمو

 3 نيرخألاو نيلوالا هلل ة ةيوبرب قطا ةو*هباطخ لاح ةماقلا قاو نمني زايكيدعسو أ

 هااقو# رقعو ب نوت نخلا يعار بذا ربخأو ود نيش !'عاخ .نيملاءلا بر لوسر هنادهشو |

 يس هدجوندأك قدص قق# ىفمو# هع يف يعارلا ك4 دتتك واعر ذئايح نيكرشملا

 يوصف دأب هيدب نيب لكلا يسرد« ىلاح لك لعدم ادجاو داعب لساف ة»*«لاقكلاعقلا |

 يف نسف ىعح نم افك اوجه سيب مهن نحنو ماعطلادعم لك اذانك دوعسم نبا لاق

1 

 ١
 ا

ْ 
 بنعيف قرطب ليربج ه"ا. ضرءو# هذنسي سنا نع تاقثلا هاور ثيدح وهو# هدي ||

 ان نايدلاتانلل ع ملسو هياء هلل ىلص هنم نك !الف#«نأ مو

 منغلا يعار هب بئذلا ربخاو * اللا بضهبطاخ السرمأي
 ملظلادعب نم راونالا ريظاو * ىعطلا مع دقك يف نيسو

 :ممالا مالو دك ىدملابا * امكالوايدملاب نامل :
 مجعو برع ساذلا ريخ ك كنا ىلتجلا م اهلا برا

 انج اناث ,راسملا .يف صاصرلاب ةتيثم اليراع نرتسوةلاثل ”تنبلا لوح اكو
 تعقوف#ماعصالا كاتىلاهدييف بوضقب ريشي لعب مارال ا دبس ىلا حتفلاءاعلخد أ اءلخد

١ 
 ١ ا

 ا |



 مالكو# هترازغو هلضف ةرْثك ىلع لدت ةئيي ةي ؟ن ندا ع ودتراشا بسحاه رورظوأيهوجوأ
 اذكوجسابتلا الو هيف كشال كد يذلا رعشلل ءداشناو*سادرعنب سابعومص رامغ
 «طبضو يور يرمت فاخ ريغهتلاسرب هتداهشو+ طقس رامضدنع يذلا رئاطلامالك

 «راهتسا هبوب ذلا نمودي دينيب كرب ريعبلاو *«راصنالا ضعب طئاحيف مدغلا دل تديقو

 أربطم اهم تنيلا داعو ترن * ةكم حف يف مانصالا ىلا راشأ

 ارمثاو رسا ام ارامخ دافا + يذلا رئاطلا هلاسرا نعربخاو

 اريختو اريخو الضف يرولا قوفي ** فراع مراكملا فورعم ثامارك
 يس امنع شوحرلا بدجتو اهيلا بشعلاةردابهر* روببشمهلابمالكو ءابضعلا هتقان ثيي دحو
 هاظاو*تنام قح ب رشتو لك اتمو»<تتاتقاامهتافو دعباهنا لد روطسم باتكلا
 هحاجت هللا رماب تتبنو#اهييذل دايعالا ضعب يقندبلاهيلا تفلدزا وجابت مويدكم ماج
 هيتراهتاوجرافكلا نرم هلارتس ناتماملا تققوو توبكسملا سنو راغلاةليل رش
 || اهفالطأ هتل سو هلاسرلاب 4 :دهاش ءاديبلايف ءادنلا ءايب هتصخو# هلابحلا يف ةقثوملاةيبطلا
 || ارظناهقثوأ تداعالف»*دورعلاب ةيفاوتناث تباقف !مقلطاواه د هامف# دوعن ثا هيف شخ عضرتل
 + داقرلا نم ظقينسا المنذاب اهقتعا#م دايصلا لاحيف

 صانقلا ةيبلغ تراها هبو * هل الالجا هيلع ماملا ماح

 صارخ الو رده ال نالب * اهرخيم تدباودشب# تدهش

 صاصق ثدحتو اهردح يف * خرؤم لكراح قح تاي

 ةصقو# هنيكملا ةيلاملاهترضح نم زهبم هناملع نوح هنيفس هالوم قب رط نعدسالا تو
 تدهشو# ركشتال ةفورعم باهشنبدي زي همسأن ا ركدو#*« رييخب هباصا نيحدلك يذلا راجلا
 تتاو*دكلم يف ةيراجاهماو اهقرسي ملاهيحاص نأ تفرتعاو*هكفاب اهيعدلم ىلعهدنعةقانلا
 شانعلاب ةئاهلث ءاهز مومم رورجع ريغ مملزخم ىلعءاملا ليذو*روصنملا هركسعيف قلعدبلا
 ا فولابةالملا ىلا اقدقوهسرف رماو#+ نورعشب ال موتقلطنام مهاورواهيلخ# نوروصخم

 لخد اذا رقيهثيبيف نجا دلا ناكو#«فوفصلا تقرفتو هئالص نم خرق قحاوضعكرحاف#
 5 هيلع لسو هلأ لص هنمجرخ اذابعزيو» يهير#دبلا ا

 اذاذرلاو بئاحتلا لظ عدف * ريزغ هزكحرم لبو ين 0
 اذال ضرالا دا ىتح هب * ريبكص هزجعم رمأ 0

 اًذايع يلاعلا هفيكحب .موري * اعوط ناويملا وحن لبقاو
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 اذان تدنن تلسرا ام اذا * امام كت هتاوعد تدغ

 6 ملص هيلع هللا لص تاهاملا يو هئارباو لافطالاو نوما مالك فرشع نماثلا لصنلا

 هل ةربخأ هيدوبملا هلابتده رديف يتلاجمديلسملاةاعلانا لسوهيلء هلا ىلص هللا لوسر تازدعت و
 *اهتملك !نمدحأ وهو ءاربلا نب رشب تاقجهمومذماهنملك ألا ةبقاءناو# هموعس ناب

 اهبرماف#تلمكاه تفرتعاةيدوهيلا ثا مهامعلكتامذخ وااهعارذ نا ةياوريفو
 هيلع

 ملو# هتلاسرب أدهاشدبدي نيب قطنف هتدالو موي مالفبو ف اوت اقف مالسلاوةالصلا

 عم قلطناو*بضلاو ةيبظلا مالكذمب ركتتسم كاذ ضيلو»# بش ىتحاهدعب مالغلا ملكتي
 يسال دانتيل يفر تجر غابسامداش# يدار هتنباحرط يذلا لجرلا
 ةايحاماو*امهنم يلاريخللا تدجو:*ا.ييف يل ةجاحال تلاةءاخس!دقف كي وبا لعك درا نا
 نمهثرك ذامو#«ت اوعدلا نمءايملا زوجتلا همادب تعد امو#*تامي يذلا يراصنالا باثلا

 شيف نب تباث ملكتو#هلوقن يف باتري ال نم هفيدح لقت سلا نمف*هلوشر وهلا ىلا اهترجم
 + همايلاب لتقدق نآكو و*هرذق م يناس ادع ذوةلاسرلاب هلد شف هربق ىلا لخدأ نيح

 مركلادعما ا ركاذف#*هئافو دعب ةجراذ نبدي زاضيا ملكتو# هماركلاو ةمحرلاب شا مدمغت

 *ناك اه ارم داعم +ناسل حصفاب هيلع ملشو*هتافص ضعب وةمظمملا هتلاسرو

 لفطلا هدلوم موي يف هبطاخو * محا ةرضجب قولا تلك
 لفقتلا هب اذيلا ىفاو 5 يسيل * موضعي ملكت د ءب اءدب كاذ امو

 لضفلا هلماركلا لسرلا رئاس ىلع * ادم ترا نمحرلا ريخا دقو
 لدعلا لاو باهولا معتملا وه # ىمرلادعاشلاو راتخلا فطصا اوه

 *# هثنجو ىلع دقو يح دحأ مويهنيع تبيصادق# هثنج ةحوبح هلبا هنكسا ةداتق ناكو

 *حادقلا نم حقب ةداتقيلادجو بيصاو#هينيع نسح ا دعب تناك سو هيل ءهّلا ل هاه درف
 نعف شكت #3« تر ايمملا ضعب هللا ىلادب عفشتو#حافالو هيلع برضافدحرج ىلع قصبف
 ىنثف#*هيلعأرط» اةسنسا كبت ةنسالا بعالم نيان *نايلاب ربطا ع نءهضوعافثك هرصب

 هنيعيف ثفل# هرظنيهذوكيدفانيعتضيبا ا و*هيلااهزوجو اهيلءلفت ضرالا نمةونجب ||

 نينا# ىلا نوءفري موقلاو *ربالا يف طيلعا لخدي ناك تح#هرصب هيلا دتراف هيل ءهّشا ىلص
 *هرمالدارال نم رماب ريفديف ىق.صبف# هر يف دحأ موي نيصملا نب موقلكى ل رو »هرم ةح

 ثنن يلع ينيعيفو# بي وأ هتوبنب دهش نم اهيلع لفت ثيح#*سيأ نب هللاديعةحشمدتإو

 م 1 ا



 أ : 2 مدمر حبصاف ربيخ موي ُ ا

 ظ نويعنم الفلايف ترجأو انيع * ثأربا كهّْثا لوسي نك ْ
 نركس يف هنمقما ام كيرحغ + تريم فندم قع

 35 بكروذدم رش رفظت داق < لف وااثث نأ كي لأساو

 تكنو هيلع اآدح نم بعصأ * ىتجلا قداسلا برأ اب ملعاو

 مولإ ترو فبما فنا يهذي 425 ربب نم ثغاب تاأربف#فيسلا ذاع نبا لجر ١

 هبرسمم هل اعد يلع يكيشاو م أدل ل عجيإ و هتاكمأريناهي اعششت :* مل انياقاسقدنطا ا

 * رد مري ءأرغعزا ذوعمدل ل هج وبا عطقو# هلا نمادبأ حولا كالذ هيلا دعي ذ*هلجرب

 «لامو هقش لدرتف هقثأعىلع بايخ برعضد# ردمأادل حرش نمنذابأ,ةصلاواريلع قدبف

 القع لقعو+هيديةلاسغب ةيمعتألا يبصأرب ملادقلان نم هيلع ناك امى لا درو هيلع ثغنف
2 

 هيلع مسف# ريخص وهو بطاح نبا !عارذىلع تردقلات فكنا اودع هيلع هدا ىل هت كريب ريكا

 فيلا ىلع ضرقلا هتعند# هعاس ليحا رم * يف تناكو» ريبظا ف يطللا نذاب هتقول اريخهلاعدو

 5 ىتلاةفيرع كادداي ةكريباهرثا لازر* تبعز ىدهقكي ا مدطي لازاف# هعرذ تقيضو

 كصو سدي دحأب تاريهو#بصو يذو ة ةنج يذ نم ذحأو ريغ ارباوت< كعب هركو تأربا

 * نهذالا هردص يق

 بسلاو سرافملا !فرش ىوح نمأي * بسملاو هس ملا بترلا هل نمأي

 بطعال يفي نأك ام تبهذا ٍَ * اهتاكرب تمن ياللا كتاوعد
 بصو نمو بيعي س٠ نمو يف أن # ةنئعطو لازالا دنع ةب رض نم

 بدالاو ةنيرشلا كتأس مادخ * نم دع نم ىنملا غلب يذلا تنا

 يتحاو ةلازغلا نم ءايفلا ربظ * ام ناوكالا ربد» كيلع ىل

 باداو# عضرلا مو هايس وهموي فاهتب اصاةي مخ ن نم تأربخ# عوكالا نبةلت قام ٠ يعششنو و ْ

 ( -ح

 26 سو هباعدتلا ىلص باهتسلا هئاعد يف رشع مسأتلالصفلا ق3 ]
 ؟ردالجرا ءداذا ْْذ !ناكدنا#هددم داوم ىناثالامالسمل اس وهياع هللا ىل اص يبتلا تار نمو ا

 ا دحامل اميملق ل امارداولا ريدكتو بلا ىنال اعواد ودارووكلودوعدللا

 دلو ةئامديدي ن ع مو هلم يف ريغكلا لاملاب عتمت«لانامش 5 :ءلاداةروداولاةرثك

 نوط لزجا هيب لوح لاومالا تفاطف#«فوعنبنمرلادبعأ ةكر ربلاب اعدو#* هيأ ص نم
 يسم سس ع و يد يور رو يورو يهض توت تعم



 ١ه

 موي ف قتعاو#«! دعو رغاو الزج قلطاو# ريعب ةئام عبس هيف ناك# ريعب ةرم قدصت بح

 ةجوز لكت ذا ىتحجافصو رعوالم لقثام يهذلا نمدعكرتيف ررظو#*ادبعءنيثالق

 يف ؟وتفالغا لافن# دالبلا ف :نريكملاب ةيوامملاءدوجأقلا نيناث عب رالاهتاجوز نم
 هل بيتس الا دعب دحالاعدا# هتوعدةباجاب صاقويلا نبدع_ااعدو#دالتلاو في رطلا

 1 هنعشا ىفر دوحس«نبألاق#*رشبلا بر نم قورافلاب مالسالا زعيفدل بيحتساو# همك ريب
 *رمع ملشا ذنمترعا انلزام

 رمح زعلا يذ مالسأ »+ اسيد زعأ ماع

 رفظلاو حوتفلا بر * ىفرلا لدعلا دهازلا

 ا رشبلا ريخ ؤطصملا ء * اسعدب الا كاذاام
 ١ ةرهلاب لاف < ىنال اعد اك
 رديلا ردب ىلتجان د * اولا فرع نبالو

 ررغلا ضيبلا همايا * 2 ١ موقأ ىبوط

 ! حا نكورتع و* كالفالا ىلع وامن ةباغهئاءدب كر داند#كا ذم ضففبال ةئبانال لاقو

 6 يظعو يدل فدقتلاب سابع ئبالاعدو «ىرغأ ءاهثلاتبنا نسمل تطقسالك#ارخث سانلا
 يفةكربلاب رفعج نب هللادبعلاعدو* ليزاتلا نابجرتوةمالا ربح ىعسا دعب ناكذ + ليوأتلا
 *ءاضيأ دادقلل ةكربلاب اعوو#دنيمأو هبئانو هسفنب هي رتشرام عيج يفي ري ناكف * هنيه ةقفص

 ١١ ليزا هب رموجتب رادف#دعجلا نبةورعل كلذ ل تماعدو* اضيف لاملا نويع يلع تضافأ
 باث ءامدلا يف سبأ ناكف# هئاعدب رقلاو رحل ههجودلا مركلع كو *دعسلا كلف
 || رون ٍو#مالسلاه يلع هتوعدب يآ رمعن ب ليفط يطعاو *هئاتش بايث فيصلا فو هفيص

 * مالظلا مجيف هطوس ف رطب ءيقي

 مامالا مق ليواتلاوهقفلا ف + ادف دق هب سابع نبا اذه

 ماهسسلا يلعاب زافدقلاملا يف * هجر نيد دعا نإ ةدرعو

 مالسأا هيلع الخ امهبرح * هكر يلع رقلاو راو

 ماوكلا ديمق تيب دا نم * لما نكحي مريخ ياو

 1 اعدو#شبرفأ هتفطمتسانيحاوق ف ذ ماعد مع شيعم طف صيملو او طق اف ريم ىلعاعدو

 هيلع نايبصلا ضعب عطفو# قرفتو هتبرذ لع تتشنو* قرف هككم قب زان ىرسك ىلع
 / || + ىطتسلال لاق كنب 05 .لكلجلا لاقو «ءانولا هت ةكردا| نا ىلادعتان هيلعاعدف *ءالصلا

 ِ كش ِ هس 9 01011111000

 م 22222 ب



 ثيحدهجوب جلت و#هدنعزمشب صاعلا يبا نب كلا ناكو*يلقنمأوسا ىلا هئاعدب لعقلا ١

 نبا تامو»هترفجب لزنناىلا جلتخي لزي ملف*هتثيه ىلعهرارتاب هيلءاعدفج,دشر لي م
 ءاعد نمدل كو* هيلا نكرتذو تارم ضرالا هتظفل نف دالف# هيلع هئاعد نم عيسدمب ةماثج
 * هريخو هتويفودت ع يلع لدئةرهاظ ةمارك نمو# هريغو ءاقستسالا يف باسم

 ديعسو قولا هؤاع د تريال نمدكوعدي يذلانا
 ديرطو درشمل هناو هيلع وعدي يذلا يماعلل ليولاو

 ديدم _ريدقاولل هلاونك# هلظ نماي نينوكلا ديساي
 ديدج نامزلا رم ىلع ادبا * اهركذ كل ةماركو ةيآك
 ديحوتلاو كيلع ةالصلا الا * هل ام دبع مالس كيلا ينم

 06لسوويلعهللاىلص هعكرب ريثأتو هلنايعالا بالنا يفنورشملا لصفلا#
 عجررت# قحال ريغافوطقاسرف ةحلض ىلال بكر دنا سو هيلعملا ىلم هللا لوسر تازهعم نمو
 ناك ىت> ظشنف*هماظن بوغللادسفا المح رباخل رخغو «قيباوسلاهعم يرجتال اريدتكربب ||

 رشع ينئاباهنطب نمعاب و*افصو تنسخ ليعج سرف ىلع كربو+ همامز كلمنا ردقبال
 يفتناكو*فاكا وذ هرياي الج المشد درف*فاطقدب !رامح دابعنب دعسل بكرو#أقلا
 تناكو*هرصنب هيفا هديا ال الاتقا هيدهشي ملف« هرعش نمتارعش ديلولا نب دلاخةوسفلق
 * بارشلا نمهل ةدمملا يلا يف مضوياب يفاعتود* بايشلا نم هسباي امةلاسفب ىنشتست ىبغرملا

 نكب لف سلا راد زئب يف قصب و*اهتعجزنلاب دعب ثدحتي ملف رثب يف هئوضو لضف نم بكسو
 مي راهن« حاففاهريغو مز ءزرتب يف نو باطف ابيط هامسف حلم ام ىلع رمو+اهنم بذا ةييدملاب

 * ممأج ليللاو مبعمجي نا ىلاهقي دمهم زي *مضارلاناريص ءاوفايف لفتي ناكوت#بانالا ||

 ءاسال فوتش هرهاوج * ىوري هنع ثيدح ع لوسر

 عمال نوكلا يف الب ريشي * اهاتم ايمو هتاكري تن

 عئاوملا مقسلا يوذ نع تلازو * طاشن اذ صا ناويحلا اهب
 عئاض كسلاك ىذش امل راصو * احلم كوك هايم تبذع اهب

 ال اهترصع ىتحنعسلا نمابيفدجت تناك امو#« رصعتالنأ امله ماو كلامماةكع ثيددحو ْ
 يتسلل
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 * هيدنلا اهدي ةكربب اهمأع نمتمت طاف دينو ةئاثلث هتيتاكمددع نال سرغو * ركدي
 هيقيدنمت يق و ةجاجدلا ةضيب لثمناك هنا ىلع+ هيقوانيعب را هيلاوا هنم نزواَبهذ ءاطعاو

 اهيرو عاج اذادتب ريق ميشدجي لزي ملف# شعت اورالاهب يذلا ءرؤس نمالجر قسو*

 :«همشجم نأ ىتحهل *ىذي نوجرعلا حروب ملف هزلشم إل يف توجع: داتق يطعاو# شطعاذأ

 نمي دي امراص قيس ودي يف داعف#بطح لذجماطعافدحا مويةشاكع فيس رسكلاو

 *«فئاوطلا كلت نيبنوعلاب فرعي ناكو#ففاوملا هبدهشي لزيل م#«بطعلا ىلاهب راق
 0 اببته افي سمدييف عجرف دحأ موي ناكو#ابيسعديلا دن شح نبهللا ذيع فيس بهذو

 *«هروطسم نيثدحما فت يف ريثكلا نيللابارور دو*هروث أم لماوملا هايشلا ىلعهتكربو
 *#دادقملاو سنايئاشو دوث نبي واعبزاعأو# هيعازلعا دبعم ماةاشو# هيدعسلاة اح مغك"

 # دادستلا هرصخي ال نمشريغو دوعسمنب هللا عاشو

 كلام ما لسو تايآ لئاضف * ىدنلاو دولا ندعم اياررلا ريم

 كراملا ”يدلار 53 نسح د * ِلْيغ دصقاو كرااس يلع سو

 كتاف دخلا فهرم نع لب لذجلا نع * هثيدحو هلوق معما ةفاكعو

 كلئارالاب ةفوقحم ةنج لت * هفلخ شماوطصملا بادي ذلو ١

 كرب وجهي فدي ز اذ ابيط نيل اودجووولحالف *«هيفاعدوم وأ اما اقسدباصصا دوزو ||
 دقرف نب ةبتع نطب ىلع مسسو# دعب نم بشي مو نينا نبا تاق دعس نب ريمعسأ اريلع ا

 مدلا تادف *نينح موي ورمتنيذئاعحرجو# هرشن بيط هئاسن بسيط باغي ناكذ *هربظو
 ضيياو رمف# هيلاءاعدلاب راشآو دي ز نإ سقس أر حسزو«نيهللاكةرغاذ دان ههجو نع
 "رم تاهأملا نم ريغك و < لامجو روناهياعناكف اهوجوعسمو# هياعودي ترمامالخ هسأر
 ني روسكم اوفرصناف *بارتلا نمةضيقرافكلا هوجو يف نينح موي ؛ىدو#لاذوهتكربب

 برضف * سارفالا ىلعتبتيالهللا ديعْب ريرج ناكو*#بابسالا مهبةعطقتمني روز أم
 هبوث طسبرعاف *هيلا نايسنلا ةريرهويا اكشو# سادلاسرفا ناكذدل اعدوهردصيف
 سي ةزدعم نمد كو +كلذدعب هظنحامم ائيش ىسناق ديدي هيف فرغ نادعب هعتو

 7 * كراشم ءاينالا نم اهيف هل
 امسي مللاو ملا لدا بابا + هقطنم رثد يبن رو هل

 ملا هرب نم ىغشنيالو الك + ادبا وطني الدفصو نم رشنلاو ا

 باقنت نايعالالات داع تضأ 3 ةرضان بل ؟ايقالا يوذهوجو هب هب
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 بتتكتو يلع ةآ هل 37 + ةعرسم تاهل هلا هنكص ترب و

 بضقل) ال ترطهافعرلا تبحأ ها هبتارم م ىلعأ يذلا هياع ىل اع

 6 ا سوويلعشل لص بووغلاو تانئاكلابهرابخأيفنورشعلاو يداحلا لمعفلا96
 بهذام هناهس هفرعامو#بورغلا نم هيلع هلا هملطا !ءملسو هيلع هللا يلص يبنلا تازوع* نمو
 ْ .تمهركذ امدنف# علو هجص وش حالف نوكيس هن اود“ مقرف هعوقوب ربخأ امو# بكويامو

 ١ *ماقألا ااوةلحرا يف هني دوجوملا ع نءالاو# هئايلواو هراصنا مال اعا٠ ءالعاو#هئادعا لعروبلخلا

 ليزجيف مهبلقثو*اهترهزوايندلا لرد ةعما رادد# اشار ملاو نيهلاو ربيخوةكمتأو

 داع رذوالا لايكمأب فالثحالا نم مم ذخأو#رصيقو ىرسك زونك م ميته “أوءأ جرشتو ا مراضف

 فتراو*هقرف قل ا نيب وأ ميب سيلّددحأو اهنم ةيجانلا+ مقرف نيعبسو ثالث للعم مفارالاو

 || ةدعممل نوكي و*«ارتوايعتت هيدب نيب فامععلا مضوثو# يرخا ايف حورب وةلحيفودنيمدحا

 ١ برثلا ن هد يوزع غلب ميكلم ناو« هبعكلا راسك 5 متو نو راسب و ةيحرط نأ

 * ىتلا ىلعنيرهاظ مهنه ةفئاط لار# ال هناو+قرشلاو

 هلاسرلاو ةوبنلاب ريدج * قدص لوسروةناما "ين

 هلاعال مح نوكي فوسف * هرظعتاف الوق لاقام اذا
 هلالغلا لل نمءاشنمىده # هنم راونالاب شرعلا هلا
 هلام ىلعا ىرولا ىلءودب * لهجدعب نمقما معو

 , ضيقو» كاملا كلام رءابمورلاو سرافكمل» لاوزو* كرثلاو رزلللا لات نم هيلاراشأ امو
 .أ١ .مذاختاو ةيما يتب كالمو **نمزلا براقتو لثمالاف لثمالا باع ذو#نتفلاو جرم ادوبظوملعلا
 جورخو ناك لتق دعب يلع ل دقو +الوح كاملا نعنوذيب ال سابعلا ينب جب جورخو*الودلالا
 |١ .يفديرشتلاو لتقلا _:ردهنوقاي اموة«رابطالا هب لها لاثيامو .«نامزلارخآ ينيدملا

 || هجاوزا ضعب ىلع بني و*ايحرم مادامربظتالن دفلا ناو ايلع براحي ريبزلا ناو #راطقالا
 ةئنلا هلعقتاراعناو *بيهذت تداكامدعب ودنتو ريغك الوحل تقي و# ب ارا بالك
 ه«ريبمو بأ كف يقث يف نوكيناو+ هيل عام الءا نيدللاو ماقام شي رق يفرمال !ناومديغابلا
 *ريدق » يش لكى عوهنءهرقعي ةمايس نأ

 ريلغا يفصن دق 5 ينأي ضعبلاو * ىرج مانالا ريخ هلاق يذلا ضع
 ناثسم ريغ رماوف ع مان دق + او هنم تيبأأ لهاو باويصلا امأ



 ةلق

 ال77 لا ةرغ نم ال ه الخ ليل عط اطقك كت هل اقيدصت ربلت فوسو
 ارث مكة لح فب يف و6 نابل فيل عالا> نبدرب أر نمد ريخأ امو |

 | اميزتتشرسا لك اهيفتقبأ اهماو «ديصصلايف شي رقدتبتك ام ةضرالا لك اون*ناورذ
 :| ادب رمالا ناو<نوثالث هدعب ةفالخلا ناو#*نودتري فو هبرعلاناو# هني رشلا هئاممال

 | هثمايف مجع ىلإ ةرثكو# همالايئاداسفو ١ وتءماضر شعاكلم م دمحر وةفال خ نوكت ةوبأ

 نيذلاو ) الا نأشو * باذكلا لاجدلا مرخأ نوت الث نيباذكلا ناو باف رام هيرسشو
 فرقلا سي وأ رمأو راضي سانلا قوسي ناطق نم جرخي يذلا لجرلاو*هالصلا نورخ وو

 : يف افوابستمالا هه رخأ عوذوو#هنمرشو دعب يذل اوالأنامز ين ًابال هنأو <«ةعلاقأمو |

 * قيلقلا مايسناو جياوللا جو رخو * ماسطلا يف ملخاكا ًانركي ىدسراصنالا ةلقو## ماثك هلا
 قب رطلا نعمملو دعو ةمنذارلاوذي ردقلارورظو

 اوضرقأ انسحاشرق هقاو * قطصملا اور ريخ ةبصع

 ضيبأ مهتم ”لك هجوو * دوسا ميهركي ىذاادجو

 ضنبي ملل دورطم ليوو * مل افيلح ناك نم لوط ١
 فطلا ضرأ ن ايدل نمي قس مو اهناو *نجخ ءارعزلا ةمتافرمأ نمهب ث دحامو

 | مهيلعءاعٌودنوَر .يعلا» :رناود#نيعلف نيب نطلب ملصي ىلاعت هللا ناو« نوسما ل ةةيأهم

 || يئاجنلا توم موستايرلا ءامالا: دالوو+ناينبلا يف نولواط#يةاعرلا :امملا ناود# ناجيتلا
 لرهسدقلاتي قدي نوكي امد+ نأوفص عيري عءةصقو يطا باعك و تأء موي

 مأ لها لثقو *هلحر يفت دجون دوهي زرح ذخا نمو# هلع قيرغتب ةلعما لغنمو#ناتوملا ||

 (! ينعي ليجدوةلجد نيب ةنيدم ءأنبو *اولمف ايمهتاباقمو ردب لعاعراصمو+اولتق مري ةةأوع

 ؛ | تداولا نمش نريغ ىلا*د داعيلا مالا هيف لذه ةرسصبلا كس نمدب دعواموت«دا د غب
 ا تاوحاو + رشملاو فقوملا تاياو#رشفلاوث عب لا 0 ةعاسلاطارشاو» افوزتو

 : *ليصغتلا نع اهبينختسي لمجلاو رانلاو ةنجلا فصوو ةمايقلا لاوهاو *راجتلاو راربالا

 #ليضفتلا نع مسوي هلا ىل لص هل ام رص ال مالقالاو
 ىرجتللاو رسلا ملعي نم هلعو * هسبلق رون ردقلا يظع ةيِ

 ىولعي امرك هل اروشنمحبصاف * اهبرغو تانئاكحلاب هفرعو ا
 فورت ورت هظنل نم هللا نيد عئارش * * ةودقو ماما هم اذيح أيأ ا

 ظ ضرب مهنا - أت دع * ةبصع أآوضفر موقأ اب ًٌّئ
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 ىودجلاو دولاب لهتت اهبئاح # ىدنلاو دنلاب زتهت ةضور هل
 ىوقتلاو ربلاوم ىلءلاو العلا ازاحو # ةمحرو ايده مغاجيرخ فج

 ىوذيالو يمشي ليلا عيرسابيطر 2 هةحود نصغل زب ا مالس هيلع

 >6 لسو هيلع ىلص سانلانم هتعمعيف نورشعلاو يناثلا لصنلا##
 طراخاف *مرجتت تحت هلزانم ضعب يف سلجدنا سو هيلءولأ ىلع هللا لوسر ثازدع* نم ْ
 ةردشلا برعضو «فيسلا اهنم طقسو هدي تدعران#ه رطخ مظعامهللادي ريهيلعهن.سيارعا !

 الئاقدموت ىلا عجرف#* سالبالا دعب هماقاو هنعافمف *«فيطناطيشلا نمدب 0 نك هسأرب 1

 نيقفانملا ن«لجر هعبتف+دباححص |نم ةجاحلا ءاضقلر دب موي درقتاود#سأ دايخ لدعم متت ا

 #ثراحلانب روث ةعدم دصقو# هر يف هديك درو هرش نم هلأ همصعف# هبارق نم هفيساتملعم ' :

 اهدنب يدهش هربا عقوف*ثرافطغ ةوزغيف كلو ثرافدملا فدرم بضع ديويفو /
 اليهما يفك هكرطياه أكف «رجوهو اضخلا هقيرط ىلع عضت بطلا ةلامح تناكو#نايالا |!
 #مديكموةل يح لكي هيلو دي دعت رموش هدعار :و#«رمالا بحاص ةردقتب أ

 نم مهو هيلع ايشغم عق مثو ْن * مهتمو# رم نأ دعب هشيعرم مره مم همر#ر فو بره ن دميوجفأ ١

 كتاللاهتدص ْن + مسئهو هيدي نيب طقسو ةز هعاصأ ع ْن مخ يديئرع لعشأ برض ١ ا

 ص ةيلا لصي مف 0

 بصنع رشا دس يذ لك نع « هظنع رابجلاو هوسلاب ةوعأر أ

 بداقنم يا ماعد مم ايجي * اولقناف دكلل هويغ اوليقاو 0

 بطملا ىلا دامي اطلخو اطبخ * ميشروا لال مالظيف اشم وشم ١
 بطخلاةلامح تءنص ام سئبو * بحل يبا ايل يالا 1

 ةكممم ور مبارتلا رذوهثب نم مه جرم سركمأ تي ودلتق لع شإ 1 رق تعمد ةداوأأ 1

 1 عابتأةرجحل !نيح ةقارسدعب أو« نورمصببالا اي ا مد” نورظننإ أ عي مهن صلخو ١ أ

 رخ*نيلقتلا ديس هيلعاعد ا ههبم برئالف# لآ راسا | بيلا قودبن شب رف تلمجدتو* ل اتق 0
 فرعو»* .:ناسحالاب هلياقو هنماق#نامالاب هادانف#نيترمابئاوق تخاسنأ دعب هسرف نع ا
 ا #* هنانجم ىلع برش كم مروالف+امعرماب اشي رقم !يلدعشب جرف ة+امريخة قي ةح ةاعرلا ضعب نا

 ١
| 

 ا كاذ ذأ ن اكو هيلعامحر طهر خصب لوجو ٠ ءاجو# هناكم ىلإ مجرى نحل جرخاميسنأو

 هيدي قلطي نادل أس ليه همني[ وهقنع ىلا دادي تسي هيلارظ دنت شي رقوادجاس , |



 ا ىلع امك ان ىلوهنم برقاإف *«هيلعملسو كل لص ىلصي وهو ىرخاةرمذاتاو*لعفف هئاعدب |
 ا يدي نم ردن ر ام يظعلا لوطا نمرصباو#«ةين يوومدأك ران ق دن ىلهفرشأو# هيبقع 1

 ا سركملا هرتيو هيلع * شب رقت ع تجاوهنمكنادت

 ْ ساورلا ىلع بارتملا رذ وس * امدارا امم مم لصحي 00

 يمحو دعب لاطاو اءساح عمهتمالكدرو ا لعب رلحو أه ه«ريشن يطب ةئيسلا 8 ,ءازعلباقو

 ثيداحاو*هرهازلا هتثعب لبق م الايف نأك امو«هربأ أو لسرلاو ءايبنالا صضقو# هدالب ١

 سورطلايف نود ءاشلاىعارو * ىقلم رخ ذا ةقارس رساو

 ا نسوبشلاك دجال يآ 0 * ررهش لهج ىلا يدي سابو
 | | هكر داو هريصبلا ىبعا ناكهناى عهرصب هللا سملعف رب لا ينب نم لجر هلتق يلعامز اعد ءاجو
 براثن نم + ظاوش هيلا عفترا اندالف# هفعح لعامزأع هياعدفيس عفرو#هفلخ نم لجرنيتح موي

 (| *روك طسسلتقدصق نيح ليفطلا ني رماع رخو *راربالا ف عيفلتاقو لساف لبفاميلوف

 | «نايكلاودورولا نيريثكو *روهشم اس ياء دودرملادكلا نم سبق نب دبرأ عم هيلع قفتاا هو

 ([ ىلاعت هّلادمصمت هلق ىلء فوضحو هئينب موريخأو# ناثوالا باعت ال هرئيعودب اورذنا

 , ٍقلعجو#* ماقماوةلحرلا يفهتيانعب هالكو# مانت ال ىتلا هنيعب هسر حوا هل ضفو هرمصش د ملم

 0 طسب أوم ذاهنع بم ديا فكوتمالاب رسدرطلاو سكملا نه مهبل او#الالغا ميقانعا

 * هديع ناك هفأ سيلا ءافكو مال ءلاوةالصلاهيلعهلوسر
 نرائوالا ةباصع لذا هلو * ىذالا نم لوسرلا مصع نه نات“

 نارسمخلا ةوه كيس مامرو # مهم ةكأ فك هنعو ماه ىحو

 ناببكلاو تببلا دوهيلا ريش * رم ءاشخي ام ءانكو هزعاو
 ترايدالا ىلع اناسحاو الخف * هد ىلعاو هتاود ماقاو

 ناصغالا فطاعم ميسنلا فظع * ام شرعلا بر هلا هيلع ىلع

 6 سووا ىلص ولعلاو فراملا نمدأ عججاميفشو رشلاو ثلاث لصنلا ق3
 نعل |زت ل يتلا مول ءلاو# هرذا اول! فرامملا مدلل هعأم مسوديلعهللا ىلص يبلا تازيتم

 ىلععالطالاو*نيقلانيعدورو نم هب هصخأمو#هرفأس ةياعملا هع هوجو
 ١ ايندلا حاسم عيج

 يكاسةياءرو#هدابعةسايسو# هثعيدو رارسأ ظفحو# همي رشنيئاوق نم هفرعو# نيدلاو

 اكس ذهاب اباد# يينانا دان دبس وو هيلا ممل مئارش رابظاو* هيضاملا كرورقلا



 5ا1م

 ايجابي بمالعاو+ ٠ سلا مه مك ف اهيزيباتكلا لها ةضراممو* كلا نم طا 1
 هايل سب غو برع ةنل نم هب طاحااموجاهراغسا و ءلدبملاوريذملاو مويكللاوناهرارساو | |
 ايلاثمارابماياظفحو هبا عماوج ن مدب صخاامو+امظاءوةغالب وابئابطخةحاصف بورضو | |
 *«امراشو اهءاظن لكشم نايبو*اهراعشايفاممةفرعمو#!مكحو | |

 اهرانم ركذ عشرو م وأعلا تراكرا هانبو
 اهرامنا ىلا يماظلا اهدي رع ردص ءانشو
 اهرامي رد جارقما ىلا يندي ام غلب و

 اهراقا نرءروتلا يف * ابترط حثوا كواسو 1
 *قالخالا ن ساعت ىلع لمشملا# ر املا عرشلا دعاوق ديرة و« ربظي ال يذلا ضماغلا !ييفتد ||
 يئاعلا ةكرح نيكستو#باوصلا قءارط ف ئارطو# باد الاد ماهو« قالعالا سئافنو أ
 ةياحوجدودحلابلاومالاو ض ارعالا نوصو# ثئايطا عرحتو تابيطلا ليلتو# ثبعلاو |!
 ضْئارفأاك/نودفلا رئاس نم هاوسسامودنوكب و ناك امدلتامو# دوعوملاب ال ديعولاب شفتالا ||
 ١ هلوقك د واود برجلا ! جالملاو# ءئرافش ققحلا يطلاو#باسنالاو ريبعتلاو# باسملاو |
 ْ هوقو كد لجر وألف وبافاراهاب ضئارفلا اوقلأ «رثالا باعصادنعنورعلا هفيدحيف |
 هللا قلخ مويهعش كر ادتسا دق نر امزلا نا#ضرعلامويي ةلاهت«ةالص لسوديلعشا ىلص |
 ل نءةقداصلا ايؤرلا#ناطلسلاوةزعلا ب : هيلع م ولم ءلوقو#ضرألاو تأو 3
 ةتس مهن«نمايت ةرشعدلو لجر أبن * ههه هب فن .ةنمداور ربخيف هلوقو*ناطيشلا نم |

 ماسأاالا ءادلكنم ءافش ءأ «ادوسلاة لا يف#مالسلاو ةالصلا لضفأ هذ ءلعوأ واوا عب رأ 9 1

 لاني الاهرصتح امواع زاح 00 السر هللضتنا أم ب

 لايطلا ساير ولعي انتر ما هب نما عرش ااعارش رخب
 لالفلا لازو رغثلامسآيم * يدملا اع ىاوام هالو

 لايرلاوىماا ىمجي يذلا اذ نم * ىهتتا هنمفصولارصح بلاط
 همأربأ يردي الو + هضعب !ءيالامو* ةلاب طا فور ريو هتود# مالا تاغل ن«كللذ رغما
 موج اياها نئاثو بتكلا ةعلاطم ىلع_فكعو+!ملبس ىنتفاو سوردلا مزال نمالا :«هضقنو
 *موذحاو ذو هيلعارع هرفي مهمواع يف الص هوأ اهجو+ هودق هيفدمالك فاما هذ هل هاذي
 ًاثنالو *+بسحي واتباتكلا ملعب نم ةبححعب فرعالو# بتكبالو أرقيال ايمأ ن ناكدنا ىلع

 ا يم
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 نم ريح ىلا فاتخا الود#هسراعالورومالاءذهنميبشلت ءارق الو#هسرادم مط موقنيب |
 رعشلا برعلا فراعم ةياغ تناك امنا« رابخا بحاصالو نهاكألو ىف مغحا الود رابحالا
 أ) هكح ثيغ نم ةرطقو# هلع رح نمةطقن كلل ذو* ناب وابل ءاوا نم فلس نمرابخاو*نايبلاو

 هيلع هللا لص هيفاوفل | عو*#هيلا كلذ نماورطضا اعدنولأ ب ارناك دقفتلجلاب و#دكحو
 هرطقي ترونفلا نانقأ ومو * هرهز نم !هفرع فراعملا نا
 هرج لاب تحضو اهقي رطو * تع“ هب فيرشلا معلا م ملاعمو

 هرب .لرع اهرذ اياربلا نيب * اهمكح لامع ترهظ ةكح <
 هريس ضماغب افرش هصخ نم * هلضف نم هدازو هيلع ىلص

 3 ٍسوهيلء هلا ىلص نملاو دكئاللا مم هريخ يف نورشعلاو ميارلالصفلا#

 نا ن نم ةفئاط لاخداو# كوبا 3س مس زم لوسر تازوع* لنمو

 كر ريتك مهل هباصا ن م ةدع ةيؤرو *نآر هلأ عاقسال هيلا مهفرصو* هتعاط يف

 مظعو مهث ا هدهاشامو#ر وي أم يواعلال اعلايف ةكئاللا عممتثدأ 2 ريخو*نايحالا

 ا ايفو حمر اكتو# حانجةئاهسال هقروص يف لي ربج ىأر*روهشم ارسالاةل يل عروص
 سابع يأ رب ترش نطاو موف هاا نم ةعاج م هياعو#حاو هرالاف يلادعصت ناكم ٍِق

 ا الإ ”يلعلا هسلجميف ظعالا سومانلا ىورو+هتئيهو ةيحد ةروصيف لي ربج هريغو

 للعو#لث بج نبا ةفورملا ني عرج و#ناالاومالسالا نعدل أاسإ لجرروص قوهو
 ريغودعسا مخ ارف#باوثالا ضيب نيلجر ةروص يفاناكو * ل ئاكيمرسيلاب ,ةدوبشلا هراسإ

 * باحصالا يروم دخاو |

 ددرتت بز مل هامح وتو * هباب قرطت نما ةكئالم

 دصقأ دقة زلا نعم تنادق 37 « ةلاسر ءاداوا شيج ديأتا

 سإل هب ًاعوط مهئاعاو * هدنع ركذلأ نلا عامف رماو
 1 تروج جزلاو ثحلاب بايخ لتكن تاوصا عفستا دبر وبدهش رم ضع ربخاو . ددعتب ال ثيفلاك مرتك هإ + هلمع ىلع لفق يذ تامارك

 اشيآلاجرمهغعب ىأروخ راتب الوبضعب ايراضدهاشي مو« رافكلا نم ساورلا رياطت

 لب ربج ةزمحيأر نيحوجج سائلا ساور ىلع ضرالاو ءامسلانيب نولوجي *«سارفالا قلب
 ا »هيلا ىمشناو هب نه ةكربب نيصطلا نبا غاصت ةكئالملا تناكوت*هيلع يشم رخةبمكلا ف
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 نبا اما رةريط لحال :دداس. هتروصىلم كام ةي ارا ذخا+ رب ني بهصددحأ موي لتفالو ||

 خيش لبقاو#همالك معنو مهن« ريقح نم ىأر نا ةليل هنانه«هماركلاب ٌشادنتا دوعسم
 ل ةتيسأو هعسارك ذم مالا هيلعورت هللا لوسر ىلع لق #مايالا ضعب يفاصع» دي
 هنلك *باطخلا نب رلاف#نوملا الذ ىلا نييبفلا نممدعب ن وأول ب هنأ هريخاود+ نيمالا
 ضعيف هلعب ر داراوو ذخان #*مدجبت يفهتالص عطق ناطر تلفتو#باتكلان ءاروس

 3 نالذطاو رطبا درو نابلس مب تاةوعدإ هقلطا مج ىدع»* يراوس

 قبسلا ْن» تاياغ 2و 7< تايآزاح وسر

 قدصلاو ناس>الاو ِن امالاب ا نيمأ

 ىقفرلاو دفرلا مج ق الخالاو قاما ليمج
 قربلا ماب ع ن انالاو ناطا دانإ
 قرشلاو برغلا يجاون * تارينم نعمإ هب

 الرخ + هناي رع اهرعشةرشان ءادوس#| تجرخ#هناردج محو ىزعلاناكمدلاخ مده الو
 تاواص لضفا هيلع# هتازجت* ضعب نم هباعصا تاماركو *مددصب وهام يلع رقت“أو هدوم
 لري ةعشب وب هحضاللا + هتأيآ راوثاز بو زنود اوأ لا هتان وع *نءةذبأ هذبف#هتايشو هل هللا

 ىلع اهلي زج نم !ًرصتقم+ هيداغلاو ةتارأ !هتامارك بيئات ن ءةعطقر#هيداطلا هتوبت تأمالع

 الو دتال ضن يلع ةلدالاف ةلمخلاب وجاّنادحوو تاثار زاهبلاطىلا اهقاروا ريطت نيءاود
 .مردجاو والواو فرشلا لها ولا رامتخاد# رص

 ردجأ هيف ةلاقلأ صيفأتو * ىمححن س ل يخل المع 2

 رثكا يعن يرارالار هزلأ نم * هيف تاق 5 قفالا نأل

 رص سال همم جوملا دعو * فصو كر دن مرا لففو

 رب سعت فرييل روءاحل »* تارجمم يذ درم هللايا
 ربطو هسدق شرعلا هلا + ايايصلا فورعم قلغلا مظع م

 ريكو ىعادلا لاه أم هل خ وقهي كني ال هللا مالس

 لو هيلع هنا لص هتنس عابتاو هتعاطو هب ناءالا بوجو يفنورشعلاو سماخلا لصفلا6
 *بقأت ةيادحلا'امميف هتلاسرب قيدصتلا باهشو# ب جاو لسو هيلعشا لص يبنلاب نامالا

 | لب+اتاريدتناكل» امقعسالا لمح واذا «ريغك نمليلقب الي وطن م امهتقمو# ريسبلا



 فكل

 ا ناميالاو# ماع ريغ وبثهب ناجالا ن 3 ,ءاللخ ناي لكو#مالسالا هممالا ميال نيعترما وهو

 واد مسصابز : !نف:*هلاقامو هب ءاجام عيج يفهقيدصتو*هلاسرلاب هلّوداهشلاوه هب ||

 رطف»مالسالا نأ 1؟2«نانجلاب دقعلا ىلا جاتحم ناعالاو#دل امو هتبقاعسلصيأم زرحاو

 هبحاص زافو ناعالا ت«دوذللاب ى طلاو بلقلاب قيدصتلاعقجا !ذاف# نأسللاب قطنلا ىلا
 ءاوسملا ىدهدعاطأ ن نق «هيحاصمهللا ةعاطل اهنالد# هبحاو ضيا هتعاطو#دعسالا دجلاب

 *باوثلا باوثايق لذر هرم لذتما نمو# قيفوتلاب رفظ هقئاىلا هعابدم نمو * قير رطلا

 دنت مذ عارددب ءاجال ماستلاو#«هتنب مازتلالا يف هتعاطو * بأ ةملا باقعدب كلاس هفلاذ نمو

 ”يك 7[ امو +هوذبناف»يش نع ماهناذاوتجموعيذاو هرما ربخ ارلقث او*ثدوعيطاودوعبتاف
 هرذخل ل وسلا را

 اودتغت ا,قدصهلاوقاو * ىنطصملا هبكأتأ اماوذخ
 اوملست اوملسهب جميلا # العلا بر دنع نمءاج امو
 اومركت اومزلا هاذه قرطو * هرا اولقعماو هولاوو
 ارمحرتاوهراو يدالالذب + اوحع“أو اوعبات هحسو

 يف اودهتجاو*هلسرو هبتكودتكئالمو هللب اوتمآو# هلبسو قلا جهانم نع ارجوعتالو
 # تالا ةداهشلاولقلاب قيدصتلا نيب اوعجاو# نانطا روضحوداةيعالا يعن

 ةرخآلا يقال ماه د لم هريضوهواهب طن نمو*#قافن بلقلابى يدصتلا نودنا-الابةداهشلاف
 ايتكت و لطابأ أبو اوس نوم لس وسال وهل اوعي او «قالخ نم
 هتويس وديده قيرط ءافتتاو عييسلا هس لا اودعابتأ بجي و* نوملعل 6 2 ّقَحْأ

 ينأتلاو *لاعالا عيجيف هرءاوال دايقنالاو#لاامفالاو ىق داخالا يف هبءادتقالاربغديكإلا ا

 قا دبحا همت نمو#ءاده ىدملا ريغج كتبا :رااودلوقب كحالاو#هملسو هب رحيق هب

 يرن هزافو# ذجارنلاب| يلع ضع نم حلفا« ةثما يلاص نم اودعتل «هعذس ءايحاب ميلف
 »* روءالا رثاس يف قفو اهبىدتفا نمو# روصن وهفاهب رصتقأ نم *ذئال هبات وهو

 دوبحلا تاريح هلا تقلأ * ىدملا وحري ءاجابيلا ترو

 ا روشتلا موي دلخطا رشنب زاف * اهوجت الفلا يوطي ىلا نمو

 اهبحاص لوقب ىخر نمو#* راربالا عم رشح عري ىلع ظفاح نهو#راتلا نما اهيمعتعا نمو

 سلف اهنع ب غر نمو*« ديويش أ ءرجاهلف ةمالاداسف ددعا هب كاس نموج ديلا ن ارقلاب يغرد
 / لدسريغعبتاوا اهنلاخ نمو#ر طولا ةباهنو لمالا ةياغ لات هسفن ىلعاهرّتأ : |نرمو *“ رم شل أديس نم
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 تع يي يب

 ىناطدملا ردص يزرع ردص اءاوقأتف# ن هيئاكلا ىوثم ءالصأو لونا ءالو«نينألا 1
 ا انعتتاو هتقي رط اومزالو * لوسكلاو فأل ودل م يدي : معزا إو 3 لوب لاب ا

0 
 ١ تاثدعتوماباو#رورغلا هاب كتر نالوا أ هلأ 1لوسَريف م نك دقإ #«هتس ١

 ( *<هكلايطأ يس نمسا ةفمب عيار ظتاو+ الخ ة هدب كوة ثدع لكل ةرداا

 لع

 نع نوالاخي ني ذلا رذحلف *ميقتسملادقي رطل ع ضار ةعالاو ٍمتقلافتملا أرضرعتت الو

 ل مما راسك اصلا ص ول ال

 * م ١باذ دع 0 ل ةنتن ميباصين أ ورمأ

 لسراا "يلا قيدصتب الا * “ىرمإ بلتيفناعالا لكي ال

 لزاما باتكلا رايخاب تيجو + 7 ةءاط قلطا يف يذلا كاذ
 لكشم رمالك يف ىدتها هبو * ىفتقا هتتس نما جان زوف اي

 لاهتم ضواعب تابنلا تيد * ايملا ايحا ام هلا هباع يلم
 لو هياعشا لص 4 هع موز فِ نورشعلاو ىداسلا لصفلا#

 #ةمزاج اهرطخ مظعواهبوجوي ةه ركلاةيآلاونخهمزال لم او هيلع هلاىلصدللا لوسر ة هي

 ردو #هسنج ءانبأ رئاسو هدلاوو هدلو نمودسفت ن ايلا ب قدح نمذي نأو
 معنأن ذلا ةقفارع زافو*ناحي رلاو حورلا لحم ىلا هترمز يف لخدو#ناميالاةوالح دجو هبحأ

 منعت يفر هباعصان ناكدقلو#*بحانمومءرملانال ةمايقلا موي هعم ناكو «برلامهيلع

 أ يدب رقوم ءال نوراخي وجدا دشا هنو بعت ارشمو مك رلطاةنج لمجر#اشراو
 *هروهشمهتبحف ركب وبا اما« ياستلاو هيلع ةالصلا نمنوراكيو#ميظعتلا جاهنومظعيو

 هسفن ن مهيلا بحا هنا#هيلع شا يلددل ربع فاسو ههروكذم فوم وسر لا هترجشو |

 تأبم الاو ءاب . الا نمو*دالوالاو لاومالا نم انيأ لا بحااهناو ناك يلو عءوداطهيانج نيب يتلا ٠

 هللا للص يبنلا نم يلب حا دحا ناك أم صاعلا نب ورم علاقو#دايكاالا ألك ىلع درابلاءاملاو |

 بحارك د ارمتزبال ليقو# اك هبلاهقوشنوا نيك٠ ءاقل يع نادعم نب + دلاخ ناكو## لسوه.لع

 مهتمو#هأي او لاقت هب ةيأورو ,ءاقلرك د لالب رضتحا امو *ما دمتأي حاصف كيرلا سان 3

 هئاض رابط هنو مابا لتاقوةبحاصر تق نم مهنمو تال وم يفهرايدو هلهاو هلام قرافئم |

 مالا لظا نم ريخ عم كاذ * ماركلا باصصلالعفي الا فيك

 مالظلا راتتسا هب ردب وهو * افرص دولا هنو ال فيك
 مارلا فادت ممول هيو + مامح ماده مهئاز ميناص
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 ماه مومحلا ةيرك فشاك # فاوو فوطع لسرع اذبح
 ماقم ندع نانج يف ممل * لاق دوجولا يف هيل

 مالسلاو قفرم ديعسل * ىلاذتي هئالو يف نم فكرا

 ةقفشلاو#هركذ عاممدنع عوشط او عوضطاراظاو## مردف يظعتو هريقوت هتبحم تامالع نمو أ

 *هيبح ةلهج نم دءنأ دى وطف *< مهم اصم يف يعسلاو مهصتلاو *مهطاصرب وهثما ىلع

 هرسع يف هبا داب بو أتو*هرصنوهنر زاو» يفدهجلا لذب و*هبعاوت بنتجاوهرماوا لثتماو
 #هعاسب لمعلا لعرباثو *ءاضروملا ىفر يفدابغلا طخ او*: اوه ىلع هعرشأ مرت اود هرسسي و

 # هثءيبطب عبطت وهقاخي قلتو دتمي رشودني ديف هقفتو# هتوبشل افلا هيلع ضحام قفاو

 طر ضرعاو »هع ش فلاي رمالكب ناجو#هبغسو تيب ل آمل ظعو*هبحأ نمبحاو

 *مدوسحو 4 .:ءئاش لاوقأضفرو#ه دود دنع فرقوال ضو هعدب و هيف ةث حل ضرعت

 "ياو همرك نم لزج موك ”يان+ هرب و مهبحينيذلا ىلا! لامو# هنود لاملاوسفتلا لذب و

 +دجرلاوةفأرلاب ءاجدقو»«دلاون نم2|لاون ياوهدلاضفانم عالاضفا ياوجه معتر كامن
 ١١ كلسو + ةحم صالايف غلاب و*رسإ و ريسعتلان 2 يلو 0

 ليس نيب و*حالفلالا اعدو و#هيايعلا نمذقناو»ب هرادملا لدبي جاو هيحصل ةدمملا

 ««دفتنالو عطقتتالةإ هثمةالص هيلعهلل ىلص»« درسا م يعنلاو مئادلا* اقبل هدا

 هزجع» تلوقملا لها ريح # نمو لويقلاو زتلابحاصأي
 هزرطي هبحس نمرطقلاب * افرش ىوح سلجم هل نماي
 هزربب هيف هيف نم ردلاو * هبئاوج كيس اعلا ربظيو

 هركرم داشرلا لما بولق * يفقئالخلافرشا اي كبح
 هزحتت كاذن يحرالا دعو *# امك ديعولا لطبت يذلا تنا

 _هزهزمت_اقتلا نصني خير + ترطخ ام هلالاكيلع لم

 سدي لا لص هدو أي نورشلاو علا لغلا#

 هلالجاو هريملو هتناعأ ضرفو ع هريقولو م سو هلع لص يبلا ميظمت ىلامعتما بجوأ

 بدالا ةءاساو مالكلاب هقبس نعو# هيدي نيب لوقلابمدقتلا 2نونم أرملا يهلو# هريزعتد

 اودتقي الوجد د هئاضق لبقر ماءافقب 0 واجسعتيالو# هيف نم جرخيأم اوعك ك4 نام مأو# هيلع

 ناو* هتوص قوف مهتاوصأ أوعفريال ناو*هرثكو رمال ل يف هتفث اذع مر لحود# هرمأبالا |
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 ١ ىعردال نماوكر يو *أشعب مهفعب ءاعدك هرعدبالو + هتوعوهنأيح يف هودي وهومراجي

 ١ هلرهجال مهمادحا ناو# هئايسأ نمبجيام فرشاب هودأنب ناو+اضغب واشف رواتقءهقح

 رجالاو ةرثتملاب مدعوو + هدنع مهتاوصا نمنوضخي نيذلا ىلع ىتئاو*هئادنيفلوقلاب
 # هدعو ملل زجنيسو ميظعلا

 هيفعت يدوأ العلا بر * الماءاملاع اين مظع

 هعركتو ايتدلا يف تءدام * هريقرتدشرلا تيده مزلاو

 هيرو اعوط هلع * عبئاودرءافالخ رذحاو
 ريك مه نأ رشملا يف ىبعديفد اا لكل ريصاو

 جرخ اذاو#اربق وتوال الجاهتم م تورعناواوالو*اروثك ةنومظعي راربالا هباعصأ ناك دقف

 1 ريطلااهأكدلوح نوسلجي و«رمك ركب وباالا هرمي هيلا نم دحا فري الو «رظنلاديلا نودحيال

 | هئرضوملا اهردتبأ أاضرت اذاو «مهسوفومهلاوماب هنعبذلا يف نودع و «مهسار يلع
 ||| *مالسلا هيا هتاصب ةثووقلتي و* هيلع نواعتقي هب كربتلا ىلع اصرح او داكو#«هيلا اوعرسأو

 !| «ابطاقتلا ىلع وحازت ةرعشدنمتطقساذاو * ماسجالاه, نوككدي و هوجولا هب نوسسعأ

 هلاؤس نورخكوي م#هباب رئاظالاب نوعرقي و *نابطاي رب عفاتلاو هرماوالاقتما ىلا نوردأبيو
 هويته رك ذلامهيلعىلتاذأو «اوتصنا ملكت !ذاو# هباهدو ءايحرمالا نع

 اوتشتي ملرمالا كاذ باول * اررداب رمال ٌمدارإ اذاو

 اومنلتي ٍ رات اه ريخلو * عن اغاوضرعا ماهن اذاو

 اوتكسي مل مهلاوقا اعد اذاو # اوقطتيمل متعب راشأ اذاو

 اوتتش يداعالا لمت مهمزمب و * هنيد اوماقأ اموق مهب مركأ
 اوتنقي وأهئو دنماودبعي نأ * مهئاص بر نآوضر مهيلعف ا

 هركددنع كلذو *هتايح لاح مالسلاو ةالصلا هيلع مرتحي ام« هتامدسب مراجي نأ بجيو
 نسما هئيدح نومظعي فلسلا ناكدقف * هنريسو فيرشلاه عما عامم ىدلو*هتئسو هثب د>و

 عام ىلا نوتصتيو * عفر دص لكي ةفيرشلا هتنسنمدراولاو رداصلانوقلعي 9 دمميمصلا

 كامو د هتك نم نكسي نم مهن عدلاعفاو هفاصوا ركذدنع نوب دأتي وج هلارقأ

 '| هينيعنم يرت نءمهنمو + عوشطاو عوضطلاب يدتري نممهتمو *هنكرب عقول برشا
 كرم منيو *نيغتب و هنرأكرفصإ نم مهنمو *«ريحي و بيغي نم مهنمو *عومدلا بي أش
 مونمو#رئاس وامئاقوا ميطغمودو ث دحين اهركي نم مهنمو*«رهاطوهوالا ثيدحلا بتكي ال
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 هربف خت «ديدجلا سلو بيطتلاو « لقلاىلا رداب# ديفا هيد يمس هنمبلطاذا نم

 هليجبت يف دوتجاو هيدي نيب تدكرلكسفندب ذخ أ: تنك اجب* هيلا ةياتسالاو ,ريقرتر
 ثاسأو ورك ذدت ءبدأتو 31 هردق ق> نرعاو# هع ركتوهلالج ا يفؤغلاب و ةميظعتو

 ذإ سم 1و ىلا -”هلوقب كلسقو»# لو ذيالو لوميال نم ىلا كب ويعرتسوكب وثذر مغ يف هب

 «لوسكلا مورق آو لأ اورق م كْؤاَج معلا اوملظ
 مهشتأ ابعلا نمز يف ت السا * ام نارنغ يف هلا لوسراي كب
 عدصتت اعقل لالا مش * يلهاك لمحت دق بولذ نم م
 عرهب يواسملا وذ هيلا نماي * هئارح لوح محا كاوسس يل 5

 مند مما ظملا هيو هجارب * يلجسدئادشلا مَلَظ يذلا تنا

 _ ميلي رون قافآلا يف حالام * فررلا نم كافطص |[ مكيلطإم

 5 سو 4 هيلعشا لص هباعصاوول أ !ةيحمت ورششعلاو نماثلا لصف 9

 *رايخالاهتب رذو**رارإالا هترتعو#*رارطالاهل ١ ًايظمت 7 .وهيلعدقا ىلص هللا لوسررمظتن*

 حضوا يف عري رب نم كوالاو# هجاو زا نينمأل ا بءاماركاو*«راصنالاو ني رجابملارئاسو |

 نهيجاولاةفرعمو *هيأياو هباهذ يف مهنم همزال نمو هبات | نم فاس نمريقوتو# هجاونع

 راوثان «سأببتقالاو *هماصلا مئاعنأب ءادتقالاو# مهتورإ نم ضماولا ب ودام ةوةح

 || ليقعو رفعجو يلع لاهو *سافلا نم ءايعلا مهتمانع كتي لها ماتش دول فاس

 | ىلع ليلدوبف ميبح لب كو *ماداعو مهضغيا نم داءو# عالاو نملاوو# س ابعىلآو
 #رادلا_ةنم :ءاربهلاةناكمة قرع #«ناسحالاب مبلم او شإ رف دقت يفد هتجاو*«نامالا ْ

 *طايتغالاو ظحلا لزاأم ىلا باب وطار للا وجمهسو#او اويلأع نءناماع ل ةيالولاو

 ةلاسلاب فورعملا اهأباو #نيروتلا تاذ*إ نهرا اميماو#نيسحلاو رسما بحا نمو

 _ *  همايقلا,ويدتجر ديف قطصلا عمناك#هماهيشلاو ١
 رابطالا هلا ةيمم مزلاو * دمحم لوسرلا ناس نعدعت ال

 رايخالا ةيرذلا ىلإ ىمشي 2 نو هتراع ردق مظعو رقو

 راصنالاو نأ اوعالاو دالو الاوت تاجوزلا ةماركل يس كلساو

 رانلا باذعنم ةياقولادجت * الولا ع تايارت يلا لال عنرأو

 هناداثآ لاقت مب ردنعم م ًاغةمفر لعدبنو# مهتح ىلع سو هيلعدمأ ىلص ينلا ضح دقو
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 . ذاوبمت# و *هلوسرو هابي تح ناعالالجر لق لخديال# هلوسةياغملات 1و ةليضفلا |

 ١ ”*اواضن نأ هبت كسا نام كيف كراتيفا هل وق نينار ثيسداوثكربا كا بانكي ونت |

 سايعلا يفلاقو#ءاداع نمداعرمالاو نم لاومبللا ءالوم يل !هلوالوم ثا 5 نم يلعيف لافد

 1 *يناعملا فيلل ةراشأ اهنا يرد كو ىقي لدا ٍقدهاعدشا_لاقو#يئاذ ادقن يعيذآنم |
 1| سح ا مكس عبحذلا هلل اذيرل امن «اريدقت هردقف ء ىف لكقلخ نم ملوق مونكي و

 *اريب طل قرط مط تبلا لهأ

 حاورالا ةحارو ماجنلا نفس + قئلاووذ نورهاطلا !ءاكلا لما ا

 حابسالا ىتلافنم ىغرلا قلن * ىجسدلا رز 06 نيح لسوتمهف
 منيب را عكسمأو +لاوحالا لكل عؤسو هيلع هللا لص ا لوسر باوصال رثفتساو

 : مالعاب دلعماو #هديدملا مولئاضت نيب و+ هذي رك مهتريسر ظاو *لامثالاولاوفالا نم ِ

 قلخ نم لوغملار ظناو# هعدشب ماو ةعبشلا لالفن“ :ٍ أداعنم ضنراو# هعفتر أ مهمولع ا

 ىلاو * رات ىلعفا أ نيو لوس دمج «راخفلاكلاصاص نم ناسنالا ا
 1 تخت كنوع ذ ينيؤللاو رع ًاينردَعلمر 0 مل | . ءاجامدميك يب اب لطبأ نم لوق ا

 لاقدقو + هيلع اودهام ام اوقَدَص لاَجٍرِع يلام الا عجري نم لوقىلاو# هرج م
 مالسلاوةالصلا هيلعلاقو#ر مس ىلا ىدعب نمنيزإلاباودتقا+رشدلا ديسو قلذلا ف رشا ا

 عيىيصلاهب فرشتتو عمسلاهبف دشتي بي كح نا ٠ لاقو# ماعطلايف سلما لاك م لثمو»# :

 «هفيصن الو 0 دم غلب اب ٠١ ايحزدحأ لطم دا قا و

 هباعلا لفغف رشات مر م لوسر نم رماوالاب ك ست

 هياتج عكراو مهتم لكب * اريخ صوشساو مهبح مزالو
 هباصالا رجا ازئاح مهيلع *# تقولك كئانث نم رثكاو ا

 *«قابسلا لصخنامالا ناديه يف زوحا مهبحا نمو#قافنلا نم ؟ىرب مهياع ءانتلا ن حا نفأ |(
 ٍ مالسلا هياءلاقاك منال ىدتعا مهب يدنقا نمو# موري امم قورب امكردا معتمد ١

 | هللا لرسر ظفح نمو :هرخافلاسيالملاب ءاقبلاراديف يطسزلابمراباق نمو#موهنلاكيلاسحتا |
 | لعمراتخا او*نيلمجملاو نينسحلا ديس ة بح صب هللا باضق#و هرخ الاوايئدلا يف هللا هظفح مف ا

 هرشملال وأ#هرربلا باعصا لثماو# نيلسرالا هايبئالا ىو نيملاعلا |
 رشعلا لوا 2 مهم برقلاب * فرش ل موق ىرولا يداهباعصا ا

 هر ايلا ٠ نه ناصغا تحت اوعبابو ع( وعتاد لاق ام اوعمتتساو هايج
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 هرربلاو راخالا ل_فنامهناو * مهمرك ١ لسرلا ريخ نأ مهيفكي
 _ هررد هنوماق نء رجلا ريظا ام # جرأ بيط مالس مسيل ينم

 5 6 لسوهياع هللا ىلصعت :طاوممظعتو هربقةراي ز يفن و سشملاو عساتلا لصفلا ا د

 ناكو# عينملاءراوجيف ل دهربقراز نمو# هتايد لايف ,راز !غاكؤ هدئاف افو دعب هراز نف

 تا«نمو*اهارث بيطب يظح ةبيط هتني ده مافأ ندو# عيفشالو عاطب ميمح المري هتعافشيف ا

 هترايزب رفو*هيلا لاحرلا دشت يذلا دجحس# هقاو اها توا مغيضرتك هب نم ةءافشب رفظأ هب

 لروح بدالا قريظ نم نكو# هدم يف كزوص مقرتالو*هيبحاص لعوهيلءمالسلاو

 كريتو* هي ركتو هلالجا يف اوغلاباك غلاب و *هميظعتيف حاصلا فلسلا عيتاو#هدصقم |

 *« هيلع ىحولاب هيفلزاي ليريج ناكمك رظن قرشو# هيمدق نطاومو هربنمو هتشو رب

 طل مالظ ىلو تدب ال * هلدع غلا سعت نءربك رز

 طقتلي ىرقلا رهزاهغرايف + ةضور يف كسفت ىرت ايكو
 طسنأ ابيف بطلا ىلادوج د يتلا كلت ة هس ط ىلا عرهأو

 طبه ممئاجرا يف ليربج # دحام لوس“ يف اهب لزتاو

 ضاي رند ةضورديف+ ىرقالا هيب كاست نم حلفا ادبعمو* ىرقتلا ىلع سس ١ أرفع هاي

 فيك# ضرالايف مبا لونا ةمتب وو هنسلاو باتكل امالعا ترشتنا هئموخ هدا

 ماعنالاو يمنلاب يلغح هيحاوأ يةالصلانءرك كاد *رضرعلا موي عفشملا ميفشلا“ اضءاد شنو

 رهاز#*رأ ل رأاو دهم هنال#ما ارا دهسا الاءاوساين ةالص فلا نمريخ هيفةالصف#

 #فئاومللا فيرش ةدمرلا طعاما ع مت كلاما مضاو+ كسانلا اص #رعاشملا

 ىمان# سانال ةباغ وانما هيا دإءج# ساسالا تباث دءاوقلا عوفر ماب ب كاملاو فئاطللربطم

 ؟بنكلا هنكامافي رشتو * :كاعنوهتقاوم ري طتو#* ود هاءمو هلأعم ديعتو#؟ودجاسم

 ههئيدملاو كم نس هنطاوم ديمو

 لس يذب برع ىلع لو فقث * الو زاب اوت ىلاريملا ثح

 مدقق يف نركلارس مادقا راثآ + يقم ضرالا ريخ كب لزناو

 | «يليفتلا نءاييدلاينأ اوبغروأ يلعن ولسملا مجاخدإي رجةنس مسو هيلع لص يبلار,ةةرايز

 ٍْ زيزدلا صنبأتمآ ناك هلَخ د نمو جهاز ماقم تانييتاَي ويف ميظعتلايفاو تاكرإلا
دقث يفدهتجاو#ر ا نعدللا أه هرج جو >تالث هم نمو #زابملا

 0 رئاعش ةماقاو#هدهاشم سب 
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 ا ممالا فقومتافرعنم فرعلاو * اهب ةثيتومملاو !هتبمكل جاو
 مرا يف لح كلن عضوم لكو * ينم فيخو الارجح اورجملاو

 * ليئاكبمو لي رج دادراباعوب ر تردزو*ليزتتلاو يحرلابابعاقب ثرمت نطاوماممركأ
 | ةوالعلاب تم ساتو#*ايجور.كالفا يف علاطا | هرمققب تعسوج اهجورعوةككالملا طوب وبتلعو
 اهثامم لياهتلاو رييكتلاب تقرشاو *اهراجش ا روهز روغن ركذذلاب تمستو*اهراحا تاعقت
 نماهعرشتناو «رشلا د. ٠ ءاضعا اهماغ روش .رجاهئاجراسىيدقتلا اوحيبستلاب تج رأتو*

 أ « تاواصتجاسو#تابار ركارمو# تايأ سرادم اهاي و *رشتلا امهلوسرو هللا نيد
 ا ةرجت رادو*رينملا جارسسلا أعلم * هرهابلا تازيثما لعصو * هرفاولا تاكربلا ل زانمو
 ندعو *هوبتلا رك عاطمو هلالدلا حضوم نطومو * هلاسرلا ثيغط.ب.موجريذنلاريشبلا
 || ريدخ ني رقؤلاو ني ره آلا لاحر طعتو* نير قلو جاجملا كسانمو# هوتفلاو ىوتفلا
 غلاها يميو# اهءالعار.ثتوةابماقم مفريو# اهناكرا لتستو# اهناردج مرتكنإ اهب
 *«ابتبرت تانجيف تانجولا رثعتو *ابتضور فرع فاتسي و*اهاعرموأه وأم عري و

 ١ فاصوالا نع تلج رعاشم * !ذئالةكمل ينأي نا ىلوط

 0س ل لس سس صحم رو قت نا و22222

 فاوطتلاو يعسلا دوربهيف * ادد قيتملاتيبلا عيد

 فاجيالاب قانعالا لصاوي و * ةبيط نكسب ىلنحي كرسي و
 فايضالل حاتري نمل اح * اهتاريش نم راهمالا لبقيو
 ناصنالا م ناسحالاولدعلااذ * انملا فاشك هللا لوسر ينعا
 ا فاكرلا اهعمدب مامشلا نوع * ىلا تقسام هنادياع ىلص

 >6 عايضفو سو هباء ىلصهياء ةالصلا يف نوثالثلا لصفلا9#
 ةيادبال , ذتاو هب نمآن هاهبت ايلف# هلبألا يف ةبجأو لسوهيلع للاى هننا لوسر لعةالصلا
 لك قمجلا موي اصوصخ# !مع ل فني الو اييلع باو ركوب مم هتاقوأ يااغيف رثكيلو «ءابق
 *دالصلا كيسا هيجو ا نم ءارلعلا نمو *عوفرملا هثيدح يف سوأ نعدب رمالا د و دقف# عوبسأ
 لعل صيل مديل ءاتلاو مدمج ديف قوش هللا ل اس نمو#م ارامطءاهيفا متت نع مهنعو
 ةباجالاب ىرحاو#لاقملا عجب ردجاورف* هيدينيب تءاصلا قطنو تن اسلاك رت نم
 م امرجدصي الو لوبقلا باب نعدرطي الو#دريال هيلع نيت الصلا نوب ءاعدلاو#«ىلا ارسال
 نطاوءو# بولطملاب دعو طعص هيلع ةالصلابنرتقأ !ذاف# بوح ءامملا نود رهوالا ءاعد
 ب رت ريض 2ر2 ا
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 تكلا نمرخوالا يفو*هرحيرد نم يبانلاهثب دحوهمسأ عاممنوحو*هرك ذ د عديل ةالصلا ا

 +برئاتجلا ىلعو تاولصلادهشت يفو#لئاسرلا ينو دهسا لوخ دو ناذالا يداو#لئاوالادعب

 *«هدتعركذ اذا هيلع لصيل يرما فنا ,غرفزئاف ىلعملا حدقلاب هيلع ةالصلا نم رثكلاو
 هدصق ركشتو هل رفغتست ةكلالملا نا هيلع ىلا بسحو

 هرخآلا يفو ايئدلا هذه يف + اوه ىرولا ريخ ىلع اولص

 هرضان اهتاضور ةدج فيس » قبلا اولانت اهنم اورثكتساو

 هرمابلا هتايآ يف ءاج دق * اك هيلع ىلص العلا بر
 هرطاع هير امنه فرعلاو # رهاظ أب فورعم ربالاو

 كب الملا هيلع تلصو# تائيطةرشعهنعطحو»* تاولصرشع هيلعدش | لم ةالص هيلعإم نمو

 # هباذ رفغو ىفك هيلع ةالصلا نم رثكا نمو#مالسلاب مالسلاهايح هيلع ملس نمو#+ماركلا

 ملو*باوشلا لي زجي زاف# باتك يف هيلعىلص نمودجدب رك هنع ركوتفزأل اميل اوهانماجنو

 قثعا امن أكَقاّرشع هيلع لس نى دو# باتكلا كلل ذ يف هج! تبامدل نورقعتسي ةكمالملالزت
 هيلع ةالصلا نم رثكلاو*هبسشكاو بوئذلا نم ىلصملاهفاسا اموخمت هياءةالصلاو+هبقر
 1 ءو#همالس دري تح دحور هلا درال ا هيلع ملسي دحا نءامو# همايقلا مويهب سانلا ىلوأ

 ةكئالم هللو# هعج ليا لك ثيم هيلادب قاب هيلع مال سلا وجمع“ 6 ركلا هربق دنع هيلع يلص ١

 *هيام لها ةالص هيلا نآيدكي ءارهزلاةليلل اورهزالا مويلاو* هتما نعم السلا هخلبت نوحاييس

 * هضورعم هيلءكئالص نأف تنك اعيح هيلع لص# هضورفم اهناف هياعةالصلا نم رثكاف
 «هيدل برقكلا ل زنا هلزناو# هيلا ملا ىلص هيلع لصي لفهدنع رك ذنمليخبلاو

 هبرقي تزف مالسالا ىلا كاده * يذلاىلع ةالصلا ثرثكا تنإ اذا
 هبر دنع ارفاو باوث تلنو * مهلك س انلا :نيلوادب تنكو

 هبا ثلثو ىوقتلاو لضفلا ىلوا + هلآب نث مث هيلع لصف

 هيلذ رئاس تارثغ ىلا ىدؤي * ىتتلا نم مالسلاف مهيلع ملسو
 نداسو **نومألا كنيما دمج ىلعجكتاكرب وكتايحت لكاو#كتاولص لضنا لمجا مهللا
 * قطن اهل قداصلا# رمحالاو دوسالا ىلا كلوسرو* رشحلا موي ك ديهشو#نوزخملا كلع

 ظفا- تراكي ذلا#لوطابالا سؤر غمادلاو*ليلاضالا نم يداحلاو## بسال عاظاو
 ىقح#*كيهنو كرءاذافن لع ايضام#كيحو ماكح اي ايضاق# ك دو دد د :ءاقاوو# كدوهعل

 ةليسولا هنآ ميالا#مالمسالا دعاوق ديمو+#مالعالامضواو«سلغلا ةيآ امو سلا ىدوا ||

 هه
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 *دوعوملاهل ةيايقلا يف زغأو* دومحلا ماقملاه شعب او**هليلجلا ةيلاعلا ةجردل اهإن أوج هليضفلاو

 هل ف عاضو* كن دع نم نداعملا يف هفرصو#+:هلما يظما1كلضف نم ققحو#* هلزنو داوشمم ركاو
 نرويعدل رخو *ىرشلا ةياهنهيلا كرظنب هغابو* ىربكلا هتعافش لبقثووكن :ةوكنم ريما

 ىلعو * راتفلا دمتان ديس ىلتلصميللا# اريصن اناطلس كندل.٠ نمل لعجاو اريج 2ث كديانع

 راصتالا ىلعو*هبابحاو هتصاخو هجاوزا ىلعو#«هباجتاو هدالواودأ ١ !ىلعو «رابطالاهثيب لحأ

 عركتلا يلع غش« ليضفتلاو مياستلاب ةنورقسة الصد« ناسحاي ممن يمباتلا طو# ناوعالاو
 - دلاعيملا*ل يار ظمتلاو ف رشنلاو

 ليلظ هيعرب لرد ىلع لق « هل تىءايو لسرلا متاخ اي

 ليعلا هيلا ردقلا يحاصاي # ىدنلا ريو : وللا يسرد اي

 لدلجلا "يللا هجولاب هاقلي * دصاق هما اسم اذا نم اي
 ليقت لح تحتاسمم تيقلأ * دقق يلونذ يف ًاعيئش يل ا

 لياغلا ىورت ياللا كضوح نم * ةبرش ينقساو لاس رظناو

 ليثالا ريثالا كيلامم فصو # احدام انه تافطت يفا
 لي زج زيثك 2ر٠ ليلق وهو * هتاف ام كحدم يس تق زا

 ليما 2 ةزئاج * هب ينانأ وينه هلبتاف

 ليقسم امرصح يراردلا نأ * فصاو هرمي ال كلفف
 ليلملا ميسنلا بع ام شرعلاو * العلا بر هلا كيلع ىلع
 ديا معلو 7 اننسحو * هلشف ىلع 4ك دييحلاو

 ٠١41 ةيس وتلا بيطلاهأأ باتك بحاص يِركملا دمحابابشلاةءالملا ءامالا هنو

 ةيوبنلاةفيرشلا»#لامنلا حدميف*لامتملا تف باك 96ملاعت هللا همحردرحاوج نمو 96
 اذه ودو# ةدئاو زتفذحو*هدئارف هيف تعم رصتخمب هترصتخا دقو

 4-3 نرمحرلا معلا دامس
 هيجتودل 7 ىلعو *: نيلسرما ديس دم اند .سىلعمالسااو ةالصلاو *نيملاعلا بردثدملا
 خلود [م تعاطأ دقدنع لاا نعيفايبتلا ليعامسانبافسوي ريقفلا لوقيفدءباما#*نيعبحا
 يرالادمحاشيشلا ةمالعلا مامالافيلأت ةيوبنلا لاعنلاحدم يف _لاعتماحتن باتكك نم



 هكا

 ا || ىلعت دايز اهم ةخ-أ لك يف تدجوف ةيرجم ٠٠ 49 ةسيوتملا بيطلا قت باتك بحاص ا
 ١, ناةينب يتدبس أ شءاهلءدئاوالادئاوز تقحل اف اهدي زي تادايزدل أروظامك ناك منال ىرخالا

 1| حتقن ملام الا غراب ل6 هتيبس يذلا رصتخملا | ذيب هترصتخلاف كل رسمي ملفاي هنت محاوأبعبطأ
 ا كالذ نهدرصقملا لكُل اعماجاعفاتارصتقم ءاجق هنع ىنغالو هنمدبالام هيف تبثا دقرلاعتملا |
 ىلا ةغةيدارطخسالا دئاوفلا لكشتم تف ذح ىفال + همم سمو يف هوك سوبا باتكلأ
 | |ًدجةريثك يثو*ةيلكلاب دوصقملا يفاش لخدال نش ناعم نمةبسانسريغوأ ةرسانأ 5

 1 أ مدميف اك . 5 قلاراهشالا لظعمتقذحاكباتكلا فيلأت نم ةدوصقملا يناعملا ىلع ديزت ١
 1 هنساعت تنيزتو *قارو قاف ام يرايتخاهيلعمقو ام الأ اهنمتبثا مو فيرشلا لاخلا |

 أ لاخلا ةررصل صال يفاهركذ ينلاةمسلالامنلاةلاما ن ٠ ثدرف | نينس لنم تتكداقو#قاروالا
 1 ةهذاث دئارفابيفهلوح ترك دو ةصوصخت ةقرو يف« لومملا داتعالاو ةدسعا يف ب عي ذلا#لوالا

 3 ١ تبتروهباطتيلفم ءاشنف ةيمالسالا دالبلا قا ترشنو ةفصاقلا نيعب راهن تعب طوهب قلعت

 سوماقلا يف لاقاببساني امو لعنلا ىنمميف 96 لوالا لصفلا وإ# لوصفةثس ىلةرصتتملا ذه ||
 ,إ ىلع قلطنوةقن ارم لعتلا ريغو حابصملا يفو لامناهعمجو ضرالا نممدقلا هبت بقوام لعنلا
 . لاقواييلتىتثاو ىلعسولا عباصالا نيب نوكي عسشلا هبدقعي يذلاريسلالابقلاو ٠ ةموسأتلا |

 | ميصالا نيب مامز لعتلا ابق سوماقلا يفلافونيعبصالا نيب نر كي يذلا ريسلالابقلاةعاج
 | هلخدي يذل اوهو لعتلا رويسدح ارك [سع نب نجلا وبا ظفاخلا لاق اكمسشلاو ٠ اهيلئىتأاو ىلعسولا
 ١ يلاقو مامزلا يقدودشلا لعلاردص يف يذلا ب قتلا يف هفرط ل دب و هيعبصا نيب لءتنملا

 ا ركاعنب! ىور#مدقل دهل ارب لل .الا يف نوكي يذلا قيقرلاريسلاكاريشلاو «لايقلاوجرمرماقلا

 : فاوطلا يم و هيلعملا ىلص ينلاعم تنك لاقدييأ ن انعةعي رب رماءنيهمادبعل هدنسب أ

 أ( ةرثالاىنعمو ةرثالابحاالو ترث أ ءذهلاقن هحلص ينلوان هللا لوسراي تقف هعسش مطقناف
 م هلعئحالصاب دحادرفتينا رك مو هيطدل ىلص هن أكف هيدا ارقنالاوهو يشلاب راثئتسالا |

 ا هعضاوتل كالذ هركف همداخ ىلع مودخملا عفرت لو هيعمل ىلص دل نوكي و مداح ةبانج نوكيف
 : نمي تادارأم | ودهيلعدللا ىلص هثا يورامد دي“ مي ود صا نم ىلع هعفر# مدعو سو هي لءهشا ىلص

 3 زيتا نارك نكل 70 يأ 5 نأ تلق لاقف هللا لوسر ابك ةكن نحناولاقف «يش لمتيف هسفن
 ؛ | هلام عال ذدارا طا اقركا اعني لقعداح اذ «هبازيغمماري ناد دبع نم هركي هللا ناف يلع

 لوسي يلعن نم دحاو لكل ناك »!لوالادئاوذ ةدمةخال | ىقعقم يلعانحرشامناوالما السويلم آ

 ل انعنإ ؛نامع نينمؤل ريما نم ثدحاا لمنال دحارلا لابقلاذا ن البق ملسو هيلعهقأى اصلا
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 دحا عضي ناك لسو هيلع هلا ىلصدنا مالا خافح ضم رفاق ةينالا ةدئافل و هنعشأ يفر ا

 نيمامزلا يا امبعوابيلت تلاو ىلعسولا فويب رخألاو ابيل يتلاودلجرمايبانيبنيمامزلا ١

 ثيداحأ ةدع فانك كراكو اههجو لعيذلا كاَرشلاوهو دم دقرباغب يذلا ريسلالا ا

 باجاو هريغ عاف دت هيف نا لاقورك دا لابقلاريسنت مشب كت ا ةثلانلاةدئافلا ول |

 يقااو ىل هولا عرصالا نيب لعج "أوس للامام وه لاقلا نابهثادحر ني .دلا ءامعىلوملا ا

 سايل لعنلا هللا مجري رعلا نبا مامالا لافت ءبارلاةدئافلا »فخ نب رت نيعبص نيب وااهيلت ١

 ا

1 

 ا
 أ

0 

 /؟

 راحل لاق وأ نيطلا رم م مغر ينام هريغسانلاذختا امنارماللارةالصلا هياعهايبنالا |!
 هنعثا غر الامني ىنااىلاهدتسسي لصالاايف ىرقملا مامالا ىور اي يناثلا لصقلا 9 |
 أ ملسو هيلع ىلصهلا ل بلوسر لمن تناك لاق هنأ لسوهياع هللا لص هللا ل اوسر مداح ١

 حيي ثب دح اذه كلذب سلا ىلاهدنم قاس نادعب ركاسع نبالاق“ فتالابت اذ

 ناك لاق ابن 57 ىفر سابع نبا ن نءويذموتلا يورو فب مص يف يراخيبلاهجرخا ا

 ( ناقارسلا يويزلا لاق ءامبكا ارش ىنثم ٠ نالا 3 ملسو هيلع هل هك !ىلصدللا لوسر لعن

 |١ نب ىسعنع سايالا بادك يف هحيص يف يراخنإلا هأورو٠ سيمت رانساثيدحلا اذه

 المنا ينا سنا نعد عب يفاملا تباث يتندق نالابتالنيواد رج نيام سنا لاجرخ اناعط أ
 ةئسأا حرش يف هرسفوةيأهنل كَ ينهلاق ةأميياعرعشال يان ئوادرجهلوق» ملسو هيلع هللا ل ص يبلا

 كتبأر لاف رجنبأ اييقامو لا ةايعتصي كارت نماذحارا/اعب راعتصتكتيأر نول دبع ١
 كتيأروةرثملاب غيصت كني وةيتيسلا لاعتلا سبلت كنيأ رونييل :ايلاالا ناكرالا نمسمئال |
 امادشا دبع لافي ورتلام ري ناك ىتح تن لوتإلو لالحلا اوأراذا سانلالهأ ةكي تنك اذا أ

 يناف ةيتبسلالاعالا اماو#نييئاملاالا سيب سو هياء ىلص هللا لوس .ررا مل ينافناكرالا
 نأ بحا انافابيفأشوتب ورعشا هيف سيلوت لا لاعنلا سبب لو هيلع هكا لص هلال وسرتيأر أ 1

 اهي ,ةيصأ ناب حا اناف اهب بصب مسو هيلع هنا ىلص هلا لوسر رتيأريلاقةرثصلا اءاو#ثاهسبلا ١
 ةيعرلا اف: هتلحار هب ثعبات يتح لم !وهيلعشا لص الور راإ يلافلالعالا اماو

 تع“ اهيلع رعغالىت لا ةيتبسلاليقونمبلا نم باتو غرب دملا رقبلا راج نم تيسملاةبسف أ

 يس ا و ع م ا عب ل ا و ب هه سس ب د هس سس دم مس عسا هبي ههه هب روج هدب جب ب صدا ربل موس يروه

0 

 ا

 ابأ ايادبنع هللا ير رم ع نينا دبع لاق هئاهمر جنيد .عدع يراخبلا يورو#نيقاتاب ا

1 
1 
3 
١ 

 ا

 ل
 ورم يذل رخو علا تلا لاري اواو امنع تيساهرعش 5 اليتم 1

 م او دق نو «ياعن يف يلصي لسو هم اعلا لص هللا لولو متبانلأ ق هناهنعهللا رشي رح عيبا | ا

 سومأقلا قرهيلا ةعحوا ىف ىلاءى ؟مخ وهو فطحلا نم ن» نيتزورخخ يانيتنوصغت هلوق أ 1
 يبي يي اب م م بسلا
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 أ ياض ف م ناكل سوه لدن سدقرج أ ؟ةمالمأ لاق 2 ب < اهز ةرخ لع 11 فضح 5
 ا

 |! نيلعتلاب لمي ملسو هيلعهللأ ىلح يب لاى أردنا ثيدحلا اذهن 2 دارملاوق ءاط قرف اًفاط عضم

 1 ملسو هيلع ىلع هلا لوسر ناك ايعتلئسدقاهنع مايضر ةشئاعنا تبون !ةرهاطاعو

 1 دجال باو وريفر* هسقنم دخي وهتاش بلحي وهب و يلفيرشبلا نم أرشب ناكتل اقف هيي يف مدصي

 1 || املمعب وهي وت عري ١ مع دوس نيال ةيأور يلو هلع فص ودب وُ طب 2 أهنع نابحنب و

 | بيغرتلا ةيفوذطاي أ السياب كاوتببلا ل ع لمعي ةيأ هدم ةوييفلا اجرلا لمعي ظ

0 | 

 ا

4 

 ْ 7 1 ظئاللأ ثيدللا الع ىعم مظن دقودلهاو كبسفقل لجرلا ةمدخو ريكدلا ك كرا "د خض اوتلايق
١ 
 ١ هلوقب ةريسلا ةيغلا يف يئارعلا ١

 هبيعب يراو هتاش بلح هبوث طي هلعن فص ا
1 

 امدق امل نيكلاب مطقي + اك هلها ةئبم يف مدخي ا
 نا | مرمعلا يفيورملا ]سو هيلع شا ىلح هسأرمارحما يِلَكْتي دكت يدحلا اذه رهاظنا م
 ) اويل لصديف نال افشلا رش نم ضعي ةعبتو عيس نيا هرك د يذلا نكل لمقلا نم

 أ هلا ىلص هقرعو قرملا نم هرّثكأ نالوهيف ةزونعالو ةنوفعلا نم لقلا لصا نالوروثهنال لق |
 || الادنمجرخيال لسو هيلع هما لص هنأ رك ذدعب ةعالا شع لاقو#*ةب رعالب بيط لسو هيلع |

 هيلع لزايال هنا ةعامح لقثو في برشلا 2200 الو بوث ل ستيل هنأ لق كالذلو بيط

 1 بابذل انك 33 مل لسو هيأ اءهشا ىلص هنأ مهفعب ل قو ملسو هيلءهلِإٍإم ضوعإلا همد صميالو بابذ

 كالا نب سن ! ىلا هددسب رك اسع نبا ىوروأع كتوالايظمت هندب يذيب لملاالودب رثواعي 1
1 1 

1 

 ا
 ا
| 

 ١

 ا
 ا
 ١

 ٠
1 

 ا
 هللا لوسراي كلمنا ين خءد لجر رم لاقل لعتتنأ دارا [سوهيل لهنا لح وتلا نأ هنعشا خر ا
 | نعيحتلاب قلعت ثيداحا لصالا يف وه دنع ضرأف يار دارادتا مالا لاقؤ ةغرذ الفدكرت |! 1
 , | ينشمدلا ف ويزيد مجول وهوؤداشرلاو ىدملا لبس بح اص لاقلاف مة دحاو لميق يملا |
 ةيوبنلاةريسلايف اهاطسبأو نيرخأت لا بتكىسحا نونظلا فشك يف ةباتكو ىجلاصلا ظ

 ل داز دقو بايع يجلب دئاوقلا نم او باتك ةئاثالث نم رثكا نم بنتن“ هناركذو

 || يع ! (فيادرودقو ةددحأو عنيف سو هيلدا لص هيشمدرو هصتام#باب ةئاعيسىل [عءدباوبا |

 ا | هيعمل ىلص هللال وسر عسش عطقلا اء رديبتلا يف رلادبعنب الاقّةدحاو لءنيفيشملا نع )

 ١ ميما ظئاملا نسحو يفاربطلا يورد فو دا اهيحلصي , ىتح ةدحاولا لنا يف يش ملشو

 د هن عايش عطقتا اذا ملسو هيلعهللاى !ىلض ههالوسر ناكلاق تع هللا ىضر يلعنع هداغسا ا

 | ةشك 3 نع ء يذدرتلا ىورو#ملعاهئوأت اهسشدج قح.دبيف ىرخالاوةدحاو لهنيف يشي |

 ا

 ا



 فو ربطت اذا هرورط يف نجتلا بميل لسو هيلع هث لص هنا لوسر ناكن اتلاف اهنعمللا يضر أ
 اهنعشا ىضرةشاعنعامريغو لسمو ىراخبلا هجر خاو# لعتنا اذا هل اعتنا يفو لجرت اذا هلجرت ا

 هلجرت و هلسنت يف نهتلا هج ملسو هيعمل يل امها لوسر فراك اق ىنحملاةبرأقت <مظافلاب ا

 كربتلاو نيعلاب « ىلا اعتو نيهيلاب :ادتبالا نيب كرتشم ظفل نهتأاو ٠ هلك هنأش يقوم رويطو 1

 | ظفلددأي زيذمرتلاةبا اوريقو#لوالا ىنمملا دارملا نا ىلعتل دانه ةنب رغلا نكلونيهادستوأ

 || نيببا مدقت ىلع لمديعلا ىلع هتردقماودتدمياالصلايف يراخيلا اذكى عاطتسا اهأ:
 وع ايف ولو رئي ايدل يف ةهاركال هنافنربلاب ضرامل راسا جيتحا اذ ذأ اغا زارتحا ||

 | هين لاقذا يرايلا# يف ربح نبأ ظفاطلاهيلا هقبسو رج نب اةمال الملا دلاق يركشلا بابئم
 ةفيرشلار ومالا يف يانميتلا هب ناكاهنعهللا يبغ راطوتو#ج منام عنج ام ثللذ ىلعةظفاخلاب ا
 لأفلا بي ناك هنال ليقنمسي تلا بحي ملسو هيلع ىلص هنو ةكح يفي رابلا مثيل اقو أ:
 || وهو هرعش ليجرت ياء +رتو هلعن هبل يادلءنت يفاطوقو نجلا لها منيهيلا باعص ذا نسما 1

 رعذلا جي رسق ليجرتلاو لجرتلا ريثالانب ال ةيابغلا يفو*يرابلا تق يف هلاقددهدوهحي رسن: |

 نو عا وخر رسللا ليجرتلاب دارأا نأ هحرش يف ىنيعلا ر ؟ةرهسي_ودشيظتأ
 نع نمر أ بع نيد. مح نع يمل هرتلا ىورو* نا مدلا ىلع ل ديال ظفللاو ءلاقةيبللا يفوا سأرلا ١ ١!

 تناك يا ايغلجرتي ناك[ سو هيلعهثلا ىلص يلانأ لسو هيلع هللا ىلصينلا باتا نم لجر ا

 هيف ظرالةزء ديفيد حلا اذهل اقبالاموي راي و هلع لب لجرتلا يف لاييال هناهتداع

 وا ا | نم هنوكب لج لا لعدنا اذه نعي .يعماصملا لاف لوقتانالرداتسايفال ري ا
 5 اه لو هيلع ىلص هئابق !ةعرز وإ الامل ا مو *لودع باكو لدوهبلع هلاىلعأ ِ

 ْ 5 رق ةرشأب هرسعت هناف سارا ف الخيهسفنب هاطأعتي ب ناك انادحا ىلا همي رسآ لكي |!
 أ يدر سنا نعي ذمرتلا ىورو#لسوعيلع ثا مدت اجوزب هيف نيعتسإ ناكاذ ءرخايموفا وس

 يقارعلانيزلا لاق «هتيط ير رش وفسر نه دراكب ناكرل -وديلعهللا لص هلال وسر نا هنعهقلا
 لوس ناك ت ايعلجلا يناهن.#دهاوشمل نأ كف يعش ثيدطلا اذه داتسا نايذمرتلا رشف ا
 ير ع قيمبلا ناس يفامأ نمو# ءاملاب هتبل جي رست هسأ اردد راكي !سهيلعمقاىلسدفا 1
 هدانساو هتيحلمي رسل رثكي ناكودط شدو ككاوس »الصم قراغيال ل سوهيلم هلا ى اص ناكديعم ||

 رخآ نود دز يفو ثقو نود تقو يف ناكأما | وهيلع هللا ىلص كلذ» ,راثكأن ا م« بف يعض
 لخدي يرابلا حن يف رح نبا ظفاحلا لاقو#«ثيداحا ةدءيفابغالا ناهدال ا نو ءدين ليلدب
 ءامالاةجل ةالصلاو دج لوخ دو فحلاو لب وارسلا وبوثلا سب هلك هنأش يقاوفيف
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 رهيسملا نمجورطاو ءالخلا لوخدك ليل دب صخامالا كلذ وحنو ؛الخخأ نم جورلخاو س ٌرلا
 نم اهنالرسايتلا اهيف بهتسا اناوكللذ ريغو لي وارسلاو بوثلا علذ ادور ايضتسال اولا الاو
 نييزتلاو ع ركشلا باب نم ناك امنا ةدعاقلاناهثلا همحر يوونلا مامالا لاقو+ةلازالا باب |

 هنا لوقت فال راسيلاب هيف أ دبي ةلازالا باب نم سأرلا قلح لاقي ال راسيلابفالاو نيديابف
 ظافطلا ضعي حرص6#ىلوال ادئاوفؤلم نالاب هبا ««ادتإالا تيد او نبا ةداوعلا باي نم
 رذايلا نع يشلايلا ةياور ينلةيناشلا :دئافلا# ءارغ ةصتنأ اكمل سوهيل هللا لص لل ناب

 يلا نبثراخلا ىورو# رز 2 ةباادواجن 2. نيتفوصقم نيلهنيف ماسو هيله لصئا كلوسر

 هيلعو مسوديلع هل لصهّللا لوسرتكي ًارلوقييلار ءالا عتب نم م يبث دح لاق ديم نعةماسأ

 سودا لص هللا لوسر لعن تناك قار ملاظف املا ىلاف##ةفل غلاة دئئافلا وي رقي نم نالعن
 هلع رج
 هلا لص قطصملا لعن تي 0 لاتدايزنيديز ىلا دادساب خيشلاوبا ىوردقف ةنسلم ةرصخت

 لمنتيأر لاقةورع نيماشه كلر ءتاقيطلا يدعس نبا يورو# ةرصخخ ع لم سو هيل ا

 هيف يذلا ءريغو اصلا يف لاعنلا نم نسال ٠ ةياهنلا ياك ن رقد ماراص ىتاهارصخ- ٠
 يفةثئانلاةئيملا اهناسلو ناسل اهل لعجتلا ف لقو ةياهلا يف لاق ناسللاةئيه ىلعةفاطلو لوط
 لءنيل جرخأ يلع نيدمس نر الاق هناهنع هللايضر رب أ نع دعس نبا ىورو# هأ |مدقم

 ةبقعم اهنرك ماشع تبثاو ناللابق ا ةيهرضحلا لثم ةبقعما يناراف سو هيلع ةايلص هلا لوسر
 جراخ ريغ بعام نركي وأ لاعنلا نم ريثك يف لحفي 5 ل 1 مشي رويسنم بقعاط يا

 ةريسلا ةيفلا يف هللا همحر يقارعلا ظفاحا كلذ ىلا راشا 3 رجالا دي زمابلطواعشاوت ثادابعلا
 ةَنثَأ ام ريغ رم ةجاح يف * ةلمرالاو نيكسملا عم يثه هلوقب

 رابكتسا يذ ريغ فاكإ ىلع # راجلا ىلع هفلخ فدري
 اللا هلوح ضيرملا ةدايع * ىلا فخ الو لءن الب يشع ا
 اراجو ءايبشةلغب واًريمب وكرخأ يع ريغو راني صرف بكري ملسو هيلع لص ناكد |

 كاوسلاو داسولاو نيلمدلا بحاص ناكهتعللأ ىغ ردوعس نب هاا دبعنأ تيثاةسمالعا

 كي ا 7

 قلحوطبالا فنثو براشلا صقو رافلتالا ملقثو لاحت الاوبرشلاو لك الاودجحلا نع 71

 || تيأر رذيلا ظفايقو*رقبلا دواج نعتنأك ملسو هيلع ىلمدّللا لوسر لعن ناهنعشا يضر

 ا عطف يتلاوارصخ املينلاةرصخملاو ٠ ٠ نالابئاهةن للم ةيقععةرصخت ملسو هيلع لح هلأ لوسر

 ىلا ايسال ايفا شمام رو لعتلا سلب لسودي اعمال فطصملا ناك ةعبارلا ةدئافأ ا

 ا ةدئافلا# «ةوسنلفالوةماعالو ءادرالب (فاحةرمو الهعت رماة ميقوأ فاك
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 دهم ىورو# ملسو هيلعمنا ىل اص موقي ىقحسلجاذاهيعارذيفامبلم و واقاذا هياعنوإ اسوهبع

 هللا لما لوسر سلجاذ ذاموقي هنعش | يفر درعسه نب هللأ دبع ناك لاق مساقلا نع :ىبينبا

 هيماقأ اصعلاب ىشجناهاياهسبلا ماق اذافهيعارذ يئامبل تدب دو هيلجر نم هيلعت عني لسوهيلء

 كراك هنع شاوخر كتالامزي سلا نا دعس نبامهنمةعاجج ر «ددقو#ةر ححطلاهلخدي ىتح

 ! دهزلايف دمحا ىو» هعذسداسلاةدئانلاةكمتوادإوإ سو هيلعمللا ىلص هللا لوسر لعتحام
 نه علطي ناد ؟ميملسودي لعدلا ىلع يالا ناك لاق يعس نب داب ز نع رك[سعنب مماقلا وباو
 | ترمآ لاقماسو هيلعشا ىلص هنا فيعش ربخيفةاسلاةدئاقلا 6!3هيمدق نع يشهيلعن
 تلاق اهنا ًايعشاوفد ةقئاع نعم د بانرلايف كذاك يي ةمادلا ةدئافلا 9« ةامعاونيا 5

 نإجوز ٠ يثنمذخت الو ءادشل ءاشعالو*اذعل ءادغطق مويس صدقا لوسدعفد اهأأ

 اذه فقعشب ةالا ضعب حرصو لاعنلا نمزيجوزالو ن؛رازاالوني ءادر الوزيصي قالو

 كن + لعنوةدحاو قطن «لدت هل تناك لسو هيلا ىلص هناي ظاقملا ضعب مزجو ثيدحلا 5

 ناك سوهيلءهللا يلص هئادح دحاو ريغ ىوردقو#فانخ دعإسو هيلعهللا يلص هل ناكو# رثكأ

 نع يفاربطلا ىورالعةعمانلا# :دئافلا# ىرخالا ةعبا ىلا ناي وطرثةصاخ هتس!-ناب وثدل
 رس اكلاتي لدسوهياا لم ل لودر ناك تأت 3 اهنعشأ يفر ديب زلاتنإ ةعابض

 هللا لمه لوسر له لاقدنعدهأ اىدرتمامأ ايلا نعي اريطلا ىورذ## ةرشاعلا : دئافلا 3

 هيلعشا ىلص هئامسأ نم دي رشعةيداطل دئانلا ىرسيلا هدي نم ةبايسلاب لعن ءلسوديلع

 جاتلا يشوةماملاوةع هردملا بحاص هنا هيفقليجنالا يف كال ذب فصودتونولعنلا بحاص سو

 ةيئاثلا ةدئاغلا اد اسوهيلعشاىلد . ريلعتلا حاص هئاوهريغلي ةوييشقلا لوتدار ماو

 لات هنع هقأ يغدر اج نعدواد وباىوردتف زاوملا نأيب ىلع موتو لوا دعاقو انئاق لعتنب

 حيت ايف تدان اما وال (ئاق ل اجرا لععنين المو هيلعملا يلص هللا لوسر ىهن
 قورة يفخ لع سم صويا يل هناةباستلا نم مجاور رو هنعهللأ ىغر ةريقملا تي دح نه

 نينخو فوص ةبح ملسو هيلع هللا امش _لرسرا تيذها ةيحدلاقيلا اربطلا ةياوريفو

 .دواد وباودما مامالامهنمةعاجج يورو#ال مأ اه اهات انك 5 الأس ؛! راف ىت-امجسلف

 لل تا صدت ركض[ او اير او لا اينو هلل ولا ا

 هللا ىلصدشإلي ثراكو وسو هياعدقا ىلع هللا لوسر نمثل ذيفين ناك يعصلايف اك رومطلاو

 ا ا ل م د ا ممم

 : ممودل لا لم ئالرس ناكتلاتاهنعلاىخر ةشئاعنعدعس نبا ىوردق ة6ةرشع

 «أ] اهسيلف نيفح اعاد يل ةيحد ىدم ةبشتةفلالةلاقويشلاو نعي ذمرتلا

 | ىدها يئاهنلان ا هنعهّللا يضر هبا نع بوصخلا نيةدي ,ةديربنيمق ادبعزعهنسحويذمدتلو

 ب



 افلا

 ال نيس داس هوا. اسهيات م صوامببسإنيجداسنيدوسا نيف لسو هيطدثلا لص هلل لوسرل |
 رعشلا ةرعشسد درجت يناثلا نيشوقتم ريغلوالا هجوا ةثالثرجح ناو ماصعلا هانعم يش زوج

 دقو ١رخآ نول اهداوسطلاخي ملةعرزوبا ظفاحلا لاقو ٠ رخآ نواب جزتمم ريغامهتول نا ثلاثلا |!

 أ فلا ضعي لاقث نمو عجدن# :ةرتاوتم هني داحأو ليق اك ايب ان نونة نيفلعا ىلع ملا ىور
 || ىفف ةيعرش ةكذن يأ ريح نبا ةمالحاالافاهنابكذاهلوقو ٠ ارفك هراكتا وكي نا يشخا

 ال ما هلصا يذل ح كشرعش وحن واو لصالا ةلوهجلا ءايشالاةرابط ىلع عتاو ليل دثيدحلا أ
 لاق هنعدللا يشر ةماما يلا نع ريبكلا يفيف اربطلا جرخاو* ةيعفاشلا يأ انه ذم دمدعم ودو
 أ هب ىمرفرخالا لح اف بارغ هاج ايه دحا س فاس مسي نيت لسوهيل عه لس هلل لوسراعد

 اذهو امهيفنني ىتسهيفخ سالي الف رخألا مويلاوهلاب نمي ن ناك نم لاقف ةيح هنمتجرقت ||
 لاق امينا ى در سايعنبا نع طسوالايف جرخاو#لسو هيلع هل لص هتوبت تام ءالع نم

 ضو مةجاخل موي تاذقلطن' ةيثملادعب اةجاحلادار 1 اذا لسوديلعمللا للم هلا لوسرناك

 ا لاقن]اسدوساهن جرت كنهاقلأ دب عنةرافرخ "لا فلن اذا شخ ارئاط ءاخ هيف ١> سلو ١

 ١ لحىشك نم رش نم كبذوعا فا م ,لئااهبس |ىنهركأ ةمارك هذه ملسو هيلع ىلصشالوسر

 ريس ل لهأ ضعي و10 دانإلا عبرا لع يشع هش نو نيلجر لص شبت نمرش ندوهنطب

 *اموديطلأ ىلص ربيخ نماهباصا جاوزاةعب را امن فانخةدعمل ناكل سوه يلع هلا لصدنا

 هللا همحر يهتتاملا ىلا ف نبال عطاقلاناهربلا يعذ ةرزسيف عطاسلا رعازلا رونلا باعك يفو

 ا 6 كلانلا لصنلا 96 فافخ جاوزأ ةيناقون المن همالسو هيلع هلات اراصدل تر اكوهصئام

 ليغرلا عمان رواو«ليبسلا ءاوسولا كاياوهّللايندشرا عا لصالايف يرقملا مامالا لاق
 لاقل اوضرعتمهب يدتقلل ةب راغااذئالا نيةعاجْنأ*ليبسلسلاو قيحرا لهاتم لوالا

 را يف رعلا فيو 9 وبا مامالا بيه «رظأنلا نيعدت دهاشءاورئاو# رهابلا هو +رهاطلا

 ةلاحرلاو راب الا نب شادبع وبا ظناحلا بئاكلاو + يعالكلا ملاسنب عيبرت رئاوبا ظفاخلاو
 هايططا برطخو *يقايدارلار ,اجنيدمع هت دبعوباةي واراو#يررغلادي شرب هثاديعوبأ

 ريبمشلا اصلا يلولاو#ىموتلا عاص :رادتعشادبعوبامامالايت ٍجاماو#قوزر ني هللا ديعوبأ
 ريغو +لاخلا ؟اسعيراةخادنعو رمل يبدلدنالا يمل لا جاما نيميحاربا قامأ وبا

 مهب اذلو *ةودقلا هو لاصلعا يبأ نباو لحرملا نب كلام ملا لاك دادعت ل وطب نمي ءالأره
 طظفاحلاو +يئرافلا ردبلا ملي كتو*ركاسع نبا ظفاحلاك ةءامح قرشلا لها نم عالتو# ةوسأ

 أ | يرقملامامالا لاق مشريغو ٌةيادإلا هيهاوم يف يف الط قل خشن او يق ارملا يلولا يا دهب او#قارعلا

 ل ع وعلا
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 خفي رمل ةلثمالا يري وصت ركنا هنا* راما لثك وهنم راغالاضعب .:رعهنتلبدقو

 هنعينلب نا تلةق+|هنولعنت مناو روصلا :رعنوهنت فيك الئاق#*هفي رولا لالافلاتاذ
 الو درو يفال**روصلا كلت نما ذه سيلو#*ا نراهجت ينلارومالا يف نوملكتنإ متئاودل لقشللذ
 نم ادعسع# لوقاف# هتدروأ ام ىلعنوعلا هلا نمالئاس» هتدرأ ايف عرشتلف لاق ع ردص

 يناثلا ةوقىوةلالةمب راب ايحزرعام## لوعملا امهيلع نيلاثم انهركاذ ىفا*لوقءلا بهاو
 عودتوةلثمالا نمددعتيامدحج نمادشنم*لوالا الو

 عوضتي هتررك ام كسملا وه * هركذ نا انل نامتركذ دعا

 بيبل لكرخ لا لوقب ركذسو
 بيحب ديلا لجأ نمبلقلاىلا * ملك ةبيط فانك ينك اس ابأ

 ناشلاةعفرب كلل ذأ صخو#ردصلا يذىلا هتفاضاب ردصت فيرشلا لعنلا ل اثم نا ءافالو

 * العلاو ةلاسرلاوةوبنلا مدق#الحلا هنمانت ذو+ردبلا يلع ىلف#ردقلاو

 بيطي و مركذب نامزلا باط * ةبحا ثيدح يئركذي نم اي
 بيح بيبا نع ثيدحلانإ * هتابنج نمىلع ثيدحلا دعا

 *لسو هيلع هل | صاربحاص قاصوالا لكاب هلا صخ ىتلا»«مهقال ةليسوالامرككأ لاخخلامو
 الاعنلا سل نم بحنكلو * يبلق نقغش لاعتلا بحامو

 ام لئاضفلا نم تعست اود سعبو راقخلاب تفرشو * لاهفلا بيطاب تكزجل امن نماهبمركأف
 لاخلا كلذابطاخ#لاطاناساب هتدشناف#تعمترا ىلا هنساح ب لاتملا ا هاكاحو# تعستا

 يح :رمو يم نيبام ناتش * ياحي م رديل ىجدلاردب كاك اح
 داو ديس *فرطالو دح هدب سيل نم لهنتاك امعالا# فرشلا نم مثعملا لاثل لص رلو
 كلذ نم#ل لدحامناكل*مركو ف ةرشو#لسو هيلع ىلع مدقتو رخأت نمةدمت# مذ
 *هرهاظ هصاوفت *يفان ماقالو ”ايفاش باصوالل !دذدق وفيك *ًايفاو اب و*ايفاك
 حصانلا ةمالعلا خيشلا هللا مح .ري و# نيعتمرجأحلا ىلع هعضو و* نيب هل فو# هرهاب هعفانمو
 لال ارمعب نيج *لاق ذا كلاما يردنكسالا يناهك افلا رمع صفحابأ خيشلا حلاصلا
 0 يليل نونج لوقب الثقم#اليذ ةرجنا ىلع رج يذلا

 اهاياوز يفاموايندلامادي رت * اهلصوو يلي نونجملا ل قولو
 اهاولبل فشاو ىسفت ىلا بحا * املاعت .بارث نم رابغ لاقل

 يطويسلاو قرافلاو قوزرءنباو ركماسعنباويبرعلا نبا دقعموهو 26لوالا لاثملا 2#



 - .- يي سسو يدعم

 هلام لتونس ريع ظفاخلا ىراخبلا قاس نب .رصن ندم نا ميحرلا دب عاب ب ركزوبأ

 دنسلاا ذب لصتياب هغيل تير ماس ءنباظفاللاع ءامالا ثدحو» لو هيلعه لمهن لو سوا

 مامالا انأبا لاقاهيبلوانوا ذه تلقا ونمو هدنعت زاك لعن لاثم ىلع لاخملا !ذهتوذءوديلع
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 رع يسفوتلا ايلا لفض لاويأخ خيشلاهب ثدح خويشلان | ١ءدحأو دو لانا يواشملاو
 يلا ىماقلا ريهشلا اظفاخلا ءدلاو نعي رعلا نب نمحرلا دبعدي زيلادقنلا نعةبخلا نب
 نمهريغو ضايعم وهو ةسورحلا ساف نيف د يرفأعملا ىسأ ادنالا ىل د شالا يل ا 7

 | اظناراسرا نينا نماللا بعدي كم مماقلاوبا ظفاحلا هقفلا عيشلاانث دحلاقمالعالا
 | اظفلرصعظناحلا يراخبلا قامسانب ردن يدخل نايحرلا دبعاير مز وبا خيشلااث د لاق

 رثعج نيدمجدنعتناكل |هترادقم ىلع لعنلامذه تي ذح ىسراغلا نسما نيدمت يل لاق لاق
 لاقتكم لادبعنب دم نب نمحرلا دبعديعس يبال تناك لمت ىلعاعأ لح هناركذو ي يملا
 يلا نبا امدح لا قةرسيلا نبى بأ انثدح لات يبيشلا لسنا ميهأرب ادحتوبا اندح

 رماعيللا فلا كلامي سب وا نب هلا ديعنب هلاديعديبأ ن نعلادب عن ليعامما سإ

 | ددع اهلاثم طل منلا هذه تيذح تلا ملسو هيلعهللا لص لوسر لمن تناك لاق ي مالا
 ا اال ليعامما لاق يموزخلا 3 ةعبل + رايثا نين ملا دبع هللا دبعن؛ ميه !ريانب ب ليعامسا
 | عضومي م نالاب قامو ملسو هيله يلص هللا لوسر لمت اشم قلعاحا ذك ءاذد يار فس وا
 || نبليعاماملا سو هيلع هلا لصمْللا لوسر لعن تراص امئاو ليعامما لاف نيتطقتلا
 1 ماو يلد يبنلا جوزةثئاءدنع تناك اهنالجا نم هب قثن نك اننلبامن ميكاربأ

 موثاك ما تنأكو هنعشأ يفرق وي دصل اركب يلا تدي موشلك ما اهتخأ ىلا ةشئاءلبف نم ترراص
 ا ةعيب ريا نب نمحرلا دبع ريادي تكمل لكلا 5 لتئالن هللا دبع ءيةولط ترغ
 || لمتميلا تراصكلذ لق نمو لعتلا, دنع تثاك يذلا يهارب ا نب ليعامم ادجودو يوزفملا

 أ ان دحودمت ايضا همر ىسأ ادنالايبرملا جاخلا نب ميهاربأق قامت يل اماصلا مامالا نع
 دهن مسالا مساقلاو: 1 ينثدح لاق هلا هللا مرحي هلظفل نمير ميما انيدمم نب ميهاربأ
 تناكل من رادقم لع هديب يلءاذح لعئرادقم لمعلا اذه توذحو ةرمريغ هيلع ارق

 توذعو ةرمريغ هيلع يف خم ءارق يمد ردالا يل لع نبدمحأ رفعجوبأ انأبنا لاتابينكوانومدتع

 ةءارق لاوكشب نب فلخ مساقلاوبا انأبا لاقاينلوانو هدنع تناك ل ءنرأدقم ىلع لءكاءذه

 4 «مساقلا وباظفاحلا ان انا اهينلوانوودنعت تاكل منةنص لع هتوذحو جل رعلانب ركب وبا
 خيشلا انأبنأ هدنع تناك لعن رادقم لعتوذحو قفل يليمرلا نسما نيمالسلا دبع نبا



 ل

 رفعج نب دمت دنع تناك لثرأ دقم ىلع لمتلا اذهت و ذح يسرافلا نيسملا نبد ثيل لاق لاق

 م ا 1 وب انأبنا ةكب هللا ديعنب دهن نمر !دبعدمسيفال تناك لهن لعاذح هناركذ ذو يهخلا

 هئاديعو ب ليعامسا سب وا يلانبا ان ًاناترسميلا ناىجي وبا انثدح لوسي ويهارما دمع بس

 .لمنتناكلاف اذ يبن“ الارماع يبا نب كلام نب سي وأن هللا دبع هل ف ادبعسيوايلاديا ن 3

 د ,ءنبمهيهاربأ نبليعامسأ دنعاهلعلعتلا هاله تبا ىلا مدي كدا ىلعهشا ل لوسر

 ١ يلئاذف هاذح سب وأ وياي رم اق سي وا يلانب ليعامما لاق ين خناةعب ريان ب نما |

 امرك اسعنبا كح م#«نيتطقتلا عطوم يننالابقأمو سو ديلعهقلا لص هلا ل رمر لمت لاثم

 | نياظناللا جرخاوخ ملا لسودياعمللا لص هللا لوسر لمن تراصامناو ليعاممأ لوق نمءانمدق ا

 نيميحاربا قاصأ وب اعيشلا اثدح لاق ى الا ىسأ دنالاج أ نب قاس ايبا نعواسع ١

 هلاثمو هطخ هلصأب ضروع عر .ندوادلصأن نم تاقتو هنا همحرهظفل نم يلا ميحاربا نيدم

 ديعنب دلل دبعيلا نع هيلع ىندأ ارغب هريغو يتبسلا هللا دبع دمحم دبعويأ ىفريخ لاق

 وباظفاللا اديلا جرخا لاقدلاققو ىبجقلا ل صا نم لقن لاثتو عرف نمهئلقنو يبيمتلانمحرلا
 هّلاةبه دمتي !نيمالاخيشلا يلا جرخالاقوةي رددكسال ابالانتدحانيدهت ندم رعاط

 || قاتكلادحا نب زي زعلادبع دمتوبايف لامر أ لاقوالادق قشمدب يفاغد الاد نبدمحا نبا |

 دم ركب ابا نارك ةوالاثت يربدعلا دما نب نسما نيهطادبع بلاطوب يلا جرح لاقوالاخ#
 ص عي م أ ايات 1 نبديعس نأ انعابأ نارك ةرالا انت هيلا جرخ يرقخلا طنب يدعنبا

 ١ جرخا ير ائنلا دهم ,ىلححأ نأد ملسو هب اوشا لص شا وسر لعن ل ادق حرك ةنالا هيلا 1

 0 يرختأ . ١ نسا نب ديعسانت دح يرقدلا يدع ن بدهم لاقدب هثدحو ناهبصاب كلذ هيلاأ

 ليعايسا ادعوا لاق اةزيسحلا ن ميهارب ا قأ نسا اوي' لاق لاق يرارةلا دمش نيدمحا انثدح

 ىشرقلا م مي عبص ال ار ماع نيكلامنب سيدا نيهللا دبع نيهللادبعس ب وا يبا مهأو سي وايل

 تي لح ىتلا ملسو هيلء هللا ىلمهللا لّوسر لمن تناك مامالا سما نب ثالام تخأ نبأ يلا

 0 يعدزأ ذأ ةعببإ دون :نمرلا ديغن نبدثلا دبي ريعأربأ ن ؛! ينعي ليعامسادنعا اش '. لل عتلا,ذ

 1 هلل لوسر لعن لاثم لع هترضحب لعتلا ذهل اثماذغ ءاذللا سيوا ! وباهلارمأف ليعايسالاق

 ا ىلا نب ليعايسال فصو وهكلامتخأ نبا هلوقو ٠ نالايقاطو»أ وسالم ملسو هيلع هنا لص

 نبا ىلامدنسب ءاربلا نب لاقو +دحاو ريذدب حرصك“ الولاب ينعي يتلا ىشرقلا لوقو سي وأ
 ١ ةدلللا ىلا نباان ابنا ظقاها يعنوبا اتًابنارب طلاربا ىماقلا انربخأ دقو ىف علا نبأ لاق يبرعلا

 رثحا تنقنةنيدلاب ءاذح تيتا لاق نر رعب أن انا لمسات دح ةماسا يبا نب ثرحلا انأينا
 حا

ْ 
1 
 ا



 كل

 21 مقا لصدنا وسد ل أ تيأ ا لصدلا لوسو لعن تيرا !توذح تلش ثنأو اذكه اهتوذع تتش نا لاقف هن أ لاف لعن |

 | نيمادع كثب ة م اف تيب شأبتي اراقب مو هيعمل ىلع ىبلال أملي رن «اوتاتخ راسو ١

 | تمدقن لافنالابقاذاما دخلا سو ديلعملا لمينا لعتيأناك اهذحا تلف سلبا ١
 ىموساقلاوبأ انأبنا يلرعلا نبال افاشبإ ءاربلا نبال اقو *ني ريس نبأ نسي دمتاعذتا دقو ا
 نع يمرافلا نيملا ن بدم نع يراخبإلا اب ركزو ان ابنا ىصقالا ديحلاب مال السلا دبع نبأ |

 نبيعاربا دوب انأيئا هللادبع نيد ب نمحرلا كيع ل يعس يل ن نع يميقلا رئعج نإ دم

 نع هيأ هللا دبع نب لعام !سإ ورايا نبأ نعقرسم يل نب ىبحي وبا انثدحييمثلا لبس

 رادقب يب دزخلاةعبب روما نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ميهارب نب لو يعامسا نع سنا نب كلام

 ىلا تراصو نمرلادبع هالو لو ةيهيلا تراصامجاصو لسوهيلء هلا ىلص هللا لوسر لهن

 يذلا ل يقو هللاديبعوب ةعلل ةعلط دعب يلع اء فلخ ناك ةشئاء تخل موفلك ما ليقنم نمحرلا دبع

 كلامشي دهن عبير غاذم يملا نبا لاق مدقتاكومسرلا دبع نبه هللا ديع هزبأ اييلع_فلذ

 اذع ةمالا هال ره داهعا جالو ركذامدعب يدل مامالا لاق# هجولا اذهنمألا هدرا م
 | لكال ةلوانملاو ةدماشملا يعم ا ايها ضعالو لوطب هود دخيملو هريغ لعدتمدق لاشملا

 : نيمال نيمأ نم هلال تاقتل دبع هيف رييغت عقيؤ كل ذلذ ةةيلع يذتجت_زاج لاخلا لواتدءاو

 ع« لدملا نع لدعلا هيأ درب وهف قبنساك ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعن مذوخأم عيمجا لع و

 نش رعالو لوطب دودعت ريغ هنركل ف العخنالل ًضرعم ناكها ملابذخ يلا تلق نان
 ريغ لئانلا» نءاهريغ نوكت نآمناملا اموْسبدا الاه ذه ينام ةقئارءةفصلا »ذهن أب متهزج ني

 مايلقنان إل تايثالا تاقنل كاع هيفا داتعا تلت بلال مسالا لامسالا الا و 0

 لعاناتف ١ .طورشب ةزاجالا قي رط نمي اندتس لصنانيذلا ءالعلا نم هب قثوي نعطخ ن

 قييم كل ذكر مالا ناكث حو مهياعاع أرق نم م. رتازاجأو ةف ةورعملا مط اخ يلع لالا

 نالكناملا مهتلمجن ؟بمددلجلا خويشلا نع هجوامريغن :مدقديلاو كل ذانيلا ىدأتدقو#لاتحا

 لس ةءامج اهأرق دق ةيطسن يف كاسع نبأ لاقم لعام طغاتيأر اناف يواضتلاو يميدلا |[
 ىلع يواذعسلا طف تب ار لوقتفدحبلل درو د صقللايقت كلذرك ل دلو* مبيلعتارقورب أك

 هياقعلا نجلا دبع نب دمت لوقب محلا نمحرلاهلامسيدص) لاخلا يفرك اسع نيا دز

 يلاعملاوبا لاجلاانًابنا لاق ف *ارقب يرعزالا فرشلا نيدمحا سابعلاوبأ مهتم ةءاجيف ب
 خيشةياور لمصالا ب بماك طخ هبقعديقلو ها يره ,زالا يوالحلا يلعنب رم رب هليادبع

 | لاصتا اما تاقمامالا لاق هيفام ميمو اعز نينإلا لا نعقرانلار ديلاوهو ىوالملا
 سل ل ا م

 كك سس ا ل دس سل
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 يف 5 يور ذأ قوزر» نببيطخلا قيرطنم لوالا بابلايف مدقلدتف قرافلاب يدتس
 معلاويف بخاف يواذعلا اماوههتا همحر رك اعني اهفل نع قرافلا نعلاشملا ءزج هتلحر
 يراضلا ظفاحلا نع يزاغن ب امامالإنعن وراه نب ىلع ل ايبا يتنلا نع رقما ديمس للا
 امدهسأت طن يهيدلا ظفاماو يواختلا طخميلءيذلافيلأ أنلا اذهر هايف تيثو#ةزاجا
 فيعشلا ديعلاو دعب ن «لاداشم نمو هسفنل هبنأككي كي لمد قيفوت نحو هنوعو هلا دحيم هتروص

 ىننللا يطوجنرفلا نبا فورعملا يطولفنملا نسح نيدما نب ركي يل نبن حلا دبعنب هلل حتف
 (| ادياح نيمسملا عيجوهيدلاووةرخ" الاوايندلا يفهب ويعرتسو هب ول ذر غو ينط هفطلب هللا هلماع

 | بصالامصالا هلئارهت عبار راهتاارخاس يملا مويزي راتب القوتحو البستو 1 بوايلصمو

 جالصلا لضفأ اهيحاص ىلع هي َُ ودنلا ةرجحلا نم ةئاغئامو نيعستو ىدحا ةنسر ووبش نم بحر

 ها مالسلا رادولاناسحاي مييعبأت 7 ماركلاةرربلا هبت 3" لعدم ارك م الاوة يأ .كلاومالسلاو
 لضافلا خيشلا هيتاكو و هبحاص؟ يلعأرق هقدملاهئروص ام يراؤنحلا ظفالا طخبهبقعديقلو
 هلواديف يدنسيدب قو نا همقت_العاروكذ لا هلا سعت حتنلاوبانيدلا نب زدينملا لصحلا دحملا
 نيدمم نيدلاحالص نيديفتسملاةكرينيبلاطلا ديفمدحوالا عرابلا لضافلا تيشلا دعست
 يجدلاناثع ورم يلا يرختلا نيبلاطلا ةكرب نيلسملا يذم نيث دحلا سيشملاعلا انبيبحوأت ديس
 تسلا موييف كلذو يشرقلا رداقلا دبع نيدلا بح رثانلا مظانلا نافملا غيشلاو يفاشلا
 هبتكوهلاق ينافث مو لأي وردزاسو باور تزجاو لت د ذملا بجر ره 5س دأس

 ١ 5 الست لسر هبحو لو دمتانديس لعل سو ريل هل خي يوازسسلا ن محرلا دبع نيد

 ا دمه انديسىلع هللا ىلصو محلا ن حراما مسيدقز وصأم لصالا حانزاج راجلا طخي دعب ديقثو

 ١ يلانب نمحرلادبعنيمفا حف ففى ءكادبلار ةدقندعب أما اريثك ايل ملسو هيتس دلو
 || رفغو قلل هفطلبهّللاهلءاع ينتحلا يطوجررفلا نباب فورعملا يطول فنملا نسح 00 4
 مامالا يشل ! انالومو انديسلءزيم 1 نياسلا م ميجوةرخ - لاو ايندلا يندب ويعرتسودهب وأذ

 هقاولماع ىف مقالا عدلا ناثع هرم يفارح كلا ظناح ةمابغلاريلارجلأ ةمال اعلا لما علا اعلا
 مل ليصالا مامالا عجملسوهباع هلل للص ىنطصملا لمن لادق عب عج نانل الو هفطلب
 همر ركاسع نب نملا نب باهرلا دبع لا يبا نيدععلا دبعن ايبا نيدلا نيمادينملا
 باههش سيئرلا ددملاجيشلا مهتم ياش نم ةءاجمي انربخا لاق# هدب ىلع ادوعىلاءتهلأ ١

 نيب هللا دبع ىللعملا رب ادهازلاعنيشلا هبا هب انريخل ىلا ييفطالا بوقعي نيدمحا سابملاوبانيدلا
 نبدلا اخ نيدمح ا نيدلا سك ثني دعشادبعربأ ردبلادب انربخا لاق# يدوءسلا يلعب رم

: 
1 
1 
1 
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 || يل زاجاومكذف هيلع ءارقدللا همحر رك اع نيب نعل يلاهقث زم نع راقلا كب ىلا نيدمت |
 هطرشب هتياررهنعودل زوجي ام خيجو وكذا ب باعكلا غيبج هنع يورا ناررك دما خلا
 ١ نيديفتسملا ةكرب نيبلاطلا كمة حرابلا لضالا ثلا دعيج دممسر#“ دي ىلع ادوع

 نيزسلإ يتفم نوثدحملا خيش ةمالعلا لماعلالاعلامامالا خيشلا اديس نب دمت نو الا حالم

 | هتاكريب وديني جسما عقتوم ءاقبما لاطا ب وفا شلا ييدلا ناثع ورمع ىلا ي :رخنفلا نيبلاطلاةكرب ا

 ديفم ةمالعل !!لماعلا ملاعلامامالا ىلع ةرموهدلاو ىلعيف١ا ارثبةرم_:ريماةرخ ًالاوايندلا يف ا

 هنا لاطا يناثلا يرازتسلا نمحرلا دبع نيدم ريل لا نيدلا سه نيققحلا ةيقب ةبنيبلاطلا
 | عبشلا يلع يق ءارقبأضيأ همعسو# نيم آةرتالاو ايئدلا يف ةتاكربب ومب نيطسلا عقتو ءءاقب

 1| يدب وسلاىديعنيدتتيدلا م ها عيشلاو .يطايمدلا سان يلعن دلارونتملا لوالا

 ١ نيدحمخيشلاو . للا هئلادبع عيشلاو ءاسنه ١ لمع نم ىلهدبلا دم نب نمحرل أدب ءخيشلاو

 | . دمتي ليج ءادلوو تبر يريملا نيدلا لامح خييشلاو يرفظملا ينحلا انينطلا نب دمحا

 || ٠١ يدايكالا دممنب يلعنب ركب وبا خيشلاو ٠ يئاتتلا قلاخلا ديعني نيدلا رون .خيشلاو

 ضايفخيذلاو ٠ . يلالبلا دمت نب رم نب دم خيشلاو٠ ىليشنلا بدلا حالصن :دحاخيشلاو
 ||| خيشلا زاجاو *ىكأللا ىطفسلا يريلا ميهاربا نيريهاربا عيشلاو ٠يئالعسلا دمحا نبا
 آل هتياو ردتعو هل زوي ام غيجو باتكلا عيجهتعيو رثنأ ني رك دما ةءامجلو روك كما

 موي نو روك ذملاةعامملا ارمعسىتلا يلوالا: ءارقلا مِيرأتف ةرم ريغ هل يللاّوسب كلذب اظنال
 ءاشعلا يئالصنيب هفايرلا قاورب ىلاعت هللا ركحذب رومعملا رهزالا عماج يف ةمجلا

 مرييف ةيناثلاو»# ةنااعو نيعسنو ىدحا ةرس بجر بصالا مصالا هلأ روش ساخ

 دمخب هيضقث هلل نسحأ العا هخي رات ماع نع مارحلا ةدملا يذ رهش نماث دحالا

 معو لأ انبسحو ملسو هبعصو هلآو دم انديع ص أ يلصو هدحو 8 دجلاو هلو

 يعلم ميللا ثيملاعلا بر هل دل هلام ام ييدلا ظفاخلا طخ هدعب و دا ليكرلا

 هللا ميعتت كلذ حيت نييدلا مول يلا ناسحاب مط نيعباتلاو هيعصو هلآو دمح انديس

 طخ تبثو ها امتع ىلاعت هللا افع ىفاشلا يول دمت ناعهبتكو مهيعف و لعلب ىلاعت
 لصالارهاظ ىلع دجونيملاملا بر هللد+لاهتروصام هنمةقرو لوا وطلع لالا باك ذا زاجل

 رجاهةليصالاةدهسملا طفي رشلا لعنلا لاغتوهو نجلا ذه ميجت ارقدلاثمام هم لوقنملا

 دقثي دالوا هعجف لفسأ اهدتس يسدقاو مبان ادعي دق رشلاةجبازيرع يعدتو

 . لاه ما ومو ١ لب 2 رثلك ماسي زو 'انسح نسحلام اةمطافو تاكريلاوب ا نيدلا بح
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 يال ل ياتخأو ١ ٠ يوأاتتزلا دمشنيدلا رصان تدب ةيدخ مهماو لوالايف ةرضاح و ىف سو

 تنب ةفيتح يدإاو ةجوزو ٠ امانا روضح يواتفزلا دما نبت اكربدمع اهنباو٠ ةشئاعو٠ يآ
 اهدالوأو ٠ قيقرلادمجتنب ةعدخدمح اى ا ةجوزو ٠ ةيشيخلا ةرهوج هناتفو .يئاص+لادمحا أ

 . ةيديعصلا دما تنبةمطاقو ٠ ناناروشح رع مع لضفلا وباو« دوعسلا وباو .دمحاو - دمج |
 منار انو يلاؤسي ةعمسلا تزاجاومللا فلو ٠ بويحلا ءاقل ابعمأ ناكوةردوج هيئاكةاتفو

 ةرداقلان ءمسقملابةلافامونيعب و ثالث ةهسيفانلا عيبريف تبثوكللذعصو في رشلا لالا | ا
 يلسو هيحصو هلآو دما ديس لعل ىلصو يواتفإلا نيسحنب رك نب رداقلا دبع هبثكو هلاق |[

 هنم لوةملا لصالا ربظ لعأشبا دجوو هلاثماماذه لقسا ديقلو ها ليكرلا مهنوتل انيسحو

 نيؤيشلا لعرك اسعن نوبل يال في رشاا لعنلا لاثئوهو نجلا اذه عيج معدل لاثام
 ينرتللا رمح نب رمع نيد ا دبعيلا نيدلا مشا رابلا مغ نيد! !نيلصالا

 لاجملاو تلاقف تداز وادي و لادم نب نسمح نب ديحا سايعلا العدل امهعامس ننام
 ةدارقب هركذف ا اعني نيلاوبا انأبنا يقرافلا ردبلا بانأبتاالاق يوالحلا يل لعرمع نب هللا دبع ١

 نيدلا دجوشنا همهمو يطويبسلا ركبيانيدلا لاك ةما الملا نب نمسرلا دبع نيدلا لالج اعلا
 نب رداقلا د,عنيدلا يع لضافلاونب دلانيمادت روالاوبأم هدلوو يمأةلاريهاربأ نب ليعامم أ

 يلا يف يمثاملادون نيدممنب رمح نب زيزعلا دبعو ني دلا بح دمتم داوو يواتفإلا نو حسن رمش
 قالا دا نينيدلا بع دمج ىماقلا نبنيدلا قادمحاسابعلا وباودل طخلاو يبفاشلا

 ىدامحس داس ءاعيرال اموييف تثو صو جضخزلا عفان ةاتفو ةينانلا يرض احوهو يثرقأىلبنحلا
 ام انت ازاجأو ةي زعملاةرهاقلاب ةيفتلا ناوياب ةيمحنلاةيحلاصلاب ةئامئاقو نيعبس ماعرلوالا

 فطل ىئاشلا يلا يب يئاملا دهف نب دمع نب رمع نب زيزملا دبعدبش +كو شا ةلاقدتيا هدام زوجت

 نبا فيلأت ىور كرات هأ ايات ملسو هيب هلآ عودجتان ديس لعل ىلصو ,نيمادب هلا

 خياشملا انريشأ لاقفهللادحر هللاراجوعدملابعيشلاهنبادهف ذنب زيزعلا ديع شيلا نعركاسع
 نيدلاز نع سرافوبانيثدحلا يشل ةمالدلا يلو يديسةالثا انما« مةع رالا |

 دختري اوباني رإاسهشدمتلا خراوماو ٠ ةنسلازهش يلا يمن املا ديف برم: زيزعلا دبعنبإ
 دبع نيدلا الجن ةغنملا ةجلا مامالاو ٠ نوفي رشلا نيمركلا لي زن يواذعسلا نمحرلا هيعنبا
 نيدلا فرش نيب رقما عشو نيدنسماة قا مل|ةمالعلاو ٠ طويلا ركب لا نب نمحرلا

 | هللا فطا يسدقملا دن بدهم فرشلا تنبةزيزع ىعدتو رجاه لضفلاماةرثكتاويفافولا |

 ؛اتكونيلوالا نماهافش مبمأ اهلا ةحر نوي عفاشلا يب لما. بلاد سلا ادنع نب قحلادبع لئاشفلا وبا

 ب
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 هب انتربخا مهتعب رااولاقمارحلاديبسلا ٠ رم يماشلا قاورلاب ةيبطقلاةسردملا ماما ةئاعستو
 همم هععف هنا رخآ ع ضوم يف ركذوهاتمدقاموجض درس رجاه لضفلا ماةايصالا ةمرككا يشل
 .دمحا نيدلا باهشسردملاو . دم نيدلا لاك يرقملاناملاعلا روك ملا قملا دبع خيشلا ىلع

 | تاكربنيدلا لاك خيشلامههمو . دمحا نيدلا باهش رمسلا خيشلا مهمصو ٠ نيدلا بمتملاعلاو

 لوطي ني رخآةءابج يف ده ني زيزعلا دبع نشلا نير داقلا دبع ماصوب أ نيدلا ىعتو شوفرألا
 هجو ام ريغ نم قرطلا هذهبهظدجلاو يدنس لصتادقو ركذ امدعب يرتما لاق # مدادعت
 دما جاحلا ي ديس فلما ة«الملااننيتةزاجا دهف نا زع زملا دبع خرشلا قي رطبانربخا دقو

 يخا نبا نحر دبع خبشلا نع هحور هللا سدق ياقلانباب ريبشلا يسانكملاةيفاعلا يانبا
 هنعدللا انعيفاوبنلا ف سوي ريقفلا لوقي ٠ دمنا هلو ءايسلا يف ةيلاءيثو هتعزي زملادبع خبشلا

 ىلع لقشل تبث لوا هريغو بيطلا حفنو ىلاعتما تف باتك ب حاص يرقملا امال  مالكى تن
 نيققحلا مناخ ةمالعلا مامالا تبثيف ةروكذملاتابثالا ةلبح نم وهو هنايورعو هتافلؤم عيج
 ديسلا هيقفلا ةمالعلا يديسه خا نبأ نعةزاجالاب هيورا يذلا قشمدلا نيدباءدهتديلا

 يرقاادمحا خيشلات بث يوري وهو نيدباءدهديسلا فلولا ىيةشدمحاديسلا نب اريخت ايلا
 | نعراجلا نحرلادبع خيشلا ن ءيفاكرتلا لدالملا نعداقعلا ركاش خيشلا دخيش نع روك ذل ا

 | نيم مهتاكربب انعننو نيعجالا وحر يرام دما خيشلا هل منع نكصملا نيدلا»الع
 || دنلا اذهب روكذلا ىرقملا مامالا تافا ئمرئاسو لاعناافصو يت للاعتملا تف باعك يوراف ||

 [| ةراجالا ليقوراجلارهاوج اذهيلاتك ىلع ملطأ نم لكريجاوانه» ,رك د ىلا ةجاحال امتدريخب و

 حف باتك (هنسو يرقملا تافل ةماهتاجبز ءينلا فاي ورمو يقافل وم ميج مهأفي | ينعي هرب نأب
 ةالصلا ل ففا هفرشم لعييوبنلا فيرشلالءنلاةلثما نم هيلع لَعشا امو روك دا! لاعلا |||

 ةدعنعووئنلسا اء تلف ىراف ىلامتلا دحر لاقوامالا !ذه مالكا مجرتلو# مالملاو
 أ وذحدف افئاو تا لسنا كق رولا يف لاخلا اواشم مهنأ ىضتقيال هلبق نمو يبل رعلا نباك خوش

 قرولا يف لاثملا لمجم لمتلا ىلع لمدلا تي طاذاو تاق#ماعدمريغكللذو لعتلا ىلع لعتلا ||

 ن. دادلإلا نم لاخلا و ذحنبب قرف يافاضياويقارعلا مالك هيلع ديك اناعدمومفاهتثيره ىلع |
 نم رثك مدفعا ام اهنمدإ+لا ىذحياكل عنلا لعةي ذم قرولا نمةلثما ةدعاني ار دقو قرولا

 نباو ركاسعنياب ةبح انلق داريالا الس نئلو«نايملاكربلعا سيلو مالعالةئالا نمءانمدق |
 ركاسع نبال اشم ىو رهئاانمدق نع مريغو ىودلاو يطويسلا نيظفاطاو ىواذعسلاو قو زرع

3 
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 ةااسإتا 2 لعاوبمتنائب 5 5 0

 هللادمحر قار ملأ نيدلاوةلملاني لمالسالا ظفاحاتي أر ال تلق# بولطم* الح عابتا نأ عم

 إ مالو هذادب ءادتقادب انيئا ةنلاغن شعب اذهنيب وهني الاثمهتيفلايف دقعا هنع يضرو

 ا طويلا ظناحلا هيلا راغا اك ةنماثلا سأر ىلع ددجلا هنأ ليق ىتح شيب دحلا نف يفدل مسيذلا

 : نيذلامالعالا الاه نعام ككل .١ عمد ةرصتفاالهو كلاس اق نافيا حر

 | نيلوالا نيلاثاا دمي امانرك ذلة عب رالانا !ىلا ىبسايفانحول تاق« هجوب مهتنلاعغوسيال
 ا ناو طايتحالا ىلعاتجنب اناىلا انرشاو ةّمالا ضعب نعالوق:ماهضعب ناك ناوامتوق ىوقثال

 دقت اق# ةماع وا نيلوالا لعةرو قم صاولاو هد :الاعنا دما تلق ناف#رسفيال كلذ لثم

 | هيلع هلا ىلص لحتلا بحاص ةكرببالا كلل ذامو تاقثلا يباتريخو عفانم ميمهبل نايعلاباندهاش
 أ ةيزملا لني ركلا لستللة اك اعرتك ناك ام ثا ركشت ال انا ىلع تاذلابدوصقملاهنال ملسو

 ا انسقنا دنع نمدعرتغ م أذه لثمأ فانانيلا هلك لصو واني دل عم اهيانيتادقف ةلمجلا ىلعو ةيظعلا

 كربتلا ىوس اندصت ساوث يف انتاين ىلع ملطمشلاو نيدلاةما ن :ءانريغب هيفانيدتفا اغاو

 : دقو ةنملاو + اهلإو هان جاك عج دحأ رنج ام كلذ يف قرغتام عجو سو هيلعمشا لص هراثآب

 لأ هان ذ ام ىوساهيطفقا مذانو روذعم نمث ةلناح فيل اتكلز يف ناكت اودوهجلا انلذب

 :| اهاياو اغلب و ليلا امدصقب هلأ امهعفت ادج ناريغصاهو رك اعنباوينبسلا ىنبلأتنم

 أل لالا ةفسح ءذمو#ليكرلا مئودشا انبسحو ليمأتلاةي طلعي ل ام قطسملاهاجب
 | هلا ةلممالاو . كلما لانا دع مالكلا اذهدعب ركذو لودملاودقحلا هللا لعولوالا
 | «مالسالا ظناحدتعم بف 2يفانلا لاخلا اماوقلءدمب_تاقو قروب اروصماعرك ةيقلا
 ]| دحا فن دلا د دج لاوحالاو ةلءاكلا فرامملا يذ#ماللاوةالصأ !!هياعيينلاةفسمواخ

 *هديدعلا فيل انلا يحاص يفاشا ا يقارعلا محلا دبع نيدلا نب زمامالا خيشلا*#لاوفالا
 أ ىلإ قبسام اهتهةريغك قرط نمدب ان دتس لصتادقوهنع ىخرو هللا همحر#ءديدسلاجئانملاو

 نيب ثلا هعيفلا يف: رتعم نس يف ةدوجوم انه ةروك ملا ةفصلا» ذهو+«هنعقوزرم نب اديفملا
 "أ اهينركو امةلج نمو# هملظمملا ةي محملا لاوحالا ضعب فصوو* همظنمةيوينلا ةريسلا اهيف
 اهنيرشتو *ضرعلاو لوطلاب اهديدحتو * هرهابلا نساحلا تاذ *هرهاطلا لعن فصو

 * ضرالاو تاومسلا لها ديسب

 لسرلاو قلط اماما تازدسمملاو د * لبسلا ىلا ىداهلا فطصملادمح
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 0 لعت: مو فاح نم سأنلا مكاو * ريح نمو ودي نمةيربلا ريخ

 | ريفصلامماجلا ىلة هتديش اح يف ي يقلعلا ظناحلا مامالا يشلا كلذ نم للامر مركذأ لسدقو
 ا اهسضرعو ناعبداو ربشإسو هيلعملا لص ءإ تلوط نأ درولاق ذر ,ذيلاريشلاثيداحايف
 ا كريب امضرعو ددح أهتم رو تس مقوفو سمخ م دقأا ناب و عباصأ ميس نابمكلا يلي امم

 أ كيعانو هلمسو هصعب ةيغلالا ينام ىق اهللاهمحر هنال ةيفل الا يف امنيعوهو ها ناءبص نيلابقلا
 أ فرتعادقو ةبحدب ىنكوىئارمالالادي دجقلا اذهىلء فقام يفا لاف ظافحلا ضعب ناك ناودب
 * ماشلاو رضم ظفاحي وقص وو*#ماثالا هتقثب

 ١ ماذح تلاق ام لرقلا ناف * اهوتدصف ماذح تلاق اذا
 /| كايهانو هرقا لب هيلع ضرتعم ريغ# ديدحتلاكلذ ركذ داشرلاو ىدحلا لبس بحاص نأ مم
 * ابين دنع ىفرومللا همحر هلوقةريسلا هحرفلا فام صئودي دملاوفاولا هعالطأب

 هنييج اهب سم نأ لوط * هنوصملا ةيركلا هنو

 اهرعش اوتبس ناثيتبس * اهوريسإ تالا اه
 نابمكلا ىلإ ام اهضرعو + .ئراعبصأو ربش افوطو
 ملعاف تسف اذقوفو سمح ص مدقلا نا نطبو عياصأ عيس

 ما نما 11نيب + امى ضرعو ددعت ابسأرو

 نع ايبود مركأ اهرودو * لعبلا كلت لاثمت هذهو

 أ ىذهو يرتل ابك امميانابمكلاىلب امتاهضرعو هلوقو
 يندجرايسح لسوديلعهللاىلص قاتل ىلا نم تاع احلا ىلاثلالاثملا اذهةفص

 لاعتلا حتن يف اذهدعب ركذو لعتلا كلل اكقمذهو هلوةدعب ةيقاالا هذه نمابب قوثوم ةخيسأ |

 راصتقالا ينو ساو نادمحلا ايه نالانملا نا ذهاهدعب لاقو قرولا ىلع يناثلا لاثملا ةروص

 تيئاو+* مي رمو لبق: ملثعتلا يف امل عب راقداي ز تيأر ينكلو* عنقموهاش نا ةيافك ًامهيلع
 رباكا ضع طخ نم هتلقت يدلل لاخلا يعط ابالاو 5 رار #طاتحالا هج لعوب
 ا انين لمت ةروص هذه هتروصأم هطسو يف بشك ونيدحتحملا برغملام العا نمنيمد قتلا ءالعلا
 ا يندشنا لاق ةلس نيم ادبعوباهيقنلا خيشلا يثدشتا هرثاب يعكو و هيلعمتا لمدخت

 ه«ىلاعت هنا هجر يعالكلا

 ١ اريكشم ال لعنلا لاغم لبق * هيبف لمت لاقت ارظان اي
 ١ اركبمو ادورع يلا مدق * هب تف كعاملاطلت هب فكعاو
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 لاثملاو)# ميم اهلا حر هسقن يعالكلا مظن ىرم الريف دعس نبأ مظن نم ىرخا تايبا يف
 برت عفانملا دهاشم لورقلاب قلتم سمانل!ى دياب الواد« برغملاب هتيأر يرقملا لاق دل عبا ارا

 هنم فيلأتلا اذه ىلخا النا تدراق لومأملا هللا مهخاي رايدلا كالت لها دنءاظعم ةباجالا
 هك واه تئازخ نه برغملاب هتلقن لاقل س ماما لانملا 9 هنعلوقنملامامالا فرعا ملنأو
 مهتاءاود راعذلا مهي يمحو «رافكلا طدللا مدياةبينلا مرت اخذ نموهو فارشالا انيلاوع

 ضعب طخ نم هتلقت لافي سداسلا لاخلا 9غ يضالتألادجاوما انقرتت تداك اهديعرعلا 1

 ليبس نيكلاسلا#نيدلاو ريظاوحالصلا لها نم# هتياور ىلعهمشعي و *هتياردب قثوي نم

 *مهباد اب بدأتي نيذلا *مهبىدتقالا ءاحلصلا ضعب طخ نمدلقنهنأ رك ذدقو*نيدتبملا
 لاثملا اذهناهنعركذو *اي ركتو ريقوتو# ايظعتواكير شت هللا اهدازةفرشملا ةكم لها نم
 نمةقباسلاةاقمالا نيب ودنبب يذلا ناىلع«مدنعةكربلاب ًروهش.*«مهنيبأل وادم ناك
 اذهب ريصبب ةلقنلا نم سيل نمج#رييغت ضعب هيف مقودنا الا اهدحأ لعل ريسإ فالتخالا

 الوكللذ يف فينعت الثأ ىري نمدنع# بي رقنلا لعذخ وتةلذمالا نأ لبقدفو*ربرجتا

 دقو ةلثمالا هلهيف اباج وأ اماكدجوتةين آلا صاوخلا نا ةب ر تلا هتشتقا يذلاو*بي رأت
 اه انيتاوهديجلاو ةفاطلاردقب انيرشدقفةلبجلاب و لاق ٌمنايملاكربطعا سالو كللذ اندهاش
 يفاهروصو ةروك ذل ةشسلا ةلخمالا ىلاعت هللا مر رك د غ#«دعبلا غشت فالتخا هيف سبإ
 نعئورملا دق“لا وهوةلنمالاهذه نم لوالالاتملا ىلع ترصتقا دقفانا اماو ةعباتتم قرولا
 هراغناف لحما اذويهتتمل ا وة ةتسمةقروب هععبطو ةلصخخلا ديئاسالاب ثيدحلا ظافح
 نما ريك ل اعتملا متقروك للا هباتكمن مشلاشلا بابلا يف ىلع هلا همحررك دي ,ارلا لصفلا»# ظ
 مهلا فورح طعاهيترو في رشلا لعتلا اثم حدميف + هقئافلا دئا هقلاو+ هقئارلا تاعطقملا |
 يفىباسلاىدتسي و ,لاعتللا همحر لاق ىرايتخا هيلع متي اماليلق اهنءركذا ةريثك شو أ
 هلا همر هظفل نمىسل دئالا دم ني يهارب ا قمصاوبا اندشنا لافرك اسعنبا ىلا لوالا بالا |
 ناس كتب ىردبعلا ركبيلا نب ىبخي يركز وباو ةنيسب يبطرقلا هلا دبع ني دمتيفدشن لاق ]

 يان :رغس يف هتكربت دهاش دقو «نيلتبلا ليس مهب كالسو# نس دلاوايثدلا حالص هيفام ىلع ظ

 1 د ءاع ا
 نب هللا ذيعدمتويأ انيحاص ابيدشن | ىلاق يبيجلا نمحرلا دبع نب دمج هلا دبعوب أ اند االاث

 نب ىلع نسما وبا اندشنا لافةي ردنكسالاباظفل ىرقملا يفادلاةداعس بف اخ نيد
 هسانل ىسثالبلا ريا دعس ميهاربا ||
 اريكتم ال لعنلا لاثم لبق * هيبث لمت لاثت ارصبماي 1

 2 1 رت رب سم
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 اركبمو احورم "ىبللا مدق * هب تفكعا اطلف هب ف كعاو

 اريخضم هيففلي ل - ةللط + لبقم ةم بحلا ناىرت اموأ

 بيدالا انغيش تلأسو لاق ىسلدنالا قاما اباينعي (ضيايندشناو ركاسع نبا لاق
 دعس نب ا ا ةيمآ ابا لئاطا

 ةئاهسلادعب رهاظلا ٠ نيثالثو عبراةنس ةيليبشاب اهيندشناو كل ذ ىلا باجافروك دملاريمغا
 اروصئم هل اذن هييدشإ * ةيليح بلا ركحذ امرأو

 ارخأمملا مدقتملا قناوف * اهكح لقتي دنا تي ارادوا
 ارصبم ةيف مأه دق يذلا 0 نكب مى عامسلاب ىريي ةرلاو

 اروصم بيبا اهيفى اردت ا * ةعقر يف هع ىريني> خظي و

 ىرألا«ىطو نمريخ صم الانوص * لزت مل لعن قح يف ايسال

 ارثوكلات درو اذا ىبتلاسأك * اهل ىرم دغ يف مثلت كاسعف
 |/ بي دالاوهو نيب رصملا ءازعلا ضع دوعسلا دعس نبا لوق ليذدقو#ركاسع نبأ مالك انهما

 ٍ هصن امرثوكلات درو اذاهلوفرثا لاقف يرصملايإ ونطلا نايس نب ىسيعنيدلا فرش لضافلا

 ١ ىرسلا ليل يف قريلاكوا ريطلاك * اهنميب ريست ادغ طارصلا ىلعو

 ٍِ ىرولا نيءابجلا تفرشت اهبو * ىرثلا قوفتشمالعن اهب رظعا
 ارشيعو ارذنم اناتا يدق * لسرعفرعشال امدق تروأج اجذا

 ارنعم نييتجرلل ابكارشو * افاق البقم لع اهف
 ارعسشم اذغ يمل ىلعا دبا: مرح نركن ناك مس ىسف
 ١ ارثسم كبيبح ىلا ترظندقنا * اهلا :ره«تنياءام ضرفأو

 ا ىركلا يفءاري ذا نكسي هارتو * هبحدعابت ير قاقي بصلاف
 | يلا عيشلا هرهد ديرفةددعتلا فيئاصتلابحاص عراب بلا بتاكلا ظناحلا ثدحما هيقفللو
 ١ ىلاعتهللا همحر ةسورحملا سنوتلي زن يسنلبلا يسادنالا عاضقلا رابالا نيدمم هللاديع
 ٍ هلوق يورلا اذهو رجما اذه يفهنعيضرو

 | ارفغت نأ ةئيطخ ولسلا ىراو * ىوملا نصا ىفطصملا لءنلاثمل

 ا ارقومو اززعق هئاكرا + امال حساو هخاصأ اذاو

 ارثا يلقب اًرثا هلالجل * ىلاؤن راهج يف يزازتعا كرث
 :يركلايف قرطب فيطلا ب حلا قاش * املاطن لاذملا كاذ ىتقاشنا

 مك ير ل سل سبمم#



 ٠ه

 اركذت صوراهال لواطلا مثل * مدصقو نيقئاعلا يف ةوسا يل

 ارفون مارتلا ىلع مالظلا تحن * ةلض دهاعملا كلت مزاكتب و

 ارصياسم هطسو يمد قيراو * ادشار ييش هيف عربا ال النا

 ىرثلا ءىطو نمريخ يلعنب ينعش * في تاريملا نم يئارثاب:ةقث

 اسلا لمعلل ةيكامشل + هني هرشلاةلئمالا ضعبب اب وتكم ةتبارامو هللا همحر يرقملا لاق
 هلئاق ملعا الو «هفينملا

 ام طشو هنطاوم تأنو * هرادو بيلا دعب نانيعاي
 َُ هذبف هيرت مل نا * لئاطبنامزلان «ترقاظدقلف

 اميب لث امنافيرشلالادملا يف نيتيبلا نيذه بتاكنا ىلع لدبام ةدمدعبتي أر علاق
 ناهرينشلاموحرملا يثربخا هتروص | هيفرصم هال عرباك[ض عب خم عومج عت فقويفا كلذو
 لاق ىلاءتهللا امهمحر راديدق نب دم نيدلا سه لالا عيشلا موحرملا نيريهاربا نيدلا
 مالس نب نيدلا *العةمالعلاخب ِ.ثااو يف قفاسلتلا يل رغملامامالا نب لضفلاوب اخرشلا مقا

 ثالت ةئسيف هنعمل ىهر باطلا لعوامالا تدب بن دي زتلاراب ارو مالعالا نم ةعابجو

 أ ب راد _م؛طخ نإ ْث دلال الج يشل ءالسنب نب ءدلا ءالع ءخيشلادشناف ةئ ةئافاثو 3 رشعو

 هراز٠ء طشو هعبا تأنو * هرادوب يل ادعب نا نيعاي ىلاعت هلا هجر

 هراثآ هذبف هيرتمل ثا * لئاطب نامزلإ نم ترتظدقلف
 دشنأو بيطنا نب ني دلا نأ سل هلاقام ب رقوق ل اهلا ارباخيشلا لاقف ؟

 هراث أ هذهو هارث يذه * ةربعوأ ًةربع كنامز 5 ا

 فترباخيشلاناروهدلا عئافو يف روهزلا عئادب باتك يف يفتبأ ًارةديدمة دي دعب م يرقملالاق |
 ناطلسلا ابلق:ىنلا يو لاقرمعج تناكىبلا ةيوبنلاراث الا يف نيتببلا نيذهلافايراد بيطخ

 .لوكنسحا ا.ءوةسورلا ةرهاقلاباهاشنا يتلا هتيرث يلا ةسكارجلا كولم رخخآ يروغلاوصناق أ
 يورلاو رجيلاو ىبمملا اذه لثم يف لئاقلا
 هرازم كنع طشنأ يعتمتت * ىرولا ريخن مرات الاب نيعاي ْ

 هراثآ ١ هذدهف هير“ ملأ #3 ىعزي ال هنامز تمرح نئلَو

 ىلاعت هل اهحر سافنيفد يتبسلا لحرملانب كل اوياديجلا يئاكلاةمالعلا بيدالا لاقو ||
 طخما كمسجو طقسما كفوشو * طرق ما كبلقو طم ما كعمدا

 هرابخا هنايع ماق» تماق * هرازء طشو هلزنم ناب نا

 ا
 ا

1 
0 

 ا
 ا
 ا
1 
 ا

 1 ٠
7 
 ا
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 طناف كثابجلا برت امل مثأ * ةيسادق ةحفن ىركلو ال لجا

 طتفسإ كلذ ريغ يل اسو تلق * دمحم لءن لمتلا تاثم تيأر
 وطخي 0 ةردس يف هترصباف * ههجونسح نم عيمسلا باهت قمر

 طشم دوسا ليللاو جدلا موجن # يورك هتألر ول الام تيأر
 طرق اًدبا اهنا ايرثلا رسي * ملو مدق اهنا ايرثلا رسل
 طسقفل تكايطاو بيج لايخ * هناف لاخلا كاذ يلاب الا
 طشملا لدتعا الذم الا دتعااهرخا * هاف هيكحت وا اهنكي ال ناف
 طعتيس لوقا ىتح همشلأف * بزي مميتلا لثم ةمثل ىرأ
 طيس ىعمدم قوطقس ال يلقب * ةباسبضو ةعول الا ضامو
 طفن اذ قرحاو طقن اذ قرغاف * ىبنالاب ربصلاو عمدلاب كلأتفلق

 طحشلا هدقوموافطي نأ تابيهو * ىبالا افطيو ا تيعاي يب ىلةثالف
 وطعاذاي ورلاس كلاب ضوملا ىلع * هئاقل دنع رشملا موي فطيس
 طسبلا هل ب هللا لوسر بحب * هنا ريغ بئذم دبع طسق

 طن هل سو قرب هل حالو * ضراع تع ام هللامالس هيلع

 هنعيغر روهللأ همحر ىعالكلا ملاسنب نايلس يب رئاوبا ىسأ دنالا مامالا ظفاحلا لاقو

 لايك هيراعي مولا لك ينفذ # ىرجلاب صاوع ىولبأ ؟يذ رطاوخ

 لاب فيكيو تلابلب جاتييف # اقع هب وبتمساب عاد عدي ىتم

 لاحس تركقملا بورغ نم هل #» ثمح اًرثا هراث 7 نعزي ناو

 لاثم يعئاحلا تلوسرلا لمثل * اهاثم المت ثرصبا دقو يلا

 لآ ةبحالا ىنقم نرد هينيعل * ادب اذا بنا ورعي ام يارع

 لالح ءاوه يف ىلذ نأ ىرا * !ًدواعم لاخلا كاذيفتلبقذ

 لاعع كاذ نأ هيردال يناو » ةقيقح بلوسرلا لعن هتلثمو

 لايخ مارغلا داثقيو لاثم * يوملاثعبي نا قاشعلاة نس نمو

 لالضءاذعنميف ىولاو ىده * دمتم بح كرا الأ قرف الف

 اضراعم سنون لب زن يسل دنالا اضقلارابال نيدمم هلا دبعوبا ثدحملا بئاكلا ظف حلا لاقو

 ةقباسلا ميبرلا لاهخيش ايبا ||[



 8عا؟

 لاثم لوصرلا لمن نم "نع نثل *« لاهو عيدأ يرمعأ ماهم

 لالض ءاده نع هارع يلح * ىوساباغم يف زينيملا كالي لهو

 لانه ..ةريتسحملل هرازعاف # ىزتمي ريطملا لعتملا لاثم
 لابق هرفي ول يديهثو كح * امل ىنكحلف قرش هلبفا

 بتلامثو ةمصع هم يبسحو * هكارشمازتلا يفاكارتشا لاو
 لاب يف اوص كا يزرع الذ # ىوملا هب تدقعاو دقعمو

 لاهم هيلع ىمرلا ترم حست # ن | هياعيبرش مير نم يغأرف

 لام زعي ترا ي ىسأر ةمقل * فرو ينور معة

 لاون راوجلا ليزأت دم لهو * دمع راوج نم لحب ىظحاف

 ]| ىنادنالا يررملا يب« نيريهاربادمتنب دمحا نب ماصعتنب ا ةهيشلا تلاتوأإ
 هللا ىلص يبذلا لمنةنم يف نييطانر خلا ءابدالا ضعب لوقابغلب دقو ةنو دعس فرءتو يطرقلا ا

 اه هرخخآ تأيبا نم لسو هيلع

 لويس نم ىنطصملا لعن مثل * دجا مل ذا لاثمتلا ملام
 اهنعيضرورىلامتدثا امحر اطوقديلعتدازف

 ليقم ىنسا سودرفلاةنجيف 4# هل يقتب ىظحا ينلعل

 لييساسلا نمباوكاي سا + اَْمآ اًنكأس ىفوط لظيف
 ليلغ نمدي اج امنكسي * هلع هب لقلا حساو
 ليج لك بلا لها هاوبم *« نم لالطاب ينشاسا املاطف

 هسوبألا باب نيفد بسلا لح راني شل كمل اها ببدالا د ريبيشلا بتاكل ىماقلا ماماللو ا
 «هيئدللا ب هاول ا بحاص هضعب دشنا امتوهودلوق هنا همحرقسورجلا نس افنم

 هقارسقتلاب سرطلا دخ معو * همها رعشلازرط يبيبح فصوب
 ههراكح.و ةروبشم هرخافم * 'مبلك سانلا ىلع لفف هل يف
 هئاغ لاولاب مييلع تداجو * ةمحر سانلام-وأ فروطع فور

 هماكش د ال يلا "يح # هدورع كريتال ةيفو نح
 همذاملو هضيب هتيلسأ اق * ةزعا مم مالا هتعزاذ مكو
 همئازه ءاقثلا لبن همدقتف * هنود لئاقي ىلعالا ملاعلا ادغ
 هملام وا لس الا جب :. مف * ارزوماّرصن مالسالا رضن اما



10 
 سس سس م ا رم ا سب ب ب ب ب ب ب مسسم

 همراوص حييبقلا كرشلا مرصأما * هماسح جيرصلا رفكلامسحاما
 هلاءولعلا ملاءيف اهب قرت * ةبتر قملا ةرضح كيس هل ىن

 هلاعمو ةيوبخم هراثآف * بهذي لكيفناس>الاونسحلاهل
 هتاخ وهف ملاص لاعق لكو * ميلك فت يييبلا هللا متح هب
 هّماق مهتنك يعوق همسقل * هنأو) اًبحدْلا لوسر بحا
 همداوق تبيصأ قافخ قرولا نم * هركذ مالك يداؤف تراك

 همعكاون بتنا يدااوفل نمو * هضرا مساون تيه اذأ ميه

 هئئاطلو هب تداج هجخلاوت * اغأكو ايط اكسس قاف

 همتاكا امم قوشلا نا قوشلاىلا * ةريدكح يعاودلاو اعد امو

 همثال يليلو يوي يف انا اهف * هثيوحبحا كرم يلعنل لاثم
 ةمزالا !ًنوطو !ًروطةمقل أو * ةيدايفجدو ىمأز لعرجا
 هئاهو داؤفلا قاتشم انا معن * ماه ةعواو قاعشم ةيابص
 هّئادفرطلا صخاش هيفردجوف * دحسم بارح ل منلا لاثم نأك
 هملاح انا امو ينيع هرضبتف * ىشمنم مركا لجرةيس هلغما
 هنوادي كانه أوطخ ىتدجو ىلع * هعقو يسح أو هيدخدب ىلحأ

 همجارب موحتلا قوف تلع شامل * قنجو رحيف لعنلا مقوي يل نمو

 هُئاش تنا ىذلا قربلل كءاكب * هرون حال الك يعومد ضيفت
 هملاظ كنان قفراف هب اميعت د يرظان عنت تناينيع عمد ايف

 همحار كلل نكساف هب اًقوصل * ينطاب مرت تنا يلق رح ايو
 همحاج دربي بلقلا لعل يباقل * ةذوع بئارثلا قوف هلعجاس

 هجاس اقري نفجلا لعل ينال * ةميق نوثرشلا قوف هطب راو
 همداخس دقو هيذاح باطدقل دمع لعن لاغت يلاب الا
 همحازتو همدل كيس انمازي # ىوه هنا ول قفالا لاله دوي
 ٠ همزال قئالللا ماسجاب موقي * انيبن بح كرا الا كاذ امو

 هئامخ كارالا ناصغاب تنغو * ابصلا تيه 3 هيلع مالس

 هك يرجي كسملا نأكر هزب * يللا تحوافت ام هيلع مالس

 ام ةيركلا لعنلا فصوب قلعتيا ميفرضح امثو هتلر يف يشعي يلرخ ديشر نب |ةمالعلا لاقو
 1 ا يي ببال
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 كالملا دبعنيدمم نيدم هللادبع ىلا يضاقلا ينيراتلا بي دالا ديفملا انبحاص طخبهتأرق
 ا هللادمحر ينيعرلا نسملاويا يلع اتخعيش يفدشناو لاق ةيركلا لعنلالاخ ,ركذدقوهثادمحر ||

 هطخ نم هتلقثو هذ هسفدل

 ماه لآ ندراتقملا ىدملا يف * ىرولا ديس قطصملا لعنللاثم
 ملاع دعب ملاع نرعع مجداتساب * مهخويش نع انخايش ايثا انلءاذح

 ماعلا ناكم انيديا هتفأاو * اهدودتي هجوا انم هتقلت

 مساتلاب هل ةليبق قست * ةيمم هيف ثانجولا ترثعو

 مظاعالا كولملا ناجيت عضاوخ * ات دغدق يتلا لءنلا تسدقإ
 مئاعلكن م قوشلا ديدش ريثم * الان اذن اهباعت ملاذا
 محاج ةحفا راثلل ادغ فاخي * الف ابثطوم ن 15 ينيبج تيلف

 3 لا لك ل مقل _ب هلرقل * ديس لجر توح ال اهبلضف ايف

 مراكللا ميج ىطعملا هئوفصو * هلسر عاخ هللا لوسر يبيبح
 ئاورلا نين برت مسدد * اًنطاو ناك هل برت ىلا ينينح

 ملاعملا كلت .نريب امةفقو ىلا * ىل حاتت دقينملاو لبس يللهف

 مجاسفكو اب يعمد نءهيقساو * اهبارت يباثتلاب يلولخ يثشاف
 مساوزلا يليملا يديا اهب بخت * ةيحت قا هللا قلخ ريخ ىلع
 غاطللا يلم كسلا احن ىلع + ايراز ةبيط وهن ابيط لمحت
 مساونلاحايرلا تابه ضورلا ىلع * ترسدقو موكل ربقلل هيدهتو

 هلئاقردا ملوةفيرشلاةلثمالا ضعبيف تي ًاروىلاعت هيا همحر يرقملا لاق

 ايسلست اوملسو هيلع اولص * دمج لمت لاثه نيرصيم أي
 اميركت اوءركو هومشلا مث * لل مايق هتيئرل اونوق
 امنيقم نوعب رب بدع لأ اودرع *# دهاعم يعر بحلا لخا ليبسف

 ريبمشلا ىمافلا يجرزلعا دمحا نب ىلع نسحلا وبا لاحرلا هيقفلا انيحاص لاقو ي يرتملا لاق
 ىلاعت هللا هظفح ىماشلاب

 ىوقا ام ينم قونثلا ميرل تيحاف ** ةيرك لف لاق ىلع تن 50
 يوقالا ب بدلاب يارخا يف تكس + ابسلب ترفظ نا يلا تنقب

 ىوفاال كيلاعمن *ضعب حده ىلع ني ينناف اًرذع لع ا 5-8
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 ىرقتلاو سس ناوضرلا لعاهالع * ايناغو ىديلل اعرب ر تأطو |

 اوقح هليبقتأ ثدش اهسلا ايرث * اهبرت عواطيول الجر تسمالو

 ىلا تدلل هححر يرزجلا دم نب دمحم ريدا يل مامالا| رمل انالولو
 الخس ها ألا ىلات دجو دق اه * هيبن لعن بلانت يلاطاي

 اليبقتلا هلوأو هيف _لاغتو * دقنع او غضخأو سأرلا قوذ ةهلمحاف

 اليلد هيعدي ام ىلع يدبي * هناك حيحصلا بل يدي 1م

 يذلا لامتملاستةروك ملا هباتك نم عبأ لا بابل يف ىاتهئادم دا ذك سمانا ل هنا
 يق ىرتمال نيذلا تاقثلا نعةلوقنملا هءفانمو ةب رجلا في رشلا لاثملا صاوخ نمل هيفركذ

 ىزوكلمادلا كذاب ملعا مراقأو مهسوعشن ءاضتسملا تييدقخلا تايثالاومزابخا قدص |
 نعينغا ذا نايب ةدايز ىلا اهيف جاتحيال سدقملا ركلا لازملا اذه عفانمنا كالمحو كلوق ا

 :مالاتجشلا هرك داما عنف نايعالا مالا نم ةعامجأ تمةلمحرك دقو #نايعلا | هريخ
 هعروف | ىسلدنالا ىرملا هاربا نبدمشنب مهارباوهو جاما نب قاحساوبا طاصلا ةلحرلا
 هللا 0-55 ات! يل خا لاق دحاو ريغو رك اسعنب نعل اروبا هنعمل ةناكم نع يغرو هلل

 ضعبأ لاثملا!ذه توذح لاق اءروالاصاشيش ناكود ملا دبع نب ادمحأ رفعجورا ىتثدح لاق

 لاقن تب اراموهل تقف يع لعتلا اذهةكرب نمةحرابلا تي أر يل اقفاموي يف ءاجخ ةبلطلا
 اذهةكرب فر امىلا تلقو مجولا غضو. ىلع لعنلا ت تامجلا كلبي داك دي دش عجو ينجو ز باصا:

 مساقلاوبا لاق لاقذا ضيا 0 للا جاخأ نب قامساوب امرك داهتمودج نيعلل هللا اعافشف لءدلا
 :*هاغبلا شب نماثامادل ناك هب اكروتمم دمع كسما نم هنا هتك نم تب رجاعو دمج نب مسمامتلا

 لماحلا : أل أ هتك اناوهدساح لكن يعو#درامناطش لكرم ازرحو#*«هادعلا ةيلو
 هب رجدقوتأق ىرقملالاق ىعتنا هتوقو هللا لوحي اهرمارسدت قاطلا اهيلع دتشأ دقو اهنيع#'
 وهو يريهملا يب ونطلا نيدلا فرش ركذ اكرحتلاو ةرظنلا نم ناماهنا961 موال *«حصف |
 ةديصق نم هلوق |[

 لامف ليمح هل تاقثلا تور + هني ديازت تاثمعب موكا

 لاصف نحواهيصالخلات أر * انيمي لما» هتكسا را
 لاجوا نمو عاجوا ريق نم * اهفان حبصال ءاد هب نموأ

 لاعشالا نم اجنل لزاموا * !ًرئاظ حبصال شيجيف ناكوا

 لالضالا يذناط.كاورععلاو # ةرظنب ودملا نم نامالا هيو

 تي يسم

 ظ ظ
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 لاتخ قراسو دوسلا دك 3 نمو غاب نءو قرغ نءنمالاو

 لاوهالا نم وحان هب ىعل * ىناصملا بيملاب كسك هيف

 تلوبقلا هل ناكملمحم زال نمنأ هتكرب نم برجاسسيفةمالا ضعب هلاقامإل6هدئاوف نءولك
 حرص أ.ه 8كياهنمو #96 همانم يف هاريوأ لسو هيلعهللاىلص ىنتلارو زينا دب الو قالا نم ماتلا

 يفالو تقرغف ةنيفس يف الوتيهتفةلفاق يفالو مزوف شاج يف نكي هنا ةمالا نددحأو ريغدب

 / الوتيضو الاةجاح ين سو هيلعللا يلص هبحاصب لسوتامو قرسأ عاتميف الو قرحاف تيب

 طصو يما ديف نبأ مامالا ظن اذهنمأي رقتيأرو هللادمحر يرقملا لاةجرفالا يضيف
 | بكرموا قرسي اللام وا قرت ال راديفناكنافيرشلا لادا اذهب رجهصنو لاثملا

 1 ةيضقإيا موز لاق#دا مركو فرشو اسو هيلعذا ىلم يبنلا ةكربب بهن الةلفا وا قرغنال
 لدالا ىطانرغلا يديقلا راصقلا دمتي ديس يشلا سافةني دمىتفم ثدحما مامالا انهييش

 لوم دحاو ريغ اهبينثدح نكلو هئما عع ف برغملاب ةضيفتسم شو هنعيضر وهلا همحر

 | نابم تاذ ةظ# مل راد لفسايف هتبارق ضعب عما طاق هرغص لاح يف ناكهنا كل ذوهنعتافقثلا

 قوفمظعملا لاخلا ناكو مهنءربكآل ا ناينب اصوصخو ساق ناينب ن أشاك ةيماس فرغو ةيلاع
 ىلعاطقس نا هقاردق نم ناكف هسأر ىذاحناسفالا فتواماذا امر دق يلعطئاحلا يف مهسسؤر

 أ الفمو بديل مهيلع نوراكيموي نءرثكا اوقبو مهتوج سانلا عطقفمدهتوارافسا ىلعرادلا
 هعنص ليجو مييدللا ف طل نءناكذا هوس مهيصيمل لاثملاةكرب نم ءايحا مودجو ههيلااولصو

 .ثراصو مهيلع تحيخ ت طقسا لاباققسمثيبلا ناك ىذلا بشع اناوهو لابلاب رطخيمل ام
 طقساملكو ضرالا يف ةتباثامافاسأو طئاحلا ىلع ةددتسم للاثملا هيف ىذلا عضوملا قوفاهيلاعا

 نارهسفابتمت مولابإسا لاثمأ اهريغوةراسطاو بارتلا نماهياء كارت ميل ةيقاو ثواب قوفءاج
 صخش نم هتدهاش امنا خمولاق+ لسو هيلع دشإ | مىنطصملا ةكربب فلتلا نم مذقنازم
 ءأنبا ىلع مدقتلا اهتمرومادصقلهتماع يث هلم مزالف لما اعلان لاذملا لمح مزال نمنأ عمم

 هنم قحاوع نمروضح عممدقتلاو ةمامالا لانو يئطأ هل لصخ كاذب علا يف نكي ود نج

 ناكناوشدقملا لاثملا اذه عفاقم يف كش مدءو هق دضو هت نسي ضي رعلاءاجلاو كاذب
 |. خمودإل لاق*رايغالا_:ر.هللا انمصعرايخالا هيلا تفتلي نا يخبنب الا مديمدصقأم

 ١ بتك ناكدفو يبنلا بسح نب قلاخلا دبع. ثلاودو ءاحلصلا تاقثلا نم لجرهب ينثدح

 هلفسإ يف عولطل ملطةنسلا ءله ن مناضمرفصن ناك ام هنا باتكلا اذه نم ىرغصلا ةفحفلا

 عجولا لمت ىلع هلم همفانمو فيرشلا لاثملا اذهركّذن ٌممجولاهب دتشاو وهام يردي ال
 1 و ا 0 لحباب
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 ينربخلو . نكي هناكودموي نم'يرب ودعجو نكسدقاهللاوف لاق نيمحارلا محرا اب ضرما
 ل نورك ذنئشعينا هل تلاقفهزاود لضعأ اهينيعيف ض ءرماوجاصادل بانا اذهدعب
 انا نمر لاق« تئريفأهيأيعيعدتمضو هباهاو اجب ينوتأف ل سو هيلع ىلص يبلا لمن
 ناكوةيمحلا رئزجل باغي يفد اهسوح ني واطترفت نم تراسل يف كل ذونايعمتدهاش

 ذئايحر جاو دابا مظع١ يف كلذ ناكو فلاونيرشعو ةعبسماءنم مارملا ةدعقلا ىذيف كلذ

 نمةبرمقلا لها ىياوكلذلملا يلعاتفرشاو فيذ ذاق ترك وح رميا انياعلابف ادج قوم
 هتكرب ءاجرهب لسوتي بارتلا سيئر فب رشلا لاخلا تامرا تنك دقو تولل اوبهأتوةاجتلا
 ةماركر يلا روماب نوفراعلا كالذ دعو ةمالسلا ىلارمالا ةبفاع تل ادنا فاطلا نمتاكف |

 رئاكتاردعلادالب لحاس يف نغورفسلان هانتعتميرلا نا[ضياةرفسلا »ذه يفانل لصح ناكو

 الاشادمجب زف انيلامهجورخ _خنمدبال هناّوداعلا ي ذقن ثد ب كللاعهانماقملاطو هللا رمد |

 بكرم يسةسورغُ ىلا اممانر ةاسةسورحملا سنونانلصواليو#انع جراصباب هللا لخأو اريخ ١

 لادا ةكربب شاانملسأ ةسايالا لصح وهل ف مري ًالوح رج اا: لعل اهان ر فس ءاثا فانك اريك

 اوعيشتنرف  مهملع لاه هنا مربخب أ نم ةءامج .ىبث دح دقو# سو هفرش ىلعهللأ ىبص مل طعما

 هفرشمةكربب ماعلا جرفلاب مييلعهشا نق ماركألاو لالجلا ىذيملادب اواسوتو مظملا لاشملاب

 بكر ءايف تبكر سب وسلار دنب ىلا ةسورحلارعم نم ترفاساخو*مالسلاوةالصلا لضفا هيلع
 هذهيف نسلايف نعط نههب ربخأ ايفاباخمطق يؤ رام لاوهارجيلا يفاهتذخاذ ىدنهريغص

 لع_'رث اةرشادتوةعبسلا وكتاهريغو ةيناطاس رك ارمةدعكلذ بسب قرغو نامزالا

 انندب و رجلا ن.ةجراطاك ارانموي تاذاني ًردقو+ لاثخاةكربماافةدب دعتارم كالملا
 هللا أد فكالملاب أ اونقياوةب رجب اونابرلاب رهف بكرم اون تحن دقواعاب ني رشعون اهني و

 انلةدعاسجيرنكتملاذهدعبث*ب بكرملا قرحياجيب طا داكونيعارذوخانمتب ر ةنأدعب اهنم

 ةبيدب ايلاوم تاقو قي رشما لاخلا ىلا ترشا ناهللا ىن ىلا ني رئاحانيقي ى أ

 ت”يياعتلا بحاص هب يب رز تلأس

 نيلعالا ايفمالا يف هردق اهم ثرعو
 فتالاميسللاب انلع نع ثايف
 فكريباطمالا ب مطلاوحنل انب عرسي

 35 يطا نإ: مأذون انازنو وبخلا اناصووقدةنيللاجيرلا انتدعاسوالا كلذ نمتغرفاف

 اذهنم قيثاعتنالعتلاب يشمن« سريا لمدخت كيب قيل أساينامبللا لاقو

 ك0



 هم

 ذخأي و لويسلا فيخي يجراخ قي رطلايف ناكو#مالسلاوةالصلا لضفا !هبحاص ىلع ةفرشملا
 ةئيدملا اداصو ىتح انعورصبب هللا دات حالسو نوريثك موق هعم مجو جرف سانلا لاوها

 نمبكرل ةفنتكم يوةراجملا بعشنيب رجلايف موي تاذانعص|دقلو دما لوةرودملا
 |١ هوحنوا عارذالا بكرملا نيب واهنيب سيلواهيلارظنا تنك يف ىتحمل مشو هيو هماماو هفاخ

 || هرسكتو ابهنمدحاو ىلع بكرملا فوقو نمدب الهلاب ةيضافةداعلاو جاومالامطالةمرجلاو
 هللا همحر لاق# لاثما نموذح كو ىلاعتو هناعس هل امل ف فيرشلا لاخ اب انلسوتف كلذب
 | لاق ك الها ىلع هنءفرشا اًقوعاضره ضرمدنا مهبقثا نعةقثفربخاو رك ام دعب ىلاعت
 هفرشمم تلسوتو سدقملارهاطلا لاخلا تذخا نا ةتف لجاللا يف ناك يح ىلاعت هلا ىنمحلاف
 همهتل ال نمناوخالا ضعب ىفربخاو+/افشلا ل طق ىلاعتو ناجل ىلا سو هيل عدها ىلع
 ميركلا لاخلا هعموةداع صوصللا نم اهيفرف اسملاوجسني ال ثيحب | دج ةفوفشدالب يف رفاسدلا

 أ(| تنياعدقو ىلاق *«ليبسيلا مهل نكيملف ةردريغمو دصرو صوصللا هودصقو ىلاعتهلا اجت
 يذلا فيرشلا فدصملا اذه تلعجىفاكلذو ةبيجي ةكربةيزمملاةرهاقلاب ماب الآوذهدل

 اذان بتكلا شعب خ آل ةنارلخا تحتفف بتكة لج عمةنازخيف لانحلاو لعنلاب فرشت
 ةكرب "ىمالارمالا كلذ ىرا امو ةديدمةدماه تشماهن اك ة باي قاروالا قوف برقعلا"
 || هريبظلا س ع نم ىلجا اهيلع لّدشا يبلا صول اوجهري وش هعنانمف ةلمألا ىلعو#«تفيرشلا لاخملا
 فكرأشهب ءافشتسالاو*هريثك ةريثالا بنرلا ىو ذ نءدحاوريغ نعكللذ يف تاياكملاو*
 ]| ضريرينك يف كلذ نم ءىشب ماملالا مظنلا يف قيس دقو#اغيدحو يدق مهبىدتقملا مالا
 *مامالا ملايالومتيأردق ولاق+*اغيفح معس همش ىلا عسب ناهرظان قخلاهريغو دئاصقلا

 كلل ذكو ةرمريغ لاثما ىلد ةريدلا هتبيشوههجو غري #مايلا بوص ةمحرلا نمدحيرض هللاقس
 ||| ءافشلا اًرلطو *مالسلاو ةالصلا هيلع هفرشماكربقمهنم كلذ لكو#مالعالا انخويش نمدريغ

 ||| نسحا امو ملسوهيلعهللاىلص هراث آب كربتلا يف برغتمالو ركن اذهامو*ماقسلا نهب

 ةزع ريثك لوق
 تلح ثيحالزنا مم اكيصولق * القعاف ةزع مير اذهل

 تاظوتتاب ثيحاتيب والظو * اهرإج سم املاط ابارث اسمو
 تلص ثيح الص اذا اًبوأذ * اكنع هللا حينا اسأيت الو

 | زاجملاونهلاو ماشلاو رصم بحاص بويا نب فسوي نيدلا حالصن اطل ىلا نا ةعامجركدو
 | بوتكم ةحورممل تيدهامالسالا كوامّلج!نموهو مانصالاة دبءنماهذقنمودالبلاجتافو |
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 | ةيدحلاتناكو كولملا نمدخال الوكييال الوشلل اهلذمىدهأ امةيدههذهاهيبجو دحا يف

 || هيف !ذافرخألا هجولا يلق بهن مالسلاوةالصلا اهنكأس ىلعةرونملا ةئيدملا فيرش نم
 ىرخالا ةيحانلا يفامأر قل ىتحيضغتالهل لافاهب ا ىذلا لوسرلا نأ لاقي و نيتنبلا نيذه
 ارط قلخلا رئاس هيق نمدام * اريق ردات 1 سس انا اذه وهو

 ارفابوبانباةحاريف ثرص # ىحربتلا ةداعس ىلع

 ل ةءابج دنع عم دقو رجا مريخ | بلعجو# هرججاد لعاهعضوداعجرفوماو قدص لاقف
 ا كربتلاوهلجتو هيف بوغكم وهاب لسو هيلع هللا لص في رشلادمسا ليبقث مهبىدتقملا اندعأ

 ةديصقأا سدغتيرزولادممهتادبعوبأ مامالا خيشلا لاقت س اورلاو نوي 0 .لعهعضوودب
 | قبس مل حرش سيما انه حراشووسو هيلعهشا ىل اص هب يربلا ريخحدم يف هيسطارقشلا

 ةئاجسونيعبسوةعب راماع ارم بجر ةرغةليل ر زوتبان د: عدلو هنا: دعت ا دلج يف هل شه ىلا

 | كلذ يفتفلاف دحا لكم رقي نيب طخ دم دوسالاب بوتكمهيفو ءاضيب ةرقب دوس يدج
 || ةيدمحلا ةرخانملاو ةيدمصلا طوطخلا يف ةئافلاةكسملاوةناللاةرخلا باكي هتيعم قيل
 اهنم ةديصق كلذ يف تمظنو

 لزعالا كامسلا قو هلحق # هرونقرش ثا يدجلاك ادن ييدج

 لسرم ميكا مساب اعيدب قر * هبجو ةمنص رادفالا دي تقر
 لزامفرشاب تلحدت س ملاك  اهعاعشن هراونا تأ التف
 لبقم ريخ هنم لبقو الا * كومنيرشلا مسالا رصبأ ا

 لوئمبذعا هاونالا هب درو + امنأكت انبابلأ هب ثيور
 لابهو ريكم تريب سائلاف + تقرشا كراملا رهشلا ٌةرغ يف

 لمؤم لك بلق يف ناكر * تدكأت هب بجر ىلا بج
 لمجملا نامزلاب هانع بع # ىرتابجر شعلاقدق نءنأكت

 ليلالا مهلا ليلا نم طخ #ابهتسح مت حبصلاك ةرغاي
 لدا النا بذع نم د او*# ىركلإب ٠ سوفتلا يف ىل-اوىهشأ

 لمأتم وأ ءاهن لءوؤملا# ىدملا حول ىع ع ماعنا طخ يف

 لاكم ءانسلاب جاتب نسحا * الملا نأ أد ىلع ناسحا جات يه
 لكلا لاخلا بوث ل زرط * ؛لألتم كل كيس ادب جبس

 ليقتسملايفو يضاملاو لاخلا يف * هرساب نامزلا نادزا هب زرط
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 لج رغا .نرمذ يف ءارغ * ةرغي ترف هارغلا رزوت اي
 لبسم در' تلويذ ةاتفلا رج * اهب حرف ند وهزأا لويذ يرج
 لضفملا يلعلا كالو_ل اًركش + هلثم كريغ طعب ملام تيطعا

 لوطالا نامزلا سم ىلع ىتبي * رهاب لضفو هب تصصخ فرش

 لوالا زارطلا نسح يف ناسح * هلاق ام ال نسحلا زارط اذه

 ةباتك يف تاياكح ةامح ةلج يدل ةدربحرشيف قوزرمنباو ءامشلايف ضايع .يدنويرتملالاق
 ةئس ماءسافةديدها ناتي أ اردقوأهريغو راجح لعةردقلا !ةملسو هيلع هللا ىلع دعما

 دمحو ةيحان يف هللاالاهلاال ةردقلا متبهيفاب وكم نكلا ردقدوسا | ار ف لاو ني رشعو
 هنم افرح رابتخالل سانلا ضعي بقث دقودوساةب تكلا نولو ىرخالا ةيحأ ايفا ل اوس

 دقوةردقلا إب هنا سيحصت يف ةداي زك ناك .رخالا ةيحانلا نم تذفت تح ديدح لأب

 اهتيغرف تعنتمأف كل ذب ينمهعيبتل بهذ نيترم هئزو سأفن دو ما يشوهثكلام هيأ ثيطعأ

 || لاوملا ءاستلا» ذخأب سافب روهشموهواش هتددرو مايا يدنع يقب و لعفت لفن كم هجو لكذ
 ناسف دب رقلا نامزالا» ذهب طحلارجل الحاسب هتدجو اما هتيحاص تركّدو ةدالولا ليهستا
 || 6في رشلا لمنلا ل اثم مل يفقلعتت ةدئافإلل رابل اذالا لكل وديا هلل لص هرما ررظأ نم
 كربتلامهياعدمسمملاخياشملا تر“ هريخك لاح نم لعدقو يرق لاق ةمظملا ايشالا رئاسو

 ليبقثيف لبق ام ضع. ىلا ريشا نايل نع دقو ضيفتسم رما اذهونيدإل هنو ظعي نم راثآب

 هب دروام ريغ يف ةهاركلا ةيكلاملا اصوصخو ءالعلا نم ريش يهذم لوقافةمظنملا ءايشالا
 لوقودوسالارجحلا لوبقت لع ركتامدنعتة الا ضعب لاقدقاو دوسالا ارجل ليبقتك عرشلا
 / هام هللا لوسر تب ار ىلا لولو عتتالو رضنال ريخشلل ملعايفا هيف هنعاشا ىقر رمع

 أأ اهريغو رابح الان «هليبقتب عرشلادرو مام لدبقت 2! ةهارك هيفدصن آمكتلبقام كابقي مسو هيلع

 اهبموهنعهلا يضر يبفاشلامامالا لوقيفشاهمحر قارعلا نيدلا نب زظقاملالاقو# يصنتا
 ةلهج م حاملاوكالذ ةحابادارا لبشلذةيعورشم نمملاب دريل هنا هس ك .تدبلا نم لبق

 + قخيالا ظنا ذه يف يتارعلا مالك يف نأ مهضعب ىلا ةود*«ىعشنا نويلوصالا ءرك ذاك نسحلا
 مهلجراو نيحاصلا يدياو كربتلادصق ىلعةفي ريشلا نكامالا ليبقت اماواضيا يئارعلا لافو

 يضر نسحلا هنعملاعت هللا ىغرةري ره وبا لًاسدقو»#ةينلاودصقلا رابتعاب دوم نسحوف

 اكربت ابلبقف هترسوهو ملسو هيلعمشا لص هللا لوسر لبق يذلا ناكل هل ف كي ناهنعدهّلا

 حس ةنع هللايغر سنادي عديال يفانبلا تباثن ناكدقو* لس هيلع هللا يلصهتي رذومراث 1



 ها

 نم هديغو رصاث نبا طخ هيلءميدق ءرجيف لبدحنب دمح| مالك يف تب ار لاق ءالعلا نيديعس (
 سأبال لاق هربنم ل يقثوملسو هيلا ىلص يبتلا ربق ليبتث نءلئسدمحا مامالا ناظافملا |

 يدنعدما بيع لوقي و كلذ نم بممتل راصف ةيمبن نينيدلا يق'خيشلاءانب راف لاف كلذب

 هنادمح | مامالا نعاني وردق وتلا ذ يف بعت يأ او لاق همالكىواهمالك اذه ذهلوقي ليلج

 فيكذ ملا لهال هميظعتا ذه ل راك اذاو هيدل .غيذلاءاملا برشو يناثلا اصيقق لسغ
 لوقي ثيح يل ل نودجي نسا ىقلو ملسو هيلع هللا ىلص يبلاراث اب ف ككةياغعلا ريداقع

 ارادجلااؤو رادجلا اذليقا * ىليل رايد رايذلا ىلع ما
 ارايدلا نكس نءبح نكلو * يلق نفنش رايدلا بح امو ا

 ليبقتزاوج ناكرالا مالعساو رجلا ليقت نم طبتتسي نأ نكي يربطلا بحل لاتو*يعتتلا
 ةيستيب ار دقو لاقجةهاركلاب دريل باوثلاب ريخ هيف دري نا هلاقىلاعت هللا يظعت لبث يفأ
 أذا ناك م مضعب نأ فيصلايلانبهلا ديعجامامالا نع ركبايلا نب دمت يدج ف يأ ان ضعب

 دعيب الو لافأ لبق نيحلا كلاروبق ىأراذاوابلبق ثيدحلا ءازجا ىأراذاوأوليرةفحاصملاىأر |
 ةهاركلا اذه لثم يف ةيكلاملا ب هذم نأ تفرعدقو* ىلا عت يمت هيفام كيف ملعا هلو اذه
 كالذكو مالسلاو ةالصلا هياء هريقب هفاوط نم مهسفعب هاعفي امر ذللاو لخدملا يق جاخلا نبا لات

 كروكي كريتلا نال عدبلا ن .هلك كلذو مهبايثو ميلي دانم هيلع نوقليو ءانبلاب هحساضيا
 لجالو*بابلا اذهنمالامانصالا ةيلهاجلا ةدايعتناكامومالاوةالصلا هيلعدل عابتالاب
 هن ءارقفحصملا ,يظعتو نصل وارهسلا رادجب واةيمكلا را دج حسملا انؤاطركشللذ |
 هيفةالصلاهميظت دجتلاو | ذهاننام .ز يف مهسفمب هلعئب اكمل ماقالو دل بقل ال هيف اجب لمعلاو ١

 ينوأ ىلاعتدامسا اهيفةحورطم ناسنالا اهدجيتقرولاكاذكو هنار دجب ست ال همارثحاو
 ليبقلال هعابنا هميلظعت يلولا كل ذك وأ رليبةتبال ةنملا عضوم ن ءاهتلازاب اهم. يلظمتن كلذ ريغوأ
 امل فلاخم ركذايفةهاركلا نم جالا نبا هلاقيذلا اذهتاقناذ+ةجاحلا لد ىحتنا هدي
 يف هرماوملسو هيلعمشا ىلص يتلا لمن لاتممهعليف ةيكلاملا ءالع نمدحأو ريغ رعدرتمدق
 عم وا مهعم باوصلا لرف كلذ نه ريثكلامبتاءوطقمو مث دئاصق يقمدق؛ دقودمشلب مجءالك 1

 نم هلعف نم لعل تلق مييىدتقلا اومهيلعد فعلا نيعرولانيدهازلا ءايلعلا نم وهو جاحلا نبا

 مثرما الواو ملعا هناجين# هللاو ةمالا ءالع نم كلذ زاوج ىرع نمدلت ةيكلاملا ءالع نمدب ىدتقب |

 ل هاوذدح ىلرايتخا ريغ نم تالذ نماولمفاماراعقف قوشلا, هبا لاقينا نكمال لقلوب ل

1 

 وبا ظفاحلا ينربخا ضيا لاقودمملسو هيلع ىلص هللا لوسردي تدسم دي لوقيو ابايقب
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 يوصقلا اهترغبب اموي ترفظ اذا + ةقوشم أهافش كلي نو تلق
 يف كريتلا ىلع مالعالا ءاياعلا نعلقنلاب مالكلا تيفوعسادتو يرقملا مامالا مالك ىعتنا

 هللا يلص قاطعا ديس ةثاغتسالا يف قاسادحاوش يئاتك يف هوحنو ليبقتلاب "ريهلاصلا راثآ
 .:نءهي هتاقتامو رئازلل هلعن يغبنيالامهيف ترك د لصق يف هنم لوالا ب ابنارخأ يف !سوهياو

 لقي ناو ةلظمربقلالع لمت ناهركيو جاهنملا رش يف هلوف يللا مشل ةيناشلا خيش

 نام ءايلوالاةراب زل لوخدلا دنع باتعالا ل بةئو همالتساو ربقلا قوف لدجي يذلا توباتلا
 ها رلاولا هب ىتفا اممركيال كربتلاءإ بقتيدصق
 ركذ تثادعب لاعتملا ستفررك ملا ةباتكة تاخ يف ىلاعت هللادمح لاق 6 سداسلا ل صفلا9#
 نراتيأر دقومرك ذمدقث اماهب مظندعفانمو فيرشلا لعنلا لاثم فصو يف ةزوجرا
 هلل وسر ناني هنفل«لئاذالا يف نوكيا اهمشعب قح ناك لئاسم ة قاطع! م لهيف ركذأ
 مسو هيلع ىلم هللا لوسر ناك و*ركاسعنباءاورامدقرشبلا نسحا ناك سوديلعهقا ص

 موديلا لس لوسردناك ةلاه يبا نب دده للاقو*« قييبل لاو ناديشلا ءاورنيمدقلا -
 أ ريمدقلا جيس نيصخنالا ناصخ يصقلاطب ِ.س فارطالا لئاسنيمدقلاو نيفكلانأش
 ًاطوبضم كال لك دجوو ةمجتلا ءالخا مغب ةعامج هطبض ناصمخو ٠ يذمرتلاداور ءاملامهتعوبتب

 || ءافشلا عست ضعريف مق قو نكلر يالا نبا ةباهنو يرهوجلا حاعم نم ةجيرشم ةنعسن يف ملقلاب
 اهنم ضرالاب ىصليال يذلا عضوملا مدقلا نم «صنمخالا ةيابنلا يف لاقو تفل ابهطبض ةدقعما

 || ديدش ناكملسو هيلعهللا لص همدق لفسا نم عضوملا ثالذ يا هنم غلابملا ناصمخلاو .طولا دنع
 نع غفتري ملردقب ؛ صمخالا ص ناك اذا لاقن هنعيمارعالا نبا لئكسو ضرالا ن .عيفاجتلا

 || ميه نيمدقلاعس“و والا فالخ صا نسحا ويقمدقلا لفسا وتسي لوا دج ضرالا
 الو ريدكتامبريق سيل ناتخيلا هنا هاتعمةلمرم ءاهف ةنكاسةيتحت ةأننف ةروسكم نيسف ةحوتفم
 ه«يثلا ابن لاقيفقيالو امهنعوبنيفاممت المل امي رسام هنعابن هاما امهباصأ !ذاف قوقش
 هللا لوسرناك نع هللاىغرتري رهيلالر ءرازبلاو قازرلادبعةياورام اوبدعابتاذأ وبني

 | مويشلا ضب هلاك ليف ص خامل سيلا لك ظنل يف راعي جهمدقب ألي ل ودياعشاىلص

 لوالا فاللي يجدمدق عشوم ررظفا دي دش أظو'ىل طوةلاطامذهيف ملسو هيلعمشا ىلصدنا
 ارطالارئاسهلوقو٠ ىلاعت هلل ءاغنا عما لصحيمب وهصمخ ثا ىريال هطولاةفخ ديعهناف

 ريغ نعءاجخ ]سو هيلع هلا لمدمدقاماو سنام ربح نيا ةمالعلا لاقو* ماللاو ءارلاب يوري

 ]|| امهنطاب سيل يا 04 رعم ا ذناكولاقنا ىلا ابمباصا ظيلغ يانومدقلانأش هنا دحاو



 يل مل بيس سبب ص م سس ل يسلم

 عمام يف نا نيمدقلا عميس ةياور ىنعمو صلال )ودهم ورذهلك هبأطي ثدحي ضافخنا ريثك
 هتروصامةي زمحلاحرشيف لاقو# م دقن امطغ نموهو داققثلو 7نودةسالموانيل كلذ

 ءطولا دنعاهتمضرالاب قصتمليال يذلا عضرملامدقلا تر نعم الا ذاةنم ةجاخلا لحت

 هل ىلص هللا لوسر نأك هنعهللا يفر ةريرهىلأ نع قويبلا هاو رام در ,الوديف غلابملا ناصقتاو

 نراكتمامايإا ن ءركاسعنباو* صم هل سل اياكي : نطو همدقتب *يطوأ ذاملسو هيلع
 دعت لسوهيلعمللا لمدصغل دار 1 نال اهلك ة مدق ىلع أ طيدأ صمخأ ال مل سو ةيلعهلأ لد
 لسا وأ دج عفتري مل ردقب صمخالا صن ناك اذا ىنارعالا نبا لاق نمو «صبلا

 ا ملعا هاو ءانمدقاموحت ودو مامذ وهفادج عفتراو م ىوتسا ناو نوكيام نسحا ورا دج مدقلا
 ا مدرك تلي ة وع ناهريغو وه يوردنع 5 يفر ةنسأ!مامأ ليج نيدمان 6 منم رد

 1| رئاس نم لوطا م آسو هيما مها لوعر مدنةبابست ناهتع هلأ يفر رفعج نزوإ

 هللا لوسر رصتخ تناك هنعشا يضر ةرك“ نب رباج شي دح نم ىقهيبلا ىورو# هعباصأ

 3 هقحح يننابح نبأ لاتيدعسلا صح نب ةلسسء دنس يفو ةرهاظتم هاجر نم لسو هعمل يلع

 | كوسدم لص لطاب/ ذمتي دسودسقيل ورلا الو هب جاتحالا لي الف ثيدحلا عضي ناك هنأ

 (( همدن ةبابس تناكوهتروص|مرتح نبأ ةمالعلا لاقو* قلخعا لدتعم ناك سو هيلع هللا ىلصهلل
 أ'أ دحاو ريغ هنيب ام طلغدقف ديلا يفكلذ ىور نموابعباصا ةيقب نم لوطا ملسو هيلع هللا ىلص

 || هناب اوحرصمل سو هيلءّنا لص هيحدام نماريشك ن 136 |منموالم هاةرهاظتماهرصنخ تناكو

 أ دنع رهتشأ هنا ىتحهيف رث كيال لمرلا ىلعىثساذاو هيفءامدق تصاغ رزضعتلا ىلع ىثماذا ناك

 يس بح هب هيي دحر بمحاسبة روع اج ح

 يح يس عموم

 ا

 ا

 انتضر عي
 ا اهنم عضواماصو دخاهبكربتلل لاقي ايف ةيوبنلا مدقلار م:اهيف يتلا ةراحسلا ضعب دصق سانلا 0

 ا يلا موسحر لا ناطالاة يرثي ةسو رمل رصي تيأردقو للق*ةرأي زللةدوصقملا عضاوملا يف
 سانلاو ةي وبلا مدقلا رثاهنا لاقي رثاهيفاربح ءارعصلاب هقادحر يدومحلا يايات ر هنلا

 ا نيفيرشلانيمرألا مداخ مورلا ناطلس موحر ار اكتمل ناك دقو *تاكربملا أر دقو هنوروزب
 )| نيدارمناطلسلا انالوم نبدمجدلا انالومنيدمحاناطلسلا انالومني رجااو نإ. ريلاك لم

 ١ هدرب رمأ ممةينيطتطقلاة يلعلا هترضح ىلا لدم اذهن .هلق: هفلخرصنو هفاس هللا محر ناثع

 هلاثمأ امهتأرف امم بوتكم|عيلعوةكولم ةمصرةضف هيلع !مجو هلحمش ملا

 مكملا مدا ىلا هترايز * دمحا ناطللا ةرضح قوشت
 ا مدقن مادقأ مادقا ىلع * قايثشأ ةيذاجب هكرحل

 مدقم ريخ مدقل هلا لاقت + ةنيطتنطق ىلا هريصو /
 بيد بدم د د ص
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 ميظعملا هيحامل اييظعتو * ابح تجتاب هراد لشدأو 11
 ميلعو ىلع ايرهيلط * دم انديس هللا بييح 1

 مدقأا هعضوم هاقلت ىلا مسظع زابعاب هعجراو ْ

 مدقلا دق لوم ىلع هيدقو * دبحا ناطلنلا ريع ىلا ا
 لس كالفالا يف تاجردلا ىلا * ىلعلل مقل بحاص ةيرج 1
 يف اياةفرشلاةكجتيأأ أرولاق# فورم هتيفلا امى متنا ١٠؟14 ةعس يف هتراي زب فرشتو ا

 يفريخأو *لسو هيلع ىلع يبدا مدق رثاهنانولوقب رجح يف مدق ثا مزمزةبق اروينلاةبقلا
 نيرا وشاكر جمال لاوةالصلااونكاس ىلع ةرونملا ةفب رشلاةرجلاب نا سانلا ضعب ا

 سيل رجلا نا يثوباجاونيئراملا تاقثلاىالذنعتا أس ئايجلا مم داقياب كربتلل تلد
 ا تبهذفمالسااوةالصلا أهبحاص ىلع ةرونملاةنيدملا نكاماأ ضعب يف وهاغاو كلذ نم «ىشاويف

 يلوخدر ركن اذهدعب و هيف هيلا تيهذ يذلا تقولايف هلوخ د نكميالا<هعضومتيقلافديلا ||
 ا

 ثا أر دقو لاق# غو يل ربخخلا نات تمل نيتي كاذاهيف ال م ةديدعأ ارارعةقي رشن ا ةرحملا ١

 نوكربتيو هئومطظعي سأنلاو سدقللاس لاب ةفي كفل ةرؤصلا ةبقبمدق رثادق اروح ضيا ا

 ا
2 

 ا

 مركنا نو ةعبلأ ثي دخلا بح :ك ينكاذنم» ىثل دوجو ال ةناب ظافسا ن مةعامج حرص دقو 1

 مالمالا اناا ذكر مدرع دعي ز جدا جد قشمدلا نودلاب يجانلانيدلا ناهرب مامالا ٠
 ءىشيف هجرت نم ىأرالودتس الو لص ىلعمل ف ةيول هنا لاق !ةوهي واتن يف يطوييسلا لالا ا

 خيشلا عالطاب كيهانو الئاق هتريس يف يماشلاظفاما هليملت كالذ لسو ثي بدلا تك نم
 يف كلذ را إذ باتكلار خا يفاه .؟ ةينلاب هكلا تعجاردقو# هللا حر طولا ينمي(!

 صنو هامل اسوديلعملا ىلص هلا لوسرله تبدأ صق فيك يرو !أو ثيدحلا تك يق دجوبال

 يبنأا نأ ةيوبنلاهئادملا يفو ةماعلاةسل أ ىلع ر اجوه اين(ةلاسم) كلذ يفباو اء لاكلا
 0 هيف همدق رثرئال لمرلا ىلع ىشما ذا ناك هناوهمدق هيف ترثاو زعل اانا لسو ياهلا لم |

 لهو فيعضوأ وه سيخ و هجرخ نم «يئ هيف درواذا لهرالوأ تي دل بت ب5 يف لصادل لع
 وحخاهجوت مثدظفلو سجس“ هفلا يذلا هجارعم يف يق ثمدلا رمان نبنيدلا سعت ظفاحلا واع ا
 تنالو اتنين مدق تحن تب رطضاف اهالعا قرشلا هج + ند دعصفاهالعو سدقملا تيب ةرثع# 1

 || فيمض وا ميه* ثيدحلا تكي لصا اضيا اذهلأت لامو تكرت ااةكئالملا اعكسماف
 هللاولص يبنثا مدقب كانه فورعلا سدقملاّتيب ةرقتتنن الا دوجوملا رثالا اذه لهوالوأ

 ةالصلا لففأ هياعوأنين . ىلع مءاواندج اانديسنا !ثيدحلا بنك فددو لهوالوأ لسوديلع |



 ا

00 

 | ناكناب مارح مارحلادعلاب الا وهيذ وهيذلات .يلادياعو قيينأك يذلا ملا يفدامدق نرث !ءالسلاو

 ا يناطعي مل هنأ ممفعب هلاقام لدوأ لعا هل سبلوأ ف يعضوا حبب و» ل خف عجاربأ مق فورحلا

 / كلذ لا قره نموال ماي" هخما نمدحالولابلشم سر هيلع ثا ص دم انيب لحال ةزجج
 ا قيلأأ هراظتني فقرو كم ىيدصلا ركب يلا تيما ءاجا لس هيلث لس ا ناغح لدو ا

 )أ كلل سيدا قف ةرملا قاقز قاقزلا مدي وهيفرثاورجلا يف يف .1ضص'ةفاطت خاب هرققرهو ه.كدم

 / قدنطارتماللسو هيلع هللا ىلع يبلانا اهريفت يف يشوطرطلاو يبلءثلامرك دام لع لصأ
 : ثالثا فو قدنطاىلا م-يلعشاومينلال نناهرسكن عةباوصلا تريعوو طصلا تريظو |

 ا( نأ تل اذالهو دعم لصادل سلوا فيعضو!كالذ ذي تتتفتوهل تنالا ناو تابرن

 ١! الوالسو هيلع هللا يلصدل ةزيع* كلذ نركب هيف همدق ترثاو مالسلاو ةالصلا هيلعدل نالرتصلا
 ثالث اهبرضواهرسك نعةباهعلا ردعو قدنمل| يف ترراظ ياا ةرضصلا ثي دام( باوجلاو)
 ١ ىفاعم يعل وبأو يتريبلا هجسرخاف ةددعتم ظافلاب قرط "رى ءدرو حم هئاذاهرسكف تاب رض
 ١ ءاربلا ثيدح يفو* يد مرانلا نال ستي دح نمو يزال فوع نبذ ثيدح نمةوبنلا لئالد

 ةديدشةي دكت ضعفا قدنملا مويانا لاق رباجيدح نم يحسملايف هزصأو بزاعنبأ
 7 برشف لومملا ذحاف قددطا يف تشر ءةيدكم ذهارلاقفلسو هيلعشا لص يبنلا ىلا واخ
 ] هيلعو اننبث ىلع مهاربا اندوسناثيدحلا بع 5 يقدرو لهوهلوق امأو*ليحأ بيتك تداعف

 يما مع يو سمع

 يت وم

 أ درو معنن ماقملا وهو تييلا هيلع ينيؤاكيذلا ر حملا يف ءامدت ترثا مالسلاوةالصلا لضفا |
 ِ يفر مالسنب هللا دبع ع نع ير دا ديعس يبا قي رط نمةكم زير ات يف يفرزالا هجرخ خال كلذ

 دامك نع دري سفت يف ديه نب دبع هجرخلأو مميت دنس هيلعاقوقومام عشا
 5 رخأوو

 | نم ٠ يش يف هجرخأ نمتيًارالودنسالو لصا ىلع هل فقاملةلئس الأ يف رداد ةبوةمركع

 تعذر هدردا امو صئامملا يفيطوسلا ظفاحلا اشيا لاقو# ها ثيدملا كح
 أ ظناطلاو رذوهيفرثار زيصلا ءرططوا ذا ناك هيلع هلا ىلم هنا هصئاصخ يف حاوضصأا بحاص

 ةنالإ ن الفم ال لاهيا وادا ديدملا ةنال راماولاققدسئاسخ يفلان ذيملت يذمرتلا
 ا ةراجملا نيل فرعي الو سو هيلع ىلع دمعت راجملا هللا نال ًادقو رانلاب ةفررعم ديدحلا
 همادقا تحت تنالرمعلا لع ىشما ذأ ناكنا اذه نم بجعا اولاقث غابا اذعواهريةبالورانثاب
 أ زقئأم ركذننضودباتك لدا يفلاقوي رابلا:داملاةرندبفرث ميال لمرلا يلع ىلع اذاو

 : لضاوفلاولئاضنلا نءهلأنو صئاصخعان سو هيلع[ مانيب تبثام تازجتلا نر يبن لكرع

 || تينا .ماللاوةالصلاةاعو ءايبنالا رئاس لعواشيبن ذ ىلع محارب مهق نأ» اتمدتاكةرودتو ها
 ا م ا
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 تدهاشو ١5 ١ ماعاملوارارم لظعملا ا تلخددقو يرقالالاق+ماقلا ينوه يذلارجملا يف ا

 هللا هنم تب رشو هيف لعج يذل درولا ءاج تحس و هب تكربتو ماقملا يفةيجاربالا مدقلا رثأ ا
 حرش يف رب نباةمالعلا لاقو*نيمآ نينم آلا نمانلسجي نا هناجس لوئسملا وبفةنملاودجلا |[!

 هلوق دنع يريصوبلا ةب زمه |[
 ءاوفصلا اهيشع نم .ءايح تنا# ال مدق نم بارتلا مل وا 1

 كنال كين نعءاجام كتفلافت نم فس نا لئاعلا اهيا شال يغيني هنا ىلع شلل ذب هبن ودصتام

 قشتف هيلعهيشم عمهتبالص ىلع قدينا ملسو هيلدا ىلص هنمايحت“ ا ممالارجحلاناتلعاذا ؟
 ىلع .قب'نآ ملسو هيلعدتنأ ىلص هنمءايغ“الاب ىل وأت نان هيلع ل مس ىتحهل نالف هتبالص هيلع |

 مظانلا» نىذلا اذهْم«مالسلاوةالصلا هيلدهفالخايلعو هفاصوأ للجيب كلاع عم هتفلاخت ا

 طولا ظذاماةرايعركذ مدتسالب نكلاإ و هيلدا لم هصئاصخ ىلع ملكت نكد ريغ رك
 دما نبدمش يشلا يديسث دهم ظفاملا خيشلا( لئسو)*اًبيرفتمدقث دقو صئاصختا يف ١

 مشو دراهم ىلص هيلع عقبال ناكبابذلا نا درو لهملاعتهللا هجر يعفاشلا يرصمل يلوم
 لمرلا يفرثادل ىري ال ثم ذا سو هيلعدللا ىلص ناكل هو ال ما سهلا يف لظدل ىري الو

 يروباسينلاو عبسنبا ىور مث( باجافالما كلذ رخو د. ارفصلا يف ةفيرشلاهمدترث ولو
 ةكلطاو# رسعللا يف لظفل ىرب الو هيلعبابذلا عقي النك لسو هيلعشا لص هنا اهريغو
 ةيناثلااماو *ربجتلا نع هزام ]سو هيلع هلا لصوهوني رابجل تل لمهتا هيناع«نءبابذلا نأ هيف

 ناىلاةراشاو فيرشلاهرثال ءاقبارخصلا يف هريث اتوب ودل لظالو روناسو هيأءهللا لصوهف ||
 فيعض نيثودملا دئسوهم,تيملو ملسو هيلع لصدب رثك نمد دحاإجلاقالخدإ نالرخسلا
 هللاوةتبلا ايف ةعتاسم الفماكحالاودئاقءلا نووهين عاستب اهونو لئاضفلاباب نا الأ

 هيلع ىلس هناركّدامو هصن امءافشلا فو *ىلاعتهقلا دمر يلورتحلا ظفاملا باوج ىعتتا ملعا
 هيايثالو هدسج ل ءمقي الناكب ابذلانأو رون ناك هئالر الو نسم يف هصخت لظال سو

 عبس ثم هاوردثا تاع دقت سمشلا يف هصخشل لاخال .هنوكاما# ما لو هيلعهقا ىلص |
 نعلوصالار داون يف يذمرتلا يكمل ى ورو#نيشلا باوج يف مدقث ا ا,هريغو يروباسيلاو

 "تعلو دجتوهو ديلولا نبا دبع نبأ دبع نع باذك ع اضو وهو سيئ نب ن ملا دبع
 :ةيلط مقر ال بابذلا نوك اماؤ *عرق الو سه يف لظ. .وهيلعما لص ينل نكب+ل ناوكذ
 ناو فيعضدنمل يدوباسينلاو عيسي هاورهنا يساماضيا تلمع دقت سو هيطمتلا لص

 ! سربقا نب |ةمالسلاةيشاخييفزوكمل» هنأ عمقاورنم ىرداال ل انف هيلع فقيل ىلدلا خييشلا ا
 ]ذا تح



 1 ا

 م ميس تيا

 يي 2 ف بولا دل ع سس 0 لا كل ا حب ا

 ادقجحوللاطسو يفرقب و سونب !نمحوأ لعدلا لعضو سوني 2 ره يفرك ىلع

 ال

 الوسم يفك لاظال مسوهيلعملا يلصدناوك ذاموءافشلا ب حاص لوق دنعلااقذاءافشلا ىلعأ]'

 سوا 5 ناك سو هيلغهللا ىلص هنال هلوقن هللغو عيس نبال ةب ونمتلاةملامذههصنام رق
 سَ 101 اَمّثإ لقهلرقب ثمأ ارقلادب طناكرشيمالسلاو الصلا هيلع هناب ثحبةرابملا هذه
 سمشلارون 51 اًروندلناءدارملاقي ناةرابملا, ذه ميصعتا اويل شوب ا

 :هياعللا لص هب صاخا ذه لهورونامل تاذورف ني رونلا فالتخال لظدلرهظيل 1ذيلذرمقت
 :ناوهلوقيف لاقو#ها ءادللاو رون لكل ناكن ار كل ذك هما يالا سيدو

 نبال ضيا ةلاقملا هذه تاقهتروص اممل و هيلع ل يلصدب يثالو هدسج ىلع عقب البابذلا
 هلوق لم أو *اةيلء مق عقب نم ىلع فيش باب ذلا ثدحا ايرو اريبطت ءررطهفا نا ابليلعتو عيس

 تيأ ًرويرقل لاخلا :ناظناا ناف ضا حالا نس لهم .رخ ىلا تحية رابعلاو ذه يفو
 :ضعبيف تيأر هصئام هللا دمحر يرصملا يأمل يئاتتلايهازبا كريدحتقاضقلا ىضاق طخ
 'ةرشعلارومالاءذه بنك رءنا لسوهيلعهللا لص نازي“ نمنا اوزعمأب وتكم عيمامملا
 اىلص ءلظ عفو اما ىلوالا) تدمحرانلا لعابج .رطو | ينتكن عو قركي) تيب يفارضوو ليلا ل

 (ةتلاثلا) طق ضرالا ىلع لسو هيلع هللا لصةلوب روظام(ةيناثلا) ظق ضرالا !يلعرلسو هيلع
 (ةسماظا) ) طقملسو هياعهملا ىلع ملتحي مل(ةعبارلا )طق بابذلا مل اسو هياعمتلا ىلبص هيلع مق 1

 ْ '(ةساسلا) ظطققباد دولسو هيلع ىلص همر( ةسداسلا) طق مسوي لم بها

 (ةعشاتلا )هبلق ماييالو ملسو هيلعاللا ىلصو اعيعماتن( ةنماشلا )اًنوتخم ملسوهيلع هللا لضذلو

 اذاملسو هيلع ىلص ناك( ةرشاملا)هماما نمر طظنب أك هئأرو نمراكنب : موديلها ى لص ناك
 "اودرواو ةرشعلاهذه ضعب يف مالكَنيث دحللو+ ها ءا اوم يلع اش ناك موق نيب ساج |

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنال لعن ةسورحلا قشمد نم ةيفرشالاب ناكهنا(اهنمو)*ةريخك عفانماه |
 ةيفرشالا ةسردملاوك دنع ةبيعلا:لمهتاريف ديشر نب |لاقاهب كربتلل سانلا اهدصقي
 'ىدحااهبوهصئامابماوب ناقل اوأبن ماب دييشتواهتحاسواععمةلفاحلا سرادملا ىددحأ اهبناو

 ا عكرب تدجو يباصا ضرم نم ءافشلاواهب كربتلل اتحصقت سو يعمق ىلم يتلا ىلع

 ءذهو يبفاشلا قرافلا هللادبعنيدلا ني زهخيش ينعي هددعداوعلا ضع وافي رماهبتسيفلأو

 ن نعرخن لاو فحاصملا نم نم زعم بلا هبف مضو بازخلا ني نعاهدح ناتي ابتابقيف ىنعبا ةنسردملا

 5 اكرفصالا سايغلاب حفصم يب اب تيبلا أذهل عضو دفوةدخاو ةدرف ةيركلا لسنا هيفهزاسإ

 ةعيرخلا لغتلا تعضوو ءارثصو ءارمو ءارضخ ثالثري للا للك هيلع قلءو بهذ حئافص

 تربظامر
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 امرادقمحوللا فارطا تحت اهتمقتبهناكشالو رقبلارادقعحوالا نعةضغ ةعركلا لعتلا
 ريماس بكر كمهلك اهب طيح رئادلا ناف هب تقوط ىتلاريماسملا هتذخا اموجوالا تتعب تنيث
 خغرحتي اهمشلب يذلا ناىتح بيطلا عاوناب هيلعروةبمود يذلا اهنمرهاظلا كلذ وشف
 || هرزخورقبلارادقم لعدعضوو قرووا دغاكب ءاجاملاتماهيلءوذ < يذلا دارا |ذاف| ييط نمد

 ةيرصانا مهر دنوعب را هنأ انغلب بترا اعدل يقابب لكودقوالاشم لعنلارادقممسنرأف هرفظب

 نيدلا ني زخمشلا ىلاتئجيلا قفتافأ ممشلب نوك رتب سادال سيما موي ونينثالا موبجتتفإ

 || مدظارماو ىنقت شارفلل اي زلاضي رم هتيفل اف نيمويلا ني ل دريغيفاهبسي ردنلا خيش يقرافلا
 ةيسرارت يذلا لاذملا اذهاهيلءوذملاو اهبكربتلاوابحشل نم تنكقو لنفي اهجتفبيقلا
 ناوخالا نم قح هل ناكوم ضعب ينم هبهوت ءااطرشايملا نانا طرشابملالاتملا ىلع ذحوهو قرلا

 ةرشأيه لءتاىلع هتوذح ىذلا لاثلا نيب وءاوس هيلا ذه تو ذحوهل هتبهوفم در عطتسا ١

 كريب ةئلافتمتا هحر يفاسلا بوقعي وبا ثدحلا هيقفلا انه شابيلعاذ حدف ناك امنيب د

 / ءاقحذلا لاثاا ىلع ةوذحايسح كل ذرأك [بقعلا ةهج يفو بئاوملا يف ىيلاو عاسناالا
 ا راصقلانباب فوردملا ىراصتالا قملا دبعنب لع نب هنا دبعوب ا دوجلل يرقملا انيحاص

 ادد يش نعدب يفريخأو ىلاعت هللا هحريناملا بوعي يلا انهي شلاشم ىلعاعدق ساف ةني د

 لمتلا ىلعاذج لا همحر انه رش نا نيلاثلا نيب هارنامف فالتخالا بيسو هللا همحر بو ةعبويلا
 مايل حوللا قبطب نأ لبةديلعةرعسساباكةرعاظ سونبالا ىمرك ل عةعوضوم شو ةيركلا
 هللاو ريماس ا هب تطاحإ اهوجوللا تدم دب تك عم اماهنم ب هنا كشالفاهرا دقمىلعرةبي

 0 ةلاعسو نوعب سوة عبس ماء موكل نابعش نمي رشعلاو ىداحلا فرامل نيولعنيدم“ ثا دبع 5 8 : 0 1 وبا يرقملا اتيحاص هبين دخلا امدح لمنلا اذهةصقنمنآكو روك ذملاديشر نبا لاق *عا
 ا همر يثاسملا بوقعي يل خييشلا لاشم لعد ذح يذلا هاش. ىلع 1 وذح ناك خي راتلا اذه ف
 ةبأ الحلا ثراملا تنب ةئوه تاصوام تناك هيلع ساق يتلا مدقلا نأ بوقمي يبا انش نع هللا
 أ تراملا اددعب نءاتثروهثرارتف سو يلع ىلص يتلا هكرتاما معدلتا يضر نيتمأرل ما
 ||| كلذ كرتو مردفلانيثالث كرتتاتومعرخ أمم هنوثراوتياولازيهلوديدملا ينب دي لصج
 لاملا اههدححا فخا صافطصاف مدقتلا ذخ أت وا لاما ذخ أترخ الث امهدحا لاق هلنيدلوو مدقلا
 | دالب ىلا عجر حدب نوكريتي كولما يلع هبو دعي ناكف ريما ضرا ىلادب بهذف مدقلارثآلاو
 | كربعي ةعطقهنمدل عطقي نإ هنم بلطق هبل اربشيل ل داعلا نب فرشالا كاملا ىلا هب ثعبف طالخا
 هل_لاقرءاياهيطعي وةينرق.هنعدضومي نأ هنميلطو كلذ نع زرع ف :رشالا كلما نا اهب
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 رت ست ل سجل |
 ةنيدم نطوتسا ماشلاشلام فرشالا ثلا ناثكلذ ىلا هياجاقدي حنصت اف ريك عيشننا )ا

 يناجلا لمجواريثك افقواطلفقوو سو هيام ىلس ها لوسرشم د اداببىنتباق قشدد |[
 أ ريما ماهر جس ةروك دما لعنلا كتل ايي دجحملا بار قرش لمجو ةالصالا دك هابنم يللا
 | رمح اورضخاري رح ن مروه سةثالث هيلع ىتجراوةضف نم الفق هل لعجو سونبا نم توبأت ىلع ةضف

 بتر ايفديلع لجو بهذلا هنآك س احتاب (ف ماري اياب هل لمجو باباهنم رتس لك فصاو |
 لكونيتثا موي لكيف حني رهش لك يفادمهارد نما,هرد نونائاهئابمةي رصانامهردنيعبرادل
 | اذه انلوت :يراصنالا قخادبع نبلعنبدمملاقديشر لوبا لافته كلريتب نأ سمخ موي

 هب كربعلل سو هيلع هللا ىلصدلا لوسر لعن ىلع بوقعب وبا امنيش هساتيذلا !لءبلا لعلانملا

 لاق#همركو هنت هتنسرأت كر نكلا لا هتير شتي اوناي ني دعما هتماد |ردهللاانلعج هب ججعاو

 ىليشوحالورلاادجر نادعراحام» ءاذد يذلا لاخلا لعانا توذغ دي شرنيدمح 1

 رك د( لمن تآرذا ينيعل اًنينح )اهبدشا مق ةئتايبالا ذه اهتصويف تلف ةيركلا مدقلا
 || فاسوي ريقفلا هرصتتملوقي يرقملا كوتا اهعجارف لادلا فرحيف ت.ءدقلدقو اهماق

 حق اذهدباتك نم ثلاثلا بابلا نرءلادلا فرحيفاهتعجار دقدنع هللا انع ناهنلا
 نب دا ديع وبا ريهشلا ةلاحرلا ظفاملا مامالا لاقوزهدئامهيفلاتدق هتدجوف ىلاعتملا

 عج امم#ةبيعلا» لو ةموسوملا ةلفاحلا هتلح .ريفهللا همحر بسلا يكل ايل رتل يريغلاديشر
 *«ةيفرشالا ثيدحلأ راد تل دامل#هبيطو كم نيمرا ىلا ةبيجولا ةرجرلا يف#هبيخلا لوطب
 تايبالا هذه ينترضحاهتمشلو م وديع ىلص ىنطصملاب ئ رجلا ةيوبنلا لعنلاةي5 ور مسرب

 يدصقب تراظدق يدجدمسايف ع« دعا لق تأر ذا ىنيعلا ع

 يدروم دنع امظلا داز ًابرع ايف * فا ليلخلا قشأ ابتلقو ا

 دروم دخو ايل ةفش ىل * ن.مذلأ ىف مثلا كاذ للف
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 يدعسا داوم ثخرا هير  العو ادع مولا كاذ هللو

 ددحل اكر ىقريو بحي + ا بيط اهرشن ةالص هيلع

 عجراو (انه هلقتأ ةرورض رام تايبالا»لبيقلعتب + رخآ امالكبابلا كلذ يق ىرقملا دو
 ىتلا ىنعي لعتلا,ذهناديشر نباديلا راشأ امو ىلاعتماهحرراق ةمتاطايف همالك ةقت ىلا

 خيشلا ةزاهتسا يف عقو اممدي يدي دما يبا ىنبإتناكقش هدف ةيفرشالاةسردم يف تدجو

 لعن بحاص ديدحلا يلا_ةريدمح الو لاقذا ممل زاهتسملا اهمايفيلازربلاهقادبعيباثدحمل

 ا انمدق دقو ير لا لاق#ئهتنا ةئاجسو عمن ةئسيف كللذو سو هيلع هلا ل هللا لوسرانديمس
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 'مدقن 5 !هنافةي وبلا لمنلاودنع تناك نمدي دما يبا ينب نم رمسآ ل جر ركذ يناثلا بابلا يف

 تصخ دقو تلق يرقملا لاف #نيظعلاحرفلا بئانلا اذه مهل ماقتناباورفو قشمدلءأ نع '
 كتلروهيتةنتث يفت يهذاهنا نظاواريخاملدجأ رفا ذهاتنامزيف ةفيرشلا لهدلاءذهرما نع:

 ! دبع يدلانب زيضاقلاط بضغام قم ةجنيدلا فيس ناطاسلاناءاتءمامكولسلاب ىلا
 خهتافب اال[ نمهيلعام عيب ماخين اهرماو ةزهاقلا ىل اوهيلعل خو جيربلا يف هلع رماوطسابلا ,

 وا

 أم فرشالا كاملا نأش يفهمالك دعب هذي رات يف يردبعلا لافو*ةثراوتم تناكد يشر نبال
 .نيملاصلا هظافحو ثيدحلا لها يسال لدار عا ايمعا داوجاي رك اعاجمت ناكدقو هتروص

 اميذلا سو هيل هناا ىلص ينلا لءناهيف لعجو لات ناىلا قشمدب ث يدخل اراد مهل ىبب دقو

 قشمد لها ناكدقو#هنم دوصتلا ىصتنارجاتلا دي دحلا يلا نب ماظنلا نم هياط ىلءاصو رعلاز

 ' ةللغم ىىل تلص> دقو اهتكرب نوريفمهبتالضمملا لورن دنعةي ربنلالمنلاءذهبنوعفشتدب
 مييلع ررقهنا كلذو يارك نييدلا تقيس قشمديهبئاندي ىلع نوالق نيدمترصانلا مايا هظع
 هنالذإبلا تقلغاو قشمد لها كلذ نعرف سران ىتثامت داعلا تناكو سرافةئايسهو اغلا

 |( روكذملا ةنطلسلا بئاقرماو !عاراحو ابككاماودإبلا صاوخرو قاوسالا لها ةملظملايف لخدا
 ىلا اوكحشو سانلا يقف !هيلعفظويل قشم دكالما عيبجو تاراملاو قاوسالا ةباتكب
 ناك الروك د ملا نيدلا فيس بئانلا ىلا عولطلا ىلع عيملا دعاوتف ةئالاوبيطاعاوةاضقلا
 نيدلا لالج بيطخلا خا ةئايعبسو رشعدحا ماع نميلوالا ىداجرشع ثلاث نينثالا وب
 هيلءدللا يلص يلا لعن ويئاثعلا مركلا فعلا حاضيالاو حاتنملا صيخلت بحاص يني هزقلا

 باب رم جرخو ءايطلتا يدب نيب نوكت يتلإ عماجلا مالعاو ةيفرشالا ثيدحلاراد نم لضو
 بئادلاىلا اولصوالف :سانلاةداعو ةمالاو ترونذؤملاو:ارقلاو ءاهقفلاو ءايلعلاهعمو جرفلا

 : ءابقتلا تبر ضو كيل ها ا ال هيلع راس نيح ىنبوزقلا ل الجت لاقو م همرضب رما اوثافتساو
 | اوذخاو سانلا_ممحر اهدنعف مالءالاوةيوبنلا لءنلاو شي ريلا نصل اومروسانلا

 | ماياةرشع تفماقإإلا اولخدو لءتلاو فصلا ماوملا صلخو رصقلا ىلا ىني ورقلالالجلا

 نوالقنيدعرص ا فلارماب نتضو ديقو روك ملا بئاتلا ياركنيدلا فيبمهلاذخا دقرالا
 هللا جرفؤةي ربنأا لمنلاو في رشلافختملابهنواهتل كلذ لكو روهشموهامةناهالا نمهلانو

 " هزي ران يف ىزي رقطاركدو*ووهمشموهامبدح ةئافناثو ثالثة دسابفزحاو قشمو برض نيح

 /ام عيبج علختدع قل هفرص هثب رسب: الك ناك كلذلو مظعالا هاربا هعمنا ناطلسلل لقثا
 ”هتمارع فاو دجوف تاولعا نم .هيدب موياص |ينا'م و يناولا اهب ضو ةفايعلاو بايثلا نمهيلع
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 هلعل هلو هدوم ىحتنا لسوهيلعهقلاىلص يبنلا لعن نماهنا اهنع لسا رك ذدلج يا يدا ةعطق
 رصببمالسالاةكلمم يف فرصخلاو ضي رعلاءاجلا هل ناكمنال ماشلاب ةيفرشالاب ىتلانماهدخا
 نآ دو ىوخ ادا اوفرك ذل درطتسا نا دعب لاق م ىرقملا مالك ى تن ملعاهارايلا اموماشلاو
 :ضعب و مالسلاوةالصلا هيا نيلسرلا ديس لعن ىلع مالكلا نم هان درولام ماعخو هان درا ان مات
 .ةئاثالث ىلعدييزت :ةيئازةديصق برغل هالع ضعب نعرك ذمالنلاو رثنلا نماملاتج ىتاعتيام
 انه هنمءيشلقال ةجاحرا ْ هريغلوملاروشتم امالكو سو هيلعشا ىلض يتلا حدن يفت يب

 .عورشلا لوا يف تنك دقولاق دي وبنلا جتادملاديج نمدلقتا اهف يطرش ىلعةديصقلا تسدلو
 هللا قاخ نمادحا هيلع ملطأ  لامنلا ف صويق لاعتملا ستفدب دك فيي أت ىنعي يلا اذهيف |

 ,ماسو هيلطُشا ىلص قطصملا ىأر هنانيخاملا ضعب نعتاقتلا ضعب يفربخا ىتحيملاعت
 :نم نوبجعي سانلا لخلاف ةيلت نسحا ةالحتم دعب ايظعأب وك رمهيلا برق دقو مانملايف

 : ريقنلا ينعي نالف ملسو هيلعهما يلص يبنالاهادها ةيلخاءذع لوقي لئاقاذاف ة ياخ كالت ندح

 اهغصو اوتيلحو بوكر ماهنال ةفيرشلا ل دلا حد هتلوأ كاذب ينريخا الف رقما يا هفلم
 يبلا ىأرهئارصملا لها ضعب نع رخآ صخش يفريخاو لاق *تايدلاب لايعالاوايسدمو

 ا هدشنت مظعلا لفحلا كل خيفارض :أح كتي أريفايللاقو خادما ةدمب هحددمو سوهيلء هللا ىلص

 اناوسيأرو لاق# لعاهللاوهاتعم اذهامالكوأ لامتلاوا لانا يفطيش لسوديإ عشا لص

 دحالا مويءاحورلاب ىسملا مضوملاب مالسلاو ةالصلا اهنكاس ىلع ةفرشملا ةبيطىللادجوتم
 'سانالنيتاسإ ةلامجنيب ليتلا ةنض لانا تسب ىل نا فلاونيث الثوىدحا ةنس لاوش سداس

 تاشدا ىتح تايعاف هتماببرق هام هلوخد مدعو -ترحبثف ليلا اهيلالصي ملاباكو بش

 ةرواجامنيتاسلا ير.ءادعام نوديرلا هل لص ةفاكر بكر يغم يفاتسب يف لينلا ءام

 يرلاذل لحنا دغبناتسلا اذه يف عرزا ٠١ يرعش تيل تاقو حرفلا ةياغ كلل ذب تحرفف

 يقنيذغ عرزالاقو ةفيرشلا لمتلا ةلغما نءنيلاج ىف ءاج لجأت اذاش ءال ذك نأ اييبف |
 فياأتلا اذهب تاوأتدقو هتركذام نالوالا نالاثملا امههنا ناظاو كلذ تحسرفت كئاتسب ||

 أ( ءايذالا جاتمدقلا يفايبن تبكي هل اىلاتلسوت دتيمركلاده وا هللاؤ جلل ايلاو |

 : لاقئم ضعي لؤتادشنم لسو هيلع هلا ىلص مدقلا ب بدحاصألا
 امزكألا لهل نسوق باقنم * اهعأطوا ىلا مدقلاب براي
 ادنسو.اًاذقنم يل نكو يمدق * ًانركت طارصلا نئم ىلع تبث

 عضاومالا ةسوزجلاة نمل: رداقلاب فلا نيثالث ماعنمرلاو ثبدري وت نم غارفلا ناك لاق
 ا ل م ا
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 نبدمجاريقنلا هنا ارمهبثك اذهل اق تاقاحلإ ضب تقم و اويراتلا اذهدعب تررحةريسي

 | لبق تنك ين اهنعشا افع نا هينلاف سوي قنا رمت لوقتة لاو مخ يرقملادمت

 اهنم ةدحاو لكيفو روكذملا لاعتملا ممف باتكن م نم مث ثالث تع جرتكأ لب تاونسرشع

 برتكمواهنماهب» دق يلح لجر نماهتي رتشا كلماهادحا ىرخالا يف ةدوجوم ريغتاداي ز

 ةيئاكملاباعرعتسا ةيناثلاو هنم برةياهفوا فل رم ارصع يف كلذ لعل راوغتم كانا اهرخآيف

 || ريطاملا ديس افيرشلا ديسلا ةمالعلا يديساهبحاصىلا تعكت توريب يفاناو ماشلا نم

 ا( ]لقلا طخيدوجولاةردان ىرخأ ب بتكة دعوم ءازجاريخ ءازجوهللا هظفحابل راف تر يدباع

 ناكوهيلا اهتدعاوك الذ تلسفن هيلا اهديعأو دئاوفلا نم ىتمزاب ام ضعباهتم لقتا نأ لاتتحال
 ىتلالاعنلاروصو بهذلا ءاميلودجت نسحب رثم طخ روكذملا لاعتما منف بانك اهتلمج نم
 ريظنال ةيكولم نحن حف ةلمجلاب واهريغيفاهتيأ رام ةمدخ ةمودخت ناولالاو ب هذلاب ةغبصم هيف

 ثرالابج رئمادمحاهيشاا لضا دلا اهيحاص ةحيوص ةةفسن ةئلاتلاو هيلع تملطا ايفاهبأب ينام
 ةرغكلا يديا نمثيدخلارادةسردم قنا يذلا رفا فسوي يلا ةمالعلا اعلا هيبا نع

 يمسي لزيجلو ةينيطنطسقلا ىلااياجالرناسف :ردلن | هيف ع رقاد دعب
 ريمالا يديسللاب فر لا ةمالعلا فيرشلاديسلاةطساوب كاذا هللارسب نأىلاامصالخ

 ةسردملا دهس" ايعجراو دي يف تن ؟نمابب دلخت”او هلام نماهتجت عضوف ير اد دبع

 نآلاىلالز 7و راك وا ةمسئيعب راوحن نم كللذو ىلامتهلااالا ال كلذ باوث_ ادقم لعيالف

 ' روكذ للا دمحا يشلا يل لسراف نوسردملاوةبلطلا اهيف يقل يتلاةسر لارج ل
 أ هتروص ام اهياعبوجكمرذعملاو ةدوجلا ياغي دج روك ل لات ح ! ستق باتك زيت
 | اهيا هريغطقم و فلؤملا طخي تاقاملالا ايلعواهنم بوغكلاةفسلا يف دجوامةروصا ذه
 هطخي هيلعو هنأ زم عمق اقم غلب ةسأ ارك لكر خآو فلولا ظخ ثالثوا نيثنتوا ةقرو لكل عو

 مي تعج دقو هأ هديب ,هللا ذ>|ىكاملا ىرتملا دمح اها ل اريقلا هعماجدل لاق كلذ ميم

 :ةلقتسم قاروا يف اهضعب وامشم ا ىلعابسنعب يتاغحن مهني روك لا نيعخسنلا يف تادايزلا
 ١ اهرخآيفو باتكلا اذه خس سم !دريغدعمجملام تعج دقنا عفت يمعتل ابعبط هقارسي
 ا تيراشا ١554 ةتسةيايطنطسألا يف اناوشالذ لقت كو هرصع ءاملعل ةريغك ظب راقل

 اهرثا يف بوتكموهو اهخي رات سخي دفل مط فمن ذهل امنملا تأ ن م «ةيبتكلا قوسنم ةخسل
 أ لامتملا روكذملا باتكلا ن.هتلقتامنا لعاواهيلع علطا نيحرباك الا ضعي ىماهذخاف
 فئاوفلا نمهيفحدا ملومدئاوف نءورك د يغبنياملكوا لجوه ىرخالاسنلا دئاوز مجدعب
 ل ملا
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 ىنلا تامطقملاو دئاصقلانوكي ناالا مهلاهلقنا م انيشملسو هيلع لص دب ةقاعتلا ةمبملا 2
 الينلا ىرخالا ثحابملا اما اهدوج تلقا يلا قب رشلا ل عنلا لا !اغء فضي يئاهركو |!
 درطتسا ةريثك شو هلضفو فيرشلا لعنلا يفالو سو ه عا لم يبنلا نرش يفامل ةتالعأ|

 راصتخالا !دههئرصتخافاريد يياكلاهيسبر اسدقوأ /نا ميلا ىلاعت شادهر اهرك ذل
 نيملاعلا بر هادملاوكلذ دارا نب ريسيتقو يف هنهارق باعيتساو هياء لوصملا ةلوهسل

 مسالا بايلا رخآيف تري رادلاةداعسيبامك يف قرابع انه لقا يمل دالادئاوف

 هللا لص هع ذر دئاو فل نم يا نوعب ,رالاةدئانلاهي يلوق شو مدقل ا 5 ٠ عماوبسشعب روك ناو

 مانلايف هتيؤر ديت ملسو هيل يع هللا ىلع ي دلا لمت لاثم لمح ةمزالم ماخلا يف سوهيلع |[

 حدم يف لاعتملا مق هباتك يف ي :رقخا دما باهشلا هركحذ كم دالاوةالملا هلع
 ةمالا ضعءبهلاق ام فيرشلا لمتلا لاثم صارخ نم يا اهنمو هترايع صنو لاعتلا
 ينلادوزينا د الو قالا نم ماتلالوبقلا الكل نال كرا كدا ؟ند برج ايف

 باتكلا نم فيرشلا لمالا لاثم تجرتتسادقو تلقوا هما: ميفءاري وا لسو هيلع هللا ىلص
 عارذ ىناثوغافو ط ةعطق يفدل او اهتءيطوهصاوخو م دئاوف نع اله ت صلو هتعب .طوروك ذملأ

 نا تب أردت ةوميتويب رودص يف ةكربلل سادلا هقلعي راصوةسافنلا ةياغيف ءاخ ثلثلا ضرع
 نح لأ شا مس لا ملا قوثهتعضو !«صنو باتكلا اذهيفظنل قاكدئارفل اكلت انهركشا |

 نالايةاًلورعشأ هين ةسبل قاط ىلعاقاط ىأ ة ةفوصخ "تناك ل سوهيلهلإ م هلع نأ عمدق ةحرلا

 اًأرخ لاو ابيلت يبا اودلجر ماهبانيب نيمامزلادحا مهي اس وهيلعهق فام ناكف !كامامز لابق او

 ني ريس نم ىنثم ناك و كأرشلاوهوهمدقر راغب يدلاريسلا ىلااهعمخ واهيلت ينلاوىل رطسرلا نيب ا

 رويع نم يتعاطياةبقعمناسألا3 هع هىله يأذن رص 11 يأ ةرصطر ميلا دواجن هتناكو

 .|وهيلطمتا ل ماي سرنيتغا ساو ارثص تناك ظ افلا ضعب لاثوي ملجرأ ادب مغت

 نيلعلا يحاص ةَعدقلا بتكلا يف لسوهيلع هللا ىلع هئابسا نم(هيض') لاش النيك لماع متو |

 ىلإ امسالو ا جو 000 تانخديأ 7 نالمنهلناكو وبرعلاة داعلاعدلا ىسانال

 نبا امهمداخو اًناي-اهراسي ةبابسبامرامحو ناترهاط اهوهيلعتب ىلسو؟ءضاوت تادابعلا
 سبللاب ىنبباب ادبي ثراكو للا دبعفل امبءدقي وهعارذ يفا معاش دنعام مشي دوعسسم |
 هريغلاتو ىلاحطلا عجو نما ىنعابةءادبلا ىلع بطظأو نع يذو +1نبالاق علخلاب ىرسلابو ظ

 اهوحنوراهشالاري ودت(ةلئسم ردا نذاب ئئرباهءاد لوما برعشو ةدستملاةرو-تدتك اذا
 0 | صنووارت أ ةنكرب .غةنصب اهروصذ اختاوناويخلاوناسالا ريوصت اناو رئاج لاثملا اذه

 ع



5114 

 1 تا -_

 ءالملا نعي اعنا تف يف يرقملاو ةيندللا بهاوملا يف يفالطسقلا لقث(دئارف )لاخلا راسب ىلعام
 يفي نم ًانامادإ ناكدب اكريتهدنع هكسما نءهنافيرشلا لاخملا اذهذكرب نمبرجامتنأ
 لماما ةأرملا هتكسعا ناو دساح لكن يعو درام ناطيش لكن هان رحوةادعلا ةبلغوةاغبلا

 ١" ردو ركتأاوةرظنلا نم ناما هناودترفودللا لوجياهرءارسبت قلطلا اهيلعدتشا دقواهنيي
 ْ هما يفداريولسو هيلع ص يبلاربق وزي نا دبالو قالا نم ماخلا لولا لناكهلم مزال

 عاتميف الو قرحاف تيب يف الو تقرخف ةدوغس يفالو تهتف ةلذاق يفالو مزرةشيجيف نكيإلو ١
 ينالوجرنالا قرض ةيسالو تيضقالاةجاحيف لسمو هياعدللا ىلص هبحاصب لسوت امو قرسف |

 | هللا لوسر لءتلل اشم عت ذه هبترمىلاةلانملا تحتام صنوناكالا رق طرشب يفشالا ضرم
 نم هع جر فت“ يذلا ميعملا هلصا قبط ءاج تف ارغوتونلاب ممردقو ملسو هيلع هللا لص

 جمفتم يل هللارسي دقو ريبك لل جرو يرقملا دمجحل ةمالعلل لاعنلا حدم يف لاعتملاعأ باتك
 ةيستياردقو فلأللاطخ ايياع ةنضنن نم ةلوق:ماهأ دحا تاربتعم سن ثالثه دوجو ةردن

 وهولاتاهرك ذةلثما ةتس نم لودملاه يلع يذلا لوالا لاذملاوهواب راقتم لاثملا !ذهابعيح

 ريغو يئاتتلاو يواختلاو يمر لاو يقرافلاو قوزرمنباو ركاسع نباويبرعلانبا ذقعم
 ةديسلا دتعتناك مسوديلعمقا صدمت نايف ,ديناساو مديناساركذو ويشلا نمدحاو
 لامن لاعنلا نمابيلع يذحام ىلعو لامن يلى ذحتو لقتنت لزنإ ماونعهللا يضر ةشئاع
 مهتم ةءاج هيفلا ىتحديناسالاب ةوأقنو قرولا ىلع خوشلا اهاغممسرنا ىلا حو ٌعاكرخا

 | ىلا لصو ىتح طرضلاب ؟ئرقودّتاسالاب هياتكىور مبافك يفدعسرو ركاسعن.نهيلاوبأ

 | طظافللاو ءالعلا طوطخا يلع ىلا ةدقكلا ركاسعنب اةفسن _-ىم لاعتملاستف يفدج”رذ يرقملا
 لاعتملا تف نم لوح يتلا دئاونلا عيبج مانا هتلقتودللا مهمحر يودلاو يوافتتلاو يطويسلاك
 ٌدْخعااماو ءاينالا سأبل لعتلاو يب رعلا نبا ىلاق لئامشلا رشف يراقلاو يوانملا لاف( ة تاخر
 يلوقب هقحو نيطلا نم مهضرا ىفامل اهريغسانلا

 ايلاللخ تحن نيرادلا ف شيعال #2 ىطصملا لعن لاشثم تيدخ يلأ

 اماه ىتمذخي ديعللا اناؤ * هلعن ةمدخم دومسم .لربا دعس

 ضييا هءاقي تجر ديف امدعب امواسبعضو يدارمناكءاضيافيرشلا لاخملايف تافو
 ه0

 دقارنلا هنم برلا مام تنك * لسرم لففال العت كح لاثم

 دساوح كوالا تران#تو ىرايغ * اهلك تاوعما مولا اهرئارض



 الو

 ١ ْ ضيا تلقو

 ْ هال تحت قللعا عب عيمجش تلع * دم لمت نروكلا اذه س أر ىلع

 هلامن ملخب ك”يذأب 1 ب ىلع هي دمحأو ملخإ يدوأ ىبوم روطلا يدإ

 اشيا تلقو

 لك هب ينيعل حار هب ينورل * لثمدل ام يفطصملا لمتلابلاتم

 لجر هنا ول دو سأر لك امل * ةيركح لعن لاش هب موكأف
 ضيا تلفو

 انتمح هديس لعت يسفنل تاعج * ىرولا براح دق رهدلا تيأر و

 انمالا هلاك يس تل عينم روسإ *« ااظم عيدب 'ةيسهنم تنص

 يتلا فارما دادع. يفكللذ لبق تركذو رشاعلا بابلا لبق نيرا دلة داعسإف هتركدام ىهتنا
 لافمممر تعبطن ا دعب تيأر ةعساتلا اياورلا هصتامربك ل اذيشلل تارشبملاةلاسر دعب هت 0 ا

 | يلا 1*١ ةحسنايعش ربش نمرشع يداحلا ءاثالغلاموي. ردسي اليف فيرشلا لعنلا

 هيلع هللا ىلص ينلا مهقرثا اهيلعر وح لل خا د قو ةراحسإل اي ايلبمأ را متي ارنا جلا ىلاهجوتم

 رازاا اذه تامتيذلاانأ يايا, يفر طخ اكرر وسانلا رو زيل كل ذك لمجد قو م
 1 مح قررت 7 نآملسو هيلع ىلصرتالا امه بحاصب كيلا لسوتايفأ مسللا تلقو هتلبةثسان

 هلا يلم ىنلا لهن هئقب اطمو روك ل | لاخلا ةححتنإب ذرلا هله تروعف مونلا نم توبتنااو ةالوبقم
 ل ١ شرعلا ىلع دماو+ةقباسلا عيطاقملا ىدحا يف يلونوهانيملاعلا بره ةدبللاو ملسو هيلع

 1 صاصقلاوبل اسو هيلع ما ىلص ينلا حا دم ضعب امو هت حدانظلاو

 ملعاهلفاو عسيمس يب واط نم درب ل هنأ ب يهاوملا رشف يفاقرزلا مهتم »ال ءلاركذ ؟ةدنوكلذركذ

 ماثلا قشمد ىلا تو ريب نم ترفاس مالكلا ن «مدقل ام يتباتك دعب راك ةينال دئانلا9+

 ملاعلا مهشموأ الع : نمريثكب تعقحاف ا مه ةيسيتوةمسلا هده نم يجر رهش يف كلذو

 متم يرئازجلا يبرذملا كرابملا دمتعمشلا يدوس في رشلا ديسلا يتلا تالا لضافلا ماعلا
 ىديس موحرملا للاب فناعلاريبكلا يلولا هيخادباهيف ةيسافلاةيلذاشلاةقي رطلاخ 0

 يسافلادم خيشلا يديسادخيشنعاهذخا اهالكىشءديف نوفدملا بيطلادجم جيشلا

 مهتلكربب بمففو نيعجا مهنعهلاى .ةررصعلا اذهيف نيلماكتا نيدشرملاونيفراعلاة ّمادحأ
 يف ةرااامذعمايا يق ايز تقودب يعاتجادنعروك ذا كرابملا دمحم عيشلا ىنملطاف نيملسملاو

 | لالا حت باتك نم ةنعئالج نمور ةلاطخب ةسإ#ةريثك بع كك يطق شمديف هتيب



 و

 | ةروك ملا نيدباع يددناريما يلا يدش ةفسل نم نسحا يف لبن الا ىلا متي أر ةفعسأ نسحا
 || غايصالاو بهتاابابشر خوودقي رشلالمنلا ةلثما ممر دوج يفاهنمبي رقوا ماذا مالأقبأس

 ١ اعفةلجخلاب واّضيا 5 ناكن اويل غم طغي كلتو نه! يقر خللا طخلاب أ موكب اراضقتو ةليملا
 | تنك يذلا لوالا لاخملا يف تققددقوناشلا اذه ينهلءتملطأ ايفامهريظنال ناتخسأ

 يي ' |ًةؤسأ يف همدجوف لاخ «فلانيعب راوزكش ىلع تهب .طو ياريم ا ىلا ةفسلب داحس سا

 لاخلا قلاع تراكم أوكل لب تحرفف قرف ىف داريغ نهى ددف ريدا يبا ةفعسأ يف هلشم كراملا

 رك ذنودب لوالا معرلا كلذ ىلع ءاضيانك الاهتميط دقو ةل ياقةغأ اذتدرةع ةهج نم لوالا ين جزل

 يباع كلام نمد م.ةيفص يف مسلم هل تلءجدقو هرظنافرص خلا اى هن و هلوح هئاوفلا
 نمي دوعدعبأب وةكمروك ذا كرابملا دم خيشلا يديس <يلابمك9يةدلانلا ةدئافلا#
 11 بطلادهديلا موحر را خالا ناهظافأب ةرايملا هذه هنموةرلاءذهي توريبيلاماشلا

 ا

 ا

 ا
 ١

 أ نمةلإج عسنهنملسرت نار ارو انثا ا ضب ىلعمالمأ اباتك هتافو لبقررح هارث هللا بيط ||
 ا

 ا
| 
 أ

 ا

 ١

 !| هادجر ةينللا هتكرادت كلذ ءانثا يقر ككرضح مباجا نم مهئاممأب مهتيع لضفلاو للا لها
 |[ دعو هئايلركذودب يئافاودقو يناوطسالا ىدتفان محلا اديخادنعباتكلا كلذ يتبف
 ا هنوريهتروص لهو باتكلا اذه" ؛يطوداهو كترضح ىلا هتمةخسن ل لاسداب
 !/ لوالا هرووظنيملاعلل ةمحروهرون : قاذلل قراسلا مان ديس ىلعمللا ىلصوا رنيلاعلاب رييدجلا

 ثييحن ٠نطابلا هتعي رشو هتوغد ث يح نه ءرداظلاهةروص ث يح نمرخآلاهتفيقثيحنم

 ْ هللا لص هئاف اهتادادقسأاو اهتادادعتسا بص تق ارت[ ىلا وآن دل نم هقث الخ يف هنيعت
 1 ةيبع منيذلاهلآ ىلع ني رخ ًالاونيلوالا ماع أ ىنح .لعالا قيغرلاب لصتا امملسو هيلع

 آ لعيلصاو هوهالا هلال يذلا هلاكإلا دما يئافدعباما دعب قاعت نم عيجو هتباعت ف هريس

 يخأ اي ملعا م هنوظحو هترضحب ذب ءاصخالا هعمأ نماتلعج نأ موديلها لص دحمان ديس هيبن

 هنممأت اذا هئراضعا ةقرفتملا دحا اولاد بجلب لسوديلءهشا لم هلا لوع :رمههشنيسؤملانأ
 يناوهل ةبحم ال نان اما ال الاملسو هيلعمش الم لاقدقودسجلا) ءاسدإ ىعادتدمحاو وضع
 ثيحوة مال ايم ةيادملا بلطوةهيصتلا لذي ع جدابتان تيرا ةصاخ ةيعشاف[بحا
 فعضو ةيلباقلاةاة نم ىأر المراتساهسقت ىلع ققح لا لدس هراون تبلغ تقول ماةلظ ترا
 وره لك لجو رع هلوقباهلاراثملا ىلاعت نال ةوعدلا كرب ان يغبنيال كلذ عمودادعتسالا

 || هيدهينيققمملا ءالعلاةريصوناتريص,ةريصبلاو يتسن انوا أ ةريصت ل عرش أى وعد الوتس
 ا ققحتاعدازوىلوالا ءذهشا موف نيذلا اةماغاةيس وهتك يديم :



 الا

 ع هع
 ا لان ديس هببأ عرش : نوديسأتي اجمهدي رم نمدح | لك ورمأيق س انلاةيلب اقف هيتلاو
 اي رثلا رش مابها نمالكر أي دب هلا لسداك ل ودبل ص
 فاكتملا اوجاتحاف ت تاينالذيف ةيليؤلا ارماوالا هذه نارهاطلاءازع نم موت نم وأ دقو

 هلكت اوذف إلا سبل مدقت ةلاكهبادياجدحاو لك سما ملسو هيلدا لص هنا عماهتيب عملا |
 | نافلاطاو تقلا بسح ىلع هناججسم تكلا مارا اعمملاعت هللا ىلا ةوعدلاو ةمالل ةحيصقا لذب

 لذيي مترج دق يفاوا ذه هتينوم دصقب د حا لك ىزجيو عفنب هلا ودإق كرتي الهلك ا رديال ام
 هبينزاجا كلاما هيضتقيو تقولا بس انيام_بسإ ب هناحعس هنا ىلا ةوعدلام اودوةحيصتلا |!

 باق 7 ةهبش غفر ىرايقاو وقوم تال ةئلطم ةماءةزاجأ مرارا هلا سدق يف مماشم

 كلذملار اما 5 اهيف امواين دلا ن نم! ريخ يوب ىدهو ةروث أمةنس ةعدب ليدتوامدقتمم

 هاعش ٌااطامكلريها ”لحاوال الجر كدي ىبعشا ب كب .منأل هلوقب ماسو هيلع لص هللا لوسر :

 انبخال هوبرقلال هاى قئاقجب لاا نققحا ذا فيعفلاٍن مد م 1. نمريخ يرقلان مزاأو سمشلا

 سو 2 نيدي رملاةلل"عىلعأن يلع ىلاعت هللا ضافا امتانقفثا بذجلا لهاكلاسم
 ررح هتاكربو لا ةمحروأ د ةاعمو انكم - كلاو شمات ام قيل هك زر ودع ردك و ١

 برطلادخم#ا ارقنلامداخع المأ لع بتك فلاوتئاثلث ثالث ةدسةيانلا ىداجزم عساتلايف |
 نيم نيبسمل او هت اوخالوديدلاولود هل راغينيسللايلرذملا كرا ل ة 1

 رهو مالعالا ني رمسللا !ئاطدح أب ماشلا يف ,ذهيتر سبت همدجادف دك ةعبارلا ةدئافلاو)6 |(
 ىلعفوتت نس يفوهو يننملاى . لاما دبع خيشلا ثدحملا ىقتل ةملا ةمالمعلا مامالا يديس

 زتعس نمو ةعسو 3 3

 مريغوم مالت نيل ضافالا+ هاي ملا ضعب عم هيلا تيجوتف ىشمدب هتيب يف دعقا دة ونيعستلا 1

 ايسالو ندجلاو كلذب معنأو ءاعدلاو :زاجالا هنم تيلطو ةذيرشلاو دي ليبقتب تفرشتف !:

 توريبىلا يرتسدعب و ةحلاصلاب لكلا ثيدحلاب وةيلوالاب لدلسأا ةحرلا تيدخب

 خيشلا فيرشلا ديلا لماكلا لضافلا لماعلا ماعلا ىديسمطيمالت صخا "يلا لسدا |
 ةزاجالا نيرهاطلان نيبال هفالسا تاكريو هتاكربهللا ينمتت ىوازملا ىدننا م كاد
 هتانحيف ةداي ز كاز هللا لدج نالارع ملا فوذكم هنال هنعهّللا يقر يشلا» ءالمابتتالا |

 اينورحب ني روك ذملا نيثيدحلاب يل هتزاجا ةروص هذهو نيمأ هناكربب نيلسلاو ين |
 (دعباما)ىلاوتت دان ديس ىلعمال لاو الصلاو ىلا هثدجلا كحل ن .جلا دا مسي 6 هي

 ةيرذ نميركسلاب ريهشلا يباكرلا شي ورو ىيسلا ن نيد د.عىلءلاهب رو نع جار لوقيف ا

 د علاو همالعلا ماعلا ىددعرضح ىدنعرضح يع عافرلا دمحايديسريبشلا فراعلاو ريبكلاب طقلا |
 مج سم مع حت تي
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 الم

 يي ا ا
 لساملا ةحرلا تيدي هند ىفاهبتلا ىدتفا فسوي ؛خيشلا يواحن 55 ره نمدمأب هلا

 ةمالعلاملاعلا نم عامسلاب هيورايلاف ىن.دعت“تيدحلواو هدومأيا هتمعسأو ةيقيقطلاةيلوألاب

 لواوهو تدريب تاع يتلا عف يدنفا فيالا دبع كاىدي-ةمابنلا :دمعأا

 هيوريوعو يسلب ارالا يجنلا ةءالعلا خيشلا نب ءةيققملا ةيلوألاب هي وربي وهو هنم هته“ ثيل ح

 ليعامسانبشلا يعراخبلا مامالا يعم را اذ ةيماشلا دالبلا ث دمع ةيقيقطلا ةيلوألاب
 نيح تم هجمع” ثيدح لوا اوهو يبل يديلولا اننيشانن دحدعت يف لاق يحارملا ينواملا

 تجب نيحفلاو ةئامونيثالثو ثالئةن يف نار زير ديف ةفرمشملا ميد يعاتجا ١

 هتععم ثيدح لوارهو لاقى رطايب“ دلا ايلا دم نبد حاانذيش نمدتعت“ثي د لواوهولاق

 شوه نب ريطعا يبا نءهتمعمسثي دح لواوهو لاقرمتلا فوملازيزعلا دبع ب دم نبشلا نم
 نمدتمعم ثي دح لواوهو لاقاي ركز مالسالا خيش نم تمم ثيدح ل وأوهو لاق يديشرلا
 هنهةثعع ثيدح لواودويفوصلا ى . كلا دمج ال. مااا دث دح لاق يف القسملارجت نبا ظفاحلا

 || فيطللادبع جرفلاوبا انث دح لاق هنم هتعع“ ثيدحل واودو قارعلانيدلا ني زانت دح لاق

 ىزوللا نب نمحرلا دبع جرفلاوبا انث دحل اق هنم هتءع'ثيدح لواوهو يفارملا معنملادبعنبا
 هثمع"ثيدح لواوهو يروبا لا ليعامما د ,عسوبأ انث د لاف هنم هتعق” ثي اح لوأوهو

 ]|| دمر هاطوبأ امدح لاقوتم هتمع“ثيدح لواوهو نذك لل حاصوبا يدلاوابث دج لاقدنم

 هتععثثيدح لواوهو رازإلا دهتنبدما انث دح لاق هنمهتعع*ْثب ةريدج لواوهوىدايزلا

 راثيد ناورمت نعدنم هثعع ”ثي دح لواودو ىروباسينلارشب نب نمحرلا دبعانث دح لاقدنم

 لاقل ةصاعلا نب ورم نبدللا دبع نع صاعلا نب هرم نب هللا ديعىلوم سوباف يلا نع
 ءامسلاف نمر ضرالا يف نمارمحران مدل مهد نودارلا سو هيلع هل يلص هللا لوسي

 ةفنأتسم ةيئاعدتإ جاف ىرامعلا ناهربلا لات ةياورلا يف م مخرلاب فاعس هيلا يفلاقوأ سو

 هيفوظافح ةمانع يورم ماع ثيدطا اذهو 0 ىرغلا جنن نعدلخم لق

 أ[ كلاسم هباتك يف يلا روكلا يه اربا اخضياشم خيشلاقو ةلهولوأ ن.ةملاة لل كي رحت

 نمحرلا مهري تومارلا فلي هتياور يف لاق ارعلا فاما ناراتخلا يبنلا ثيداحاىلاراربالا
 ةوادرباهج رجا حييت ثيدملا اذه ءامسلايف نمك مكرم ضرالايف نماوهحر اىلاعتو كرات

 | لاق يف الق لارج ن با ظفاحلا مهن نو ريشكم ظن دقورإأم هرخأ ىلا ة بيش يبا نيركب يلا نع
 امسلا يف نم هرب نان #3 دق ضرالا لها مري منمنأ

 امحرلا انم نملا محري * اهنا يح ىلا محراف



 الح

 رصم يويدخاشاب سابعخميش يمل !خيشلانعةيقيقملا ةيلو الا قب رطب هب ورا كاذكو

 هداع ناي ريخاو ريوكلاريمالا دمي كاريبيشلاةمالعلا نعةيقيقكلا ةيأو لاب هي و ري وهو
 هدتسودب هزاجاومايا همعسانةيلو ألاب لسسملا ثيدملا عام مهتم بلطوأجوافم 2 راكو
 يئواقلا د نشلا لضاقلا لاعلان عةيقيقملا ةيلوألا قب رطب هب ورا ثلا ذكو دتبت يفروكذم
 ىنكب هفاص كل ذكو جكالذل لهاوه نم هب زيجي زاب زاجلل تنذا يف دعب يفر وك حلا هدئسإ
 خيشلا يديسريخ هلا ةفينح يل ب نكي نم سفنلاهيتف انخييش نمالك اهب تخص ينال هذه
 ىريركلا نجلا دبع خيشلا يديريرحنلا ةمالعلاو ريبكلا ثدحل انه رش و يباحلا ديعس

 || جيشا ةمالملاهدلاو نعدي وري وهو ي :رركلا دم عيشلاةمالملا يناقثا دلاو نع هنأي ورياهو

 هتالسلسم يف لان كلا ةايقعدح نب دمت ثدحملا دم !رعهي و ري وهو يري دكلا نمحرلا ديع
 هاب قراعلاانغاص ._.لاقو رظتلا دمت نب دمحا نيشلا انتكري وانالومواخيش ينغاصدقو
 يجاحب ريبشلا نمحرلا ديعترشلا ينفلص لاق ىدنبشقتلا نيدلاجاتعنيشلا انالومريبكلا

 دوم خيشلا نادمملا ناخرشلا ىنخلاصلاق يب دالا لعافف خلا خيبشلا ينص لاقوف ل

 لاقرمتلا يباصتلا شيلا ديعسوبا انقاص الاق يفاذمملا ىلءريما دبسلاو يزازةسالا
 يف يكاةليقع دما رب دمتتيشلا ثدحلا نمل لاق ع سوهياءهْناىلص ىبلا ىنغاص
 قتور دنسلا اذه ىلعو ءافرعلا ءاملعلا ءالجالا تاقثلا ىلع لمس هلكدتسلا !ذههتالسامم

 دبعلا در نوكت ذكنيفعا لسو هيلع لص هللا لو .رملا دي عياسريةفلادبعلا دي نركشف لوبقلا

 #لسو هيلع صل لوسرملا ادي رشع يدا ىركسلاب ريهشلا يناكرلا هللا دبعريقفلا
 هيلع هللا يلم هللا لوس .رينخلاص كل ذكلاق ثم سايعلا ىلارمحلاب لصتمر خا دنس هي وراو
 | نادل تنذاوا بيهتزجاو ةدللا لخدةمادقلا مويىلا خلاص نءغاصوا يفاص نم لاقو سو

 || بوسحتو نيماعلا ءاملعلا بح ةمالعلاملاعلا دل كالذ ةباعكي رماحالصلا لهازيجي وخلاص
 ىرداقلا يركسلاب ريرشلا يلاكرلا رئي ورددي ل1 نبا هللا دبع دينلل ا نيلماكلا ءارقفلا ةداسلا

 | يركسلا فادبع يشلايديسةزاجا تبتنا نيمحارلا مرااب نيم ينل ءاجي هنع للا افعيؤنملا
 1 ركذا انا اهفةيلو الاب لس ماًةجرلاشي دح د نسيقريمالا عييشلا تبث ىلع اهم لاحا ثيحو

 | مهداعدصق ام هرخاوأ يفلاعت هاد ر لا «دافتستل اهفورحجبدتبت يفريمالاغيشلاةرابع |
 أ ين كا هطخ*يبثلوأ درو هنال حنا يف لاقةمحرلا ثبدحوهوةيلو الاب للملا نومدقي |
 : ١ دمناوساالا هلال نادهش نفي فغير تقبساناالاهلا ال هللا انايفا لوالا باتكلا ||

 (' قرافملواهرواونيملاعلل ةمحر لسر أملس ديلا ىل هئافاضباو ةنجلا هلق هلوسروهدبع



 ل
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 !مهنمةريثك ايبشا نم هنععح / هئمدتمعا ثيدح لوأ وهو يرهو+ادمح ا نيدلا باهشخيشل

 ثيدح لواوهويل ر ملا _ثاياس نب دمحشاتث دح لاق ىلا ىرصبلا لاس نبههلأ دبع هخيش نع أ

 يقفمانت دح هبأ_# دح ثا دح لواودو يرئازجلا ميهاربا نب ديمسناثعورأ انثدح هبانث دح ٍ :
 لاقانث دحام لوا يراقلا ميهاربا انثدح هبانث دح ثيدح لواوهر ىرقلا نائعوب | ناسملت ا
 وبا انثدح شيد لوا يرثالا يقارعلا ميحرلا دب عانث دح تي دح لوا يغارملا ستففاوبا انثدخ أ

 ثيدحلواوهو يئاركلا معنملادبعم# فيطللا دبءانث دح ثيدحلوا ص .ردبلادمجتنلا 0

 يروباسنلا ديعسوأ اكدح لاق هب دن لوا لع نبنمر ادع متفلاوبا انث دح هانت دح ا

 نب دلاخوبا انث دح لاق هب اثدح ثيدح ل رادو يدايزا دم ب دمجاتت دح ثيدح ل وأ

 لواودب ي دبعلا كلا نب ربش نب نمحرلا ديعانت دح لاق هبانث حتي دحلواوهورازبلا] الي :

 نععصالا ىلعةيلو الاب للستلا يهتني هيلاو ةسيعنبنارفس انث دح لاقدبأنث دح ثيدح 0

 صاعلا نب ور نب هللا دبع نع ص اعلا نيورمت نب هئلادبعىلوم سوبا يل نعرانيد نب ورم ||
 هي نماومحرا ىلاعتو كرابت نمحرلامهمحري نومحارلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص فا لوسدنأ |

 بحاص هلل يزوللا نباثيدحلا اذه قرط ضعب يف عقووءامملا يف. كرب ضرالا

 أذهنا ايركذم السالا خيش عيرصبلا نع ىرهوم اانخيش لقت ءروهشلا ظعاولاوه سنا 1

 لاقرمالا باوج مزجلابال ةيئاعدتإ + مفرلاب كم ريو لاق وهسشملا لتعاولاوه سالو ميجا مضب ١

 وباوددهسم يف يديماودرفملابدالا وىتكلايف يراخبلاهج را نسح ثيدحوهو حيمملايف |

 أ رجادج .رخأو هواسلسإ ١ ميج مهنا الا هماج يف ىمرتلاو هتنس يف دوأ دوباويفارفعزلا ىلع

 ا دعاوشلاو تامباتملا نمدلامرابتعاب يذمرتلاو مالا دسعصوةيبخ ىلا نيركب عباو |"
 ةزاجا رّداةقباسلاةزاجالل ىركدةبسانج ركذي ءيشلاب * يشلاهي ةسمالعا ةدئافلال#
 يلت درو دئواهيحاص ردق ةلالجلا ب مفتني ودين ظنحتل باعك يفا تاتا لع صيرحانأ ةلياج

 بوتكميف شوانح !هركذ يدنعحجرتف ديناسالا قرط مادي ملا يراه يتب عيطدعب هنم
 هنعللا ىغرهردق ةفرعمو هبدحاص مالكب كربتلل هئوريمك اانا اهواهريغو ةزاجالا لعزة

 ( ةيبهولاو ةيبسكلا مولا نيمماجلاماظملا تاداسلاو ماركلا ءايلوالاو مالعالا مالا دحا هناف
 نيش ديعنبنسح نبدمحا ديسلايذالمو ىشيشو يذاتساو يديس وهو نامزلا اذهيف

 اهىلعهلاو دقتعاال نيل !نامزلا ثاداس ماركلا ىولعاب لآن م يبرمضملا يواعلا ساطحلا يلع || 0 أ و 35
 أم ةياغب لسوهيلعمللا ىلصها لوسرملا مهين نمسا بنازدلايف دجوي هنأ ليكولوقا ||
 سو هيلع هلل يحض لوسردالوأمهئاف مهبسأ ةحصةجرد ىلا مليت نأ باسنالا ةد نع نا 1
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 ١ . نعي مرايخنموحاتسالا ذعر ميرصركال كلذ كشيال يثأر عالعلا هتلاللس نم |
 .' مهمه مهنادب نيفراعلات قتلا نيريغكن مهتقدصوهتععس ايف ينغلب دقو رابخا مهاكونامزلا |
 ِ تع + هذها ن هعالذب رشي امةيث الا هتزاجا يفو وهياءهلا لص راتخلا يبنلامدجي ةظقب ْ
 0 أ" هنيكلو ةطساو ودب نينسلا نم تاثم ذنم نيددقحلا ءايلوالا رباك! نمي ريتك خياشم | أ

 أ! لضافا نءردو ضوعنبدنت هبتاكل عءالما بوت 5 اذعوملا رصبلا فيفكه نع هلايضر ١|
 +! ةزاجالا لع لقشلا بوتكلا ريمه اركلا لضفاب لا تر.رايخالا ءاحلملا اللا |
 | محاورات تالماب رملا باوبأ تادوملا باب رال تن ةيقاشدلا دحلان مجرلاهشام 1 ا

 0 أ راكيدطق يلعمالسل ياس ايا فا تنك ناو شالا ءاقدتف رز لاففإ ريف
 0 ١ ثالئاسلا يدبالا ىنذمد تالئاملا سو وغلا يداه تادهاشملا بارش نع مىللشثلا تادوجيملا

 ا لا لضانلا خيش ةرضحىلا«تالالا عيبجيف دبات رعباحص وهل ىلعو تاينسلا اياطمااب
 ا 3 ل رباقسوي هثي لعاو ملسو هيلدا هللا ىلصدشا لوسر ةيمميف كنهتملا ل زضاونلاب يلعتا لماما

 ماا خارماين د يفهانهامهقأب وم ءاطغدبلقن .عقتكو.ءاطعشا لزجايلاه ملال عما

 نمل ديعنب رمع بيلا ةطوح نه ررثلا رو فصلا يف مألاو نءىل طوهلاةحرو م

 انندل نموانا 5 ةيئاعيف كي دل نمو عوجرأ منعلاوسلاو ءاعدلا باط هثعاب وةضي راما
 قب رطنم ةقباسلا عبتكل ايلوجاي اك هلبق نانا سرادقو كالذك 5 فراعملاو ناوخالا ن

 ناخعر ربش نطاب ينو قب راعلا ءانث ايفان لاىوتلسرا يذلا قودتصلاناهيف كار حار
 ! 00 لبقتبو <يعس ركشي لاو هللا هاشنا رك ذك ءاندجوو ةنجلا ضاي ر انقرطم لا لصو
 1 :ءاسرا ريغاش يقرا هوراملا ةباطو ةداسلاىلءناكمالا ب س>اهاك ة ولسا ل عا ىلعءاةةرفو

 ؛ لاغبات هاو كللذ نمر سيتم ىرخالا نأ دلبلا لاو نينو نويس ىلاونيتسوخن مرقم

 بلاغو ءاعدلا اصب متردع د منوركشإ يللاو رايدلا كلت لها نم ثريغو نيب ولعلاةداسلا
 ,ب قكاللاطا ضع مت حرشنوةزاجالا دصق متفرعوابيف ةرمتس# ةءارغلاو ةدوجوم أ ال رم
 ناكنأ الأ ملا هلأ يف كيجنائا الا تةنظامم ياغي دلامو ءافعضو ءار قانا ركلا علانج ىلع
 آ 7 لوقت لامك نا سك ايفو ةروصلا يف فاسلا نيب واننيب طابت الا نم* يش
 ١ ترهفسوي لمأعلا ماعلا لضافلا خيشلا تزجا##[سمالالاثتماو ماد حلاصا امانتغا |

 يفو كلذ تاّل او فوصتو هقنو ثيدخو ريسفت نم ةيعرشلا مواءلا عج يف يلا ينل ليععا
 ةياردلاو ةياورلا مولع عيجيفوهاصلا فلسلا يلاةبوسنملادازوالاو باز ازحالاوراكذالا عيمج

 ا ةيردأقلاو ةيلذاشلاوةي لذاشلاو ةيولعلاك اهاعاىلاةب وسنملا ل قئارطلا يفاضل هتز ٍجاوةقلطم ةزاجاهنزجا

 جمب هع سيجما ب دوج

1 1 
1 
1 
1 



 ب م 2 ا ل يا و هوم م ل ل اا ا ا

 0 يل بسس

 كه

 )ع ا عا | يس يحل اذكرو ا[ نس ع سا حبيس ها( |( حا

 | ىفترم دمحدسلا باتك اميسالاهتاغل ؟رميف ةروك ذمو ةطو سم ياك قئارطلا نماهريغو
 || اناو اهديتاساب قرطلا بلاغ لع لثشم ميظع بانك وهومدايسلا لس السوة داعسلا باوبا
 | لد« هريغو يشيللا رمثنب سورديعفي رشلاد.يسلا نعةصاللاو ةماعلا ةز اجالاب هي ورا

 قحي ساظملا لا ديعني اص في رشلاديسلا ميلعاو مباضفاو مبلجا نموةدالاوهياشملا
 !| هلاصتا قيل دهالا ناجل نب نمحرلادبع ل ماكلا لماعلاملاءلا في رشلاديساا نع اهذخا
 حرش 6سورديعلا ىنطصمنينمحرلا ديعديلا نعكالذل هذخا قي ىفترمدهم ديسلاب
 هخيلشم هيفرك د ليفح ليج باتكو هومإ يناكوشلا يني ةزاجا يف يامل سفنلا يفهنيي و كلذ

 دقو هيلع ىوتحأ ايودبكتز زجاو يد ءروك ذل باعكلاو بش «هدجعاشمودلاوزياشمو 1

 أ يشب رك نإ سب رردعفغشب رشلادي لا تشب اشيا مكزجاو ة ةرإ ثك قرط نم 3 تلصتا :

 قطن كالاده ايل نذاو كلل ذب يفزاجا اك اهريغوتي واعلا قئارطلا "ىمهيلع ىوتحا انوأأ

 ترج اوهنلؤ . لع هنمريثكلا انهعتو مام باتكو هورصم يف عبطو يدنعدوجو وهو باكو

 ينبز دمحا ديسلا انخيشو انديسنعةزاجالاب هيورااكريبكلاريمالا خبشلا تشاسقيأ

 فيا زجاو ريبكلا ريمالا خيشلا نع طايمدلا دن بناثع يلا نعدي وري ردد نالحد
 1 نييك 5 ياش رم كلذ تذخ!كةماملاو ةصالخا قرطلا ميج ةزاجنالادب تحصام ميمجم
 | تذخأو ةلجالا يشمل نمريغكب تاصتاو ترمرضحو رصمو نهلاو نيمرحلاب امانمو ةظقي
 لالا شا وبما يلعنب دمت مدتما هيقفلاو يليجلار داقلا دبع ني شلاكةطساو الب مهنع
 مع هئاردق ناوهدادعتو م رك ذلوطي نكريفكو ي يلرعلا نبا يشلاو رعت نيدمحا خيشلاو

 لابلاو لاحلاة ذب نمدب ترذمعا امو كتاوعدجلاص نمانوفتالو كلذ نم فب كلي نامزلا

 دقو اًريخ ع بل ةيقاملا لمي تارت , المناككأو باتكلا ءالما لاحو هيفكيامدعم لك
 اغاب ىلا ديب لاةراغملو كك ءامدلا مهنمانبلطو تاهجوتلا لها .ردريثكىلا كدجاحانمقر
 انيدل نمواتدالوا نموا مث :ففيك كش نموك دال وا ىلعو هيعمل السلاويثو ريبلا وشي

 هالوم رفحملا ررقنلا مكلي ا متم ءامدإا دهمان م 16| ةتس يجر فصتنم روح

 يولعلا ساطعلا يلعنب هلا دبع ضر 'نسن نيدمحا
 7 1ةنسيف لا يلاقي ندا للاب ءالمالا نمل اال نم

 :ريبكلا 0 مارال رالب زاج اا اق تارشلا هديا تالا مدع درو
 أسس سم را سس يي ل ل حصل -- - ِ
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 ةياغ بعت لول ل! مراصلا هباتك نمانه هتلقتام ىلع عطا موة دود ةليلتاهاثرل دبل
 ب لسو هيلع هللا ىلصلوسرلا ةرايزارفسلاو ةثاختسالا رتب لئاقلا وه هنوك نم بجعلا
 تائيسلا نيحذي تان ملا ناو تافامتاف دقورصبلا يمعاضقلا عقو اذاوردقنم رذحالف ناك
 ملسو هيلع هلا ىلص لوصرلا,تاش ىلع لول مل مراصلاهباتكجلامتهئا مح .ر هرهأوج نمو#

 نم ناشلا اذه يقورك ذامدب 'افنكألا تيأرامابلاةهئاراوعب هترك ذو هنم ترصتخا دقو
 هركدامو *مالسالا ثا مالكو دي ورلاراث ًالاودعدي ربنلا ثيداحالاوج هئآرقلا تايآلا
 ام لعدنم ترسصتقا# معلا روخك + مسلا ريك هباتكو * * مامالا اذهاضياهسفنمالك ثممأ |

 مظعمو ران“ لاشي داالاو تاب عوج ؟ ذام بعوتسادقو هدول وهو هتكذ ا

 يداحلا هل دج ىلاعت هللا همحر لاق ناحالا يلو هلل دجلاو نراعلا اذهيف مالا مالك ا

 ذاشرلا ليسهل نيبي ووقثسم طارص ىلا ءاشإ نم يدوي يذلا داملا ينو ريصدلا م مائريصتلا

 هلسررصني يذلاو#دادسلاو ىدملام مجو قالا نمديف فاتخا املأونمآ نب ءنلادمأك#
 فلخيال يذلا قداصلا اوهو هباتكي دراج #داهشالا موقب مويو مايادلا ايلا يناو:مآنيذلاو

 هئروتو أش ينح نيدللا يحاص هجو يقثةدا مشدل كير شال هدحو هفلالاهلاال نا دهش تاو اعمل
 ىدملابهلسرا»*دابعلا مركاونيلسرملا لضفاهلوسرو هدبع ادمن ا دهشاو * داحلالا نم

 ورك دالاركذيالف هرك ذهل فرو :«دانملاو كرشلا لها هركووهلكّيدلا ىلع هربظيإ قملا نيدو
 ءافكو هقاشم كلعاو هدا تيكو## دايعالاو ملا يفي طخلاود يشتلاو ناذالايفهعم
 *:داصرملاب هناوه لجو ةرخئالاو ايندلايف هيذوهن شرود اقحالا يوذ نيئويتسلا

 || دومحلا ماقملاوةليضفلاو ةليسولاهلف :«دادحتلا قونت صئاصخ# نيل سر !هناوخلا طه صتخلاو |
 اهاماوابلك اواهالعاو تاولصلا ل ضفا هل ؟يلعو هيلع الص *«دامح لك حت يذلا دجلا ءارلو
 يبلا ىلع مالسلاو *رشيلا ديس لع لصي نا يغبتي ا كو*رعا اكو هيلعىلضي نا هنا خياك
 مالسوةالص *اماكزاواهبيطاو ابكر اودثاهالواواهخسحاو ةيح لضفاهتاكربو هللا ةمحرو
 انادعشا نان( دعباما)دافن نمدل امنا نماقزر ادبا كلذ دعب نييقاب# دادتلا عويىلانيُماد

 لرهوهتلاسرة كرب اناّثآو دونلاىلاتاهلظلا نم هب انجرخاو سو هيلع شا ىلع دمتديتب

 نعةتسلالاو لوقعلا ترمماقث يتلا العلا ةلزنملاب هب رنم ناكوةرخآلاو اين دلاريخ هترافس
 *أهنع ةواهيعملاعوجرلا نايبلاو ملعلايف يشاننلا دعب كللذ نماتي اذ تراصو +«ارتعنو|.مفرعم

 نم هللا بجوا اموه لباتيلط ملا ن مملضو هيلع هللا ىل لص هلام دا ث دح تداخل يلاضتقاف |!

 ذم لك نم ةتيامحو هظفحو نطوم لك يف لاملاو سفنلاب هراثياو قي رطل كب هرصنو هريزعت
 7 م مما



 1ع

 ١ ليلو ضعبب مهفعب ول نكلو قا قام ارصن نع سو هيلع ها ىلصهلوسر ىنغا دق هلا نأك ناو |

 | نم عرش هرك دانا باتكلامأ يف ىر اكلامعالا ىلع ءازجلا يل بيغلاي لس رودرصتي نمدللا |
 0 2| نمضتي اركذ كللذ عباوتو رفاكوسم كره سو هيعمل ىلح يبنلا بسناب وقعلا

 | نايب و*لولمتلا نم هطخيل لوقلا فا !دراو#ليب واقالا نم كلذ يففرضح ام لقنو#ليلدلاو |

 ١ هيلءيق أي داكي الف تابوةعلا نم هيطدلا ردقيام!ءاذ#لب وعتلا هيلع نوكي راب تام |
 | بي وينفاقلادب يذقيويتالا هب ينفي يذلا يع 'رشلا كلا نايبانهدصقملا !ماوج ليصفتلا
 : *لييسلاءاوسرملايداحلاوه اودنمد نكمل اجمايتلاقمالاو مالا ن نمدحاو لكىلت

 | 6 ىلدالاةلًآلا)6 ضي لواسملامراصلا هياتك يف هلون 46 يميتن با مامالارهاوج نمو
 1 ءرا لان باذن ذاك ملسم ند ملسو هيأ ءظأ ىلص يبنلا بس نم نأ

 ١ هلاق نمبو لشقلاملسو هيلءهللا لص يبن ابسن 7 نا ىلع ماعلا لدا مأ اوععجار ردد! نبالاق

 ١١ اهيمذلا ىنعي لتقيال نانا ع نع يو لاقي مئاشلا ب هذموهو قا او دمحاو ثلا وشالام

 | نا لعن يكسر عاجا يعقاشلا باعصا نم .ىمرانلاركبوب | ىح دقو# ملظعا كرشلا نم هيلع
 : يذلا عاجالا اذهو ريالا هريغ بس هدحا 5 لتقلا لسوهيلع هللا ىلع ىبلا بس نمددح

 لأ نا ىلع ميعامجا هب دارادناوا نيمياتلار ةياعصلا نملوال اردصلا عاج لملو معا ةهماكح

 ْ لاق ضايع ىذأتلام دين كلذ ؟ وال مناك اذاءلتق بجي لسو هيلعهثلا ل لد يبدلا باس

 | | ريغ يد كل ذكو بلسو هيلع ىلع هباسو نيملسملا نمدصقتتم لتق ىلع ةمالا تعججا
 أ عج مالعالا ةمالادحا هيوداد ترب قاما مامالا لاق# هريفكتودلعق ىلع عاجالا دحاو
 : لادم لوا اماني 53 عفد واولسو هيلدا اسوم بسواملا بس نع «نانوملسملا

 لل يلاططا لاقو«هّلال زناام لكي ارقءناكن ار كالذب رفاكدنأ لجوزعهللا ءايبنا نءايبت لتقرا
 1 ا ءايعلا عجحإ نونس نيدمت لاقو#هلتق بوجو يف فاتخانيمل لان. دحا عا ال
 3| ورفكيف كقومو لدقلا ةئالا دنعدكحو هللا باطعي هيلعراج ديعولاو فاك صقتتلا لوسب شرا
 أ | وهر ف الخ ريغب لعقي و رفكي هنانامل مناك نا باسلا نا هنلوقلا ريرتو*رثك هباذعو
 ١ نب قاع لثم ةمالا نم كلذ يلععاجحالا قح نم مدقت دقر مجريغو ةعب رالاةمئالا بهذم
 دما يع ذموهو ةديدملا ل هاو كلام_ب هذ يفاضيا لتقب هئاف(يمؤنأك ناو+ هريغو هي وهار
 لوقي هلل ابعابا تمل تح لاق #ةددعتم عضاوم يف كلذ لعد صندقو ثيدملا ابقفو

 الو لتي نأ ىراو لتتلا هيلعفأرأ ذاكرا ناك امي سم هصقتتول سو هيلعدقلا يل ام يبنلامت نم لك

 لثم اثدحمالسالا يفتدحاودبعلا ضقت نم لك لوقبملا بعاب تع“ لاعبات



 ا
' 

 وم

 ]| اباتل اسرقصلا وبا لاق كاذك و ةمئلاودهعلا اوطعأ اذه لع ص نسل لدقلا هيلع .تياراذه ا
 هيلعةنيبلاتماق اذا لاق هيلعاذأم ملسو هيلعهللا ىلص يتلا م ذةمذلا لها نم لجر نء للا دبع ا

 |[ ةياوريفلاقو*لالطا اهاورا اكوا ناكالسم لقب ملسو هيلعشأ ىلص يبنلا تش نم لعقي
 1 لاق شي داحا هيفدل ليق لتقي :لاقٍلسرعيلع هلا ىلص يبا عش ثنملئسدفو بأ ايا هثادمع ا

 ا ملسوهيلعها ىلص يبا تشن ارثسعملاف 08 ًارملا لعق يذلا ى معلا ثيدحاهنم ثيداحأ هيفوعن ا

 زيزعلا دبع نبرمتو# لتق ملسو هيلع هلل ىل لص ىبلا عشنم ءلاقرمع نبا نأ نيصح ثي دحو#

 ملت ثيالو مالسالا نعدترموهف ملسو هيلع هللا ىل اص يبلاعش نم نأ كلذو#*ه|تقي لوقي

 نأ هسفن هنع صوصنملاف ىم مئاشلا اما ةيعننبالا م« كالذيفاو هاج مرخأتمو ميم دقتم

 يلاططاو رذنلا نبا ددعماك لكم لقي هناو مسو هع هللا ىلص ين | بسب ضقتني هدبع

 لاقناىلا طورشلاركدو ةيزجلا ىلعحاص بانك بت كنا مالا يف هنع صوصنملاواهريغو
 هبدرك ذي نأ يخت الاه هنيد واهثلا باتكو ا لسوديلع هلا لصادهتركذا ذا كتمادحانا لعد

 لعوزامالان - يطعأ امضقنونيلسملا عيجو نيتمأرلا ريمأ ةمذ هقاةمؤ هت تكرإ دقن

 نال ضقنيال امودبعلا ضقنيابف مهنيب فالطاونييناهاركعاونييقارعلا هياعصا مالكو

 الوبسلاب دبعلا ضقتيال اولاقن هباهصاو ةفينحوي| اماودعهسنت يناثلا نعان رك ذاك لدقلا
 اهلعف ممل سيلتا تاركدملارابظا ىلعرزعي اك كل ذرا ملا يعرزعي نكل كل ب يمذلا لتةيالو
 عمرك( فاو لاقت *يرروثلا نع ىوا احلا ءاكح كلذونو مهياتك ارعار ابطا نم

 *مهوصأ لع هجوتن اذهو ةسايس

 ضاقت ىلع لالالا راضيا ل واسملا مراضلا هبادك يقملون6ةيسييت نبا مامالار هاوجنمدال# |

 ٌ قلابات ملسو هيلع ىلص يبنلا تشن عدنا شا دبعدازخمل سو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 ١ هيتكسإملو ملسو هياء للا ىلص يلا دااج ردوا نيدلاخ لمق بانك سبالو لدقلاةاطبجو

 || لاق ولسو هيلعدللا لص بنلا مش دنع دما ل زئسبلاطيلا ةياور فو يناثلا يف ركبوا ها هأور

 ا هياءلا ىلع يبلا تش ةمذلا لها نم ملجر نعدمح | تل أس برحلاقو *درعلا ضن دق لقي

 /| يف صن ابلكملاوقاف ت تاباوجلاهذهريغيفاذه ىلع صن دقو*لالخلا ايهاور لدةب لاقف سو
 | هباهصا ةماعركذ تاذكوفالتخا اذه يس هنعسيإو دهعلا ضقتدق ها يفوهلتق بوجو

 ||| يناثلا مامالا مالك ق اب قاس مذامدو برحلا لها لاومأ لحياك همدوهلامنينمئلاريمال |

 | بجوي وديعلا ضقني سو هيلع هللا يلص ينلا بس نا فالخلا ب بتك يفهورصنىذلاو لاق

 لتقيناولاقومذخا دعب ملسا ناوقمذلا لها نم لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بس ندرك أ نم لقب



 للا

 اذا ملسملا لتفوهلتق بوجوو ملسو هيلع هللا لص هلوسر وأ هنبدوا هباعكو ها بسب يذلا درع
 كالذطبتسف باتكلااما»وابتعالاو نيعباتلاو ةباععلا عاجاو ةنسلاو باتكلايف كلذتا

 | رخآلا مويا الو وف أي نوثمؤي ال نيل اوأتاةىلاءتدلوتل6اها دح األ عضاوم نمدنم
 َباَبِكْلا ارثوأ َنيِذَلأَ قطني دنع لَو لوسي لأ مكحأم نوم رد لَو

 ملسو هيلع هلا لصانيبف بسر ملا نمنامولعملا نموّنورغاض موي دير اوعي تح
 رغ اصلا :رالرغاصب سيلفانعم جيف انني يف ندطوانالملا ساير ىلعانب رتشوأنهوجو يف

 يجقناهالاو انل لالذالا نم فكوكيامآياغ ذهلب مغارمززعشم لمفاذهو ريقحلا لولذلا

 ال وا وسَو دْنعَو هلأ دنع درع نيك رشم ن وكي فيك ىلاعتدلون يناثلا مضوملا#
 نادناعبس قن'ل اوم يقتس ف 'مكك اوماقتسأ اَمَق مارا رجلا ديون دما جذل
 | فيعمل ل عج هتاف رك ذاموقالا مدهاع سو هيلع لا لص يبدلاناك ن مدرع كرشا نوكي
 انترهاجت ثرامولعمو اهقتسممادام الإ كرشال قبب الدبعلانإ ملعفانلنيميقتسما أوماد ام

 || ناوي الاهذعو لاق غةماقتسالا يفحدقياننيدو انباثكو انيبنوانب ريف ةعيقولاو ةميتشلاب
 انرايد يف نيمقلاةمذلا لها يف تباثاهادعم ناف عراي د يف نوميقي نيرألا ةئدمللا لهايف تناك

 *مويع دايم مهما اوك "ثم و ىلاعتهلوقالعتلاتلا عضوملا96ىلوالا قيرطب
 أأ هوجو نمل دتةي الاد ذعو مآ َناَميآ المهن رفكلا ةمئآ التاق مكديو يف اونعطَو
 | رك ذلاب هدرقاو نيدلايق نمطلارك دااوتلناقلل ضتقم ناجالا ثكت درج نأ ةكاه ح6
 أ يف نعاطلا ىلعظلغي !ذملو لاتقلل ةبجوملا بايسالا ىوقا نمدنالانايب و رك للاب هلاصيصخم
 اذا يمذلا نا *6ىناشلا هج .راهلع لاق مث*«نيضقانلا نم هريغ لعظلغيالامةب وقعلا نمنيدلا

 نعطو هني ثكن دق ةينالع مالسالا باع وا ىلاعت هللا بسوا ماس هياء هلا ىلص لوسرلا بس
 مهام هنا 96 تلانلا هجولا9إج لاقت« ةنسحةيوقةلال دم ذهو ةي الا صنب اتق بين اننب ديف
 ىلاعت هلوقل ةلاتق بيق رفكلا يفماماورف نيدلا يف يمذلا نعطاذاف نيدلا يف مهنعطلرغكلاُما
 نملك نأ تدثف فلا خو ني دلا بيعرمظيال نأ ىلعان دهاعهنال ل نيمي الو رفككاذما اواتاقف
 بجيقد) نيمي الرفكلا يف ماماووف كلذ لءفيال نا ىغتقيا د بعاندهاعنا دمبانني ديف نمط
 « يشل فب فلاخ نموهو ماماب سيل يذلا ثكانلا نيبوهئيب قرذلاروظيا ذهبوةيألا صنبملتق
 موف نوتات الا ىلاعت لاق نا 6 عبارلا جولولي *نيدلا يف نعطريغن م هيلع اوس وصامم
 جارخابمهمشلعجل وكملوأ "مكب ”عنو لوس كلا جارح اوم: هئاميأ اوك
 يجلس مس م ير حجو



 0 ف

 بهذأو ينمطو مهفقن ن «ماوذ أ تنيذلا نيتمر مارودص ين سَ و مهيلءانرصنو مأز 2 ا

 رماكلل3 نمنينم وما رودص يف لصاحلا ظيفلا باهذو نعطلاو ,تكدلالانمرودصلاءافش |!
 نءلسو هيلعهتل ى سهلا ل لوسر بسربادأ نمدنأ بي ر الولوصخحلا بولط“ عراشلل دوصقم ٌ

 ىلا نودي نبذ ,دلأ موتو هلوق بقع , الام ذه لا ةىلاعت هنال هلوسرلو هلة داش ا سوهيإع ا

 نيد نإ يلا لا اق دقوهلو راو هن نوداحنياشلانا تيقن 0 هلا ْنْدَأَو 7 وأرق 1

 نمدنال ةداحلا رانا هلامو سفن ىلع فاخي جحلذ دا نوكبالو لب اذلا نءغلب ا لذالاو ذي زع ا
 هيصعن دبعدل نوكيال هلوسرلو من ناحل نأ تشلذأ نيف جابتسيالاموصسهلامو همدناك |

 ىلاعت هنافاشيأو «دوصقملاوهو همد مصعب د بعدل سيلفدل داحت سو هيلع هلا لص ىنتل يذ كلو |

 الذال تبكلاو «ميلبقةرو نذل تك انك او اوك هلو سرودلانو داك نيثلا نا لاق :

 5م

 ب
 أ .اغاماديسو ملس يلعن لصدل ىذالا نمهينامالا كا ذامو مها لع تاضحلا نم لوس .ى
 ٍفعبأو هج ارخأب اومهنيذلا ع نع تفلا م اءافعٍمل هيلع هنا ىلص هنأ ل دب هجارخاب مهلا نم
 ري رع م 220 0م . مااا رق 596 سما هجر لد, 8 نم
 هلل 1 سلع نأ بويل يسوق اظغبهذيَو 0 ينعم 12 0 ردص شو ميل

 ميبذع كلذاا عننا ان نعضو نيردلا ف نيدعاطلا نينكأنلا اتق هناويسرمأ مي ك2 3

 جول 3 لتقلا قمن نءاط تك ان هيلع ص هللا لوسرا باسلاو مهبولق ظيغ
 ترا لعلبل ديب يبوأق ظيغ بهذي نينمأل ر مول و ودصي ثيَوىلاءتهلوت ( سداسلا

 انك ناف هلامذ>او مهضعبمد كقول امرك مباني ونينمأولا ظيقي هناف هقشو ةمذلا لها
 نينمؤملا رودص هانش لطب عراشلاو سو ديلا لمداوش ةراودل ةيبلساو هلل بضغلا ريشي

 دل !وق نآرقلا ةلدأ نمد عبارلا عضوم ا باسلا لقي لمح افا اذهو بيولق ظيغباهذو
 هلالس يبا ٍىذأنأ ىلع لدي هئافدي ١ اللا هلوسروملا د دأب نم هن آ املي مل ادئاهس

 مة

 يرقد نإ يل يسوون نيا ا بنك نيلذآلا ايف كيل رأنةوسومشأ نود

 تويكم داحلا نإ تقف اوثزحو اوزخاو اكلها اوتيك ريسفتلا لما لاقو## عرصلاو يزكعاو
 هنكما نف الاو لدقب نأ ةداحلاربظا نا فاخاذا عب امنأ اذهرشالاهاًزحوأظيغ 'ىلثم ىرخم

 تكلا ةواشياد*نال ذ جور لب توبكب سي لا ودع عزم وهو داحلا رار

 ١ ليئدَسيلَدَأ 1يف ١ كيلو ْسَرَوَش انو دانكن لهلوقبتع يسد قا 1 2

 نيب نوكي اما اذهوكبولنمرتحألاو ابلاغ داجتلا دحا نوكي تح ةاداعموتبلاقمة داحلا نأ ىلع
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 ا نمت تناكذاو فاشل نم ةداحلا ناذ نباردلا يسد داقاداملخإلالعاال برحا لما

 م مما كلذ نأ 200 0 ارو قانعألاقوقاوب رمأت لاقهناسلا نافةقاشلا

 02 3 رمأف باقل دبش“ نا اوسَوَو ها ققاَشي ع ْسَف ةلوسرو ملأ اوئاش

 ا عضوا ا # لاق ٍمةلملادرجرا كلذ هب لمفي نأ بوي قاشوتداح نم لكف مهتذاعتو مهمقاشم

 0 رمال و ايدل ايف 2 ل وسو 21 نوذؤب نيل ؛ َن ر ناجم هلرقدل# سها ا

 ْ اوذأب ن نأ ىلد مدهامنإل انال كلذ, نم مصمبال دبعلاو وسر هنا ىذأن م لاف بجوت»ذهو
 1 هللا ىذأ دتدتاف فرشالا نب بكل ءلسو هيلع للا لص يب يل لونان نيوةلوصروهللا |!

 تايآلا اا لصاز# هاوس رودس اى انزال دهان يدوبمىل نيل لإ يدق ةلوسرو

 سالل اريام كر كناو دحام نكيلل اذا يعد ىلعواهلتقو اشلار فك ىلع ةلادلا
 مدا هج لل عج را

 ١ نذ ذأ ندد رهو دقيق لان دذؤ نيل مقلع  هلوق هيلع حتت اذعنا |يرينك

 - ٠ ومص ةرسم  ءس

 وذ ١ َنيِدلاَ كب اونحأَن نيل ةَمَحَرَو نيييؤملل نمط ة وأب ؛ 0 ريخ
1 

 مال | ميلا 78 أب نودمؤب ا أ ذيتأل لات لاقو»# تايآلا »ضل باَدع م ََك رست

 أ قمع سبل احلا داوي نمناك !ذافةي الا عاب اوك لد وسوي اكراخ و

 1 رناعيالوف كلذ «رئانلا لب يادلاوو9ممدلا لالحر فاك داحملا نا تيقثه سنت داحملب فيكف
 | جرطشأ هن ا1رتس ألق ورأي امين مشات ةذوس ميلف توففانملا ردم

 شكو ودوري وغاب ابستو نضر كان ولم م نكن وُرَدذ ام

 أ هتاياي وهاب ءاريعسالا نأ يق صن اذعوركيأيإ | داب ”2رتك دق اود آل نؤزسأ
 ص مب وهنا ٍق يي تلاتلا لدلاد ول و 6 ىلوالا قيرطبدوصقملا بسلا رفكهلوسدبو
 أ لدي كلذ ذوب .الاىلاَ ديا يامل ولاقونمطلاو بيعلاز ملاو تاقدصلا يف كولي
 | لسوهياع هشام يبكازا نا نيقفانملا نم ىا مهتم ناكل سوديل هن الم ءاذآوا هزل نم,لكتالع
 ١ كم الووللالا لوقيال هلأ هسفن هدب ىلوا هناواقح هللا لوسر هنأ دقتسي نمل هنيالداذأو

 | عال لولا« ةيفرت» هير العا ميج ىلع بيجي هناو هلا ةعاط هتعاط ناو ل دملابالا
 | مسقاةيالا مهيب جت اميؤةلودكحي حر ال كيتون داجس ارق ياكل ذ ىلع
 تايومشاإ 1و هياعدملا ىلع هوك تح نونموال مهنا ه سفن هناحسبس

 1 ردا بيو

 نينلاىلإ دع ١ أ كلذ ليغ لاقرأنملاب وارهاظ كمل نولي لب هكحن 2 اقيم مموقنيف
 ' ىلإ انك تيد نوري كلب نم لنآ امو كيلر ام اوم اهبكأ توم 0 ا 4



 القد اديب الع بأ
 ناءهئاجبتنيباد ونص َكنَعْوودصَي م نيقفانملاَت 3 دل وس 0 او مار م 0

 َنوُأ وغيو هنايسلاقواقن نم ناكأوسر نع دصفهأو .سريملاو للاب انكملاكا تلا ىلا يعد نم
 نيدمؤمل اي ككلوأ امل يبن موني رف لدي ماتا لرشلارت ناب اس

 همر وروح

 كفو يطرب رق 0 حيال وسرورش أ ىلإ اوعد اذ لَو

 هنأ يحي نأ نواحي + 1 ا انو مآ ضم وراق فا نمنع و أ ا

 رفا / اعد 8 .انينمؤملا وكلك تا ف تيما م كنارأ ؛ ليلو ع

 ةعاط» نع ىلوت نمناىلاعتو هنأحبس ونا ١ :لمأ 1 . انما ارقي م 3 ل 0 وسر |

 ديرو واو

 انعطاوانمعهلوةي ىذلاوهنمؤملانأو نع هيك سيلو نيقئانلا نمورف هكح ءضر عاب لوسرلا

 ىلاكاحتلا ةدارلو لوسرلا كح نع ضارعالا درس نائالا لو زي وتعب قافتلا ناك اذاف |
 ديأي وموحنو سسلاو صقتتلاب فيكف ةوهشلا ةوق هببس نوكي دقو ضن ال ءاذهنا عمهريغ

 نإ بيش انث دح هريسفت فيحدنإميعار ,انبنمحرلا دبع نبيه اربا قاجاوباءاورام كلذ

 هللا ىلص ىبنلا ىلا امصتخا نيلجر نايل ينثد> ةرعش نب ةبتعادش دحةريملاوبأ انثدح سيعش |
 نالاق ديرت اق هيحاص لاقت ىغراال هياء يفق 1 لاقت لطبملا ىلع حال ىفقف م سو ةيأع.

 هيلع لص ىبتلاىلا انمصتخادقدل يفت يذلا لاقت هيلا !بهذف قيدصلاركب يلالا هذا
 تاهبحاصبأت لسوديلع هلل يلض يبا هب ىخقام ىل م انكيدب !ا لاداعي يفت ملسو

 ملسوهياعدللا لص يلا ىلا انمصتخا دقدل يضقملا لاق انف باطخلانب معو ان لاقى |
 هيلعدطلا ىلص يب الادب ىغقام لعأتنإ لاقف قيدصلاركب اب أ انيئاعضر نال ًانهيلع يلىغقف إ

 برضف هلسدق هدي فيلو جرش هلزأ هرم لخدف كلذ كل اقفرثعل اسف ةىفرين اهبافإسو ا

 ةلومكحمي يد نود. وبذل كب روم ىلاءتو كرابت هللا لززاف هلق ىضري نايل ىذلا س أر دب
 انثدح يحد نبالاقرابتعالل حلصب رخآهجو نمدهاشدإ لسرملا اذهو يآ الام ير

 ىلاوصتخاالاقريب رلا نبةورعنعدوسالاا يلا نع ةءيمل نب ادت دح دوس الا وباادثدحيفاجزوجلا
 لاقنرم ,©ىلأ اندر هيلع يفن يذلا لاقفاهدحال ىفقنا اجرسو هيلعهللا لصدتالوسر

 باطخانياابدل يضن يذلا لاقرمجايتايذاقلطنافركيملالوقلطنا مناسوهيلعهإإ لص لبا لوسر
 هلل صا لوسر كيلاند رقرميملااندر لاقا ذهناويل ىغق ل سو هيلعهثا ىلص هلا لوسرنا

 م نيب يفقاف جرخا ىتح كناكمرمعلاق معنا هيطيضق يذلا كا ذكر مكلف سو هيلع[



 كة

 قلص لوس ىلارخ ألا راو هلتةفرمت ىلا اتدريلاق ىدلا برهضن هغيس لعالم جرش
 هيله ا ىلص لا لوسر لاققق لتقل ءزبعا امولو يبحاصرمع لتقششا لوسراب لاقن سو هيلع
 يحنون ريل كبَر ىلاعتهك|لزناف اننؤم لف ىلع كرت رمع نانظاع تنك امإسو

 نيهجولان ذ هريغنمةصقلا» ذدهتيوردقو# دلع نمرمتف ريف متبرع [مينرمكحي

 ايلين اشا 'مسل اورو نود زينل إناعسماو ةكلذ ىلع كسار 7
 ا ابك 1 22 ب تامل هتيم ُةسْلاَسو ةري نيو يما 7 مع ادد آلَ

 هيلعشا لم هاذا نرقملاعتدلا امدح وجو نمابتلال دونيس منَ رانا الحم ادق
 ىذ 58 ندو هنغاصوصنم كلذ“ اهدتومملا ىذادتف هاذآن ف هتعاطب هتعاطنر ةاكماذاب 7

 هللا ةعاطودل اوسرو أ ءاضراودلو وهلا بع لمج هلا نا ثللذ نوير مدلا لالحرتاكو ذهل

 | ىلورَأَو يكل ام ا أت 0 .؟ ناك نإلةىلاهتراقفا دحاوًنيشهاوسرو
0 0 

 رس اهتوضارت ني اَسَو مدا ناو راو مودا الاوسأ مخل .تريشعو

 || ىلاعت لاقو#تددعتس عضاو هيف لوول اول ااوعيط ةلامتلافوبل وسرور نمْحَبلإ
 سمسم 7 ع ا

 ١ 2 1 كتوعب ب نيذلا تنإ ضيا لاقوريفلادسوفا ةوضر ا < |هلوسرو نأ

 قاقش لمجو# لوسي و شلالات أل نع كتوأ ًانياعبالا وتل نوع يم

 ا ىلاعتلاقنادح و قيشدلو مروعا ةيصعنو لو سرودقل ىذاو لوسروهلاةدا حو هلوسرو 7

 - اس اعل

 ندا 5 5| لامتلانو الرسوم هلل يئن اما ا 3 كلذ

 اوس روق أي 0 يهمل اعلا لوس 5 دل اد دا رمت اولي مالا 7لاقو كلو سوو

 ا لوسرلا ىدإ نفَدذحاو ةيجداوسرو هللاةبجنأ هزيقملا مزالتا نيب هريغوا ذهيفو ةي١ الا
 || ةطساوبالا مهدزإبو مهنيبامزوأ اصيال ةمالا نال هلا عاطادتف هعاطا ن هلا يذادقت

 هسفنماقم هللا ةماقا دقوما اوس بس الو هراغ قن رط مهن دحال سيل لسوهيلع هللا لم لوسرلا

 #رومألا هذه ن٠: يثيفهوسرو هللانيب قرفينازو# الفدنايب وهرايخاو هيينوهرمأ يق

 لقحا دقا ذه لعأ تادم آملاو نيم ولأ ىذا نيب ودلوسرودشلا ىذا نيب قرذدنا9اههناثو#

 هس ذأ نا مولعءونيبملا باذملادل دعاو ةرخ الاوان دلايف ةنعل كلذأ لمجو انييم ائاواناتهب
 هنادي لا لقلاو رفكلاالا كلذ قرف سيل ودل هيفوهنالارثابكي ند نوكي لق نينه وم
 هدرأ اط نمو ةمحرل ا نع داعب الا نعللاو انيرمأَبا طع ممل دعاو ةرش - الاوايندلا يق مهمل هن نارك ذىلاعت 5

 نوما نمل سو هيلع هلل اللص :1لوفءدييوأر :كالا نوكبالةرخأ ًلاوايندلايفدتمحر زع



 محابس هلق ملف لتقكو هي ةرخنالاوايثدلا قاده ءادفهثاناكاذافديل ةعمولتك

 ةروال وايد ا يفإ امل تاب ولا تالفاقلا تاتصخأ | انيمي تلا ءداةي الاءذهركذ

 هلام ينلاجاوزاوةشئاعن أش يفاهنا نمهريغوامهنعهللا يضر سايعنبانءاهريسفت ل قنو
 نينمؤوملا تأهب ايسر ناك الهنال يلا 4 ل ةقتاوماضيأ ايجي الاء ذهو لاق ةصاخ ل سوديلع
 اهيف سا سابعنبالاق اذهلو ةرخالاوايندلا يف هبحاص نعل ماسو هيلع هنا ىلص يدلل ىذا
 نيف ذه لا ديدجامالسا لي قد وأ 1 لبقثال اسوهيلع هشام يبنلا يذومنال ةبوت

 ةرخ الايف هجاوزانوناب .مملادعب نيذواوألسوهياعمللا ص يبنلاهب دصقا ذا مدلل حيرم قافي

 "قوت مكتوم وعقول هناححبه هريس داس لإدلا# طق ىلةأرما تغبام هلاف

 الملا 3 مك امعأ طبعت نأ ضحبل مشع رج لو األ اورو الويلات ْوَد

 نعوةتوص قوفممتاوصا عقر زعو اهتهئاسبسمللا ناةلالدلا هجوفطب ,تالثل يان ورش

 رعشي ال هبحاصو لمعلا طوبحي ىلا يضفي دقر ريجاو مذرلا اذهنال ضعبلمهفعب ر نك هلروجلا

 نمَودناحبس ل اقرثكلابطي ع ب لمعلاو بوججولاةياغ كرت بيل معلاط ربح ىلا يضفي دقامو
 تاب الا نمكلا ذريغو' لامعا ت ْتَطبَح كبد 2 دز 1 د
 ترادهنم اخي لوقلابهل رجس أو راسو هياع هلا ىلص بدلا توص قوف توملا عفو نا تبثاذاف |

 كلذ نأ مولمملا نق هيف بيسو ال ذل ةيظمهئاو كلذ همن ط 4و رش الوهو بح اصرغكي

 لالجالاو ماركألا اوميظعتلاو في رشتلاو ريقوتلاو ريزعتلا نم سو هيلع هنا لص هل يخيل
 مفارلا دصقيملناوملسو هيلع هللا ىلص هب فانزقسإ وال ىذا لملتش ؛ دق ثرصلا عفر نأ الو
 ٍقيرطبارفك دقلادوصقملا فافقسالاو ىذالا بتراكلاذكت وملا ارت افا
 دئاضع ا 6 فيي لوس ا أجل ىلاعت رق 2 ةمبالالب ادلا#9لوالا

 زادت نينار 1ع نوال تب جيلا ردا لك مكمن نيل فأل

 ةدرلاةستفلاو ةنتنلار ذي نا سو هياعمقا ىل إصهرءافااخن :مىلاعتر ل لأ رن ريبصي

 يندم مامالا لاق *تاب آلا نمكل ذريغ وشم دل ىقح'مولئَةَوهناحبس لا ةرغكلاو

 ةثالث يف يودي هللا لص لوسيا ةعاط تدجوف فصلا يف ترند اي زب لضفلا يا در
 ني ا ياما ل ه6 ل

 م وأ ةنتف 3 مه مص رم نة نوفل هير ٍدلاردحْيلة ول 1 لمج حاتضومنإث الثو

 ناراسو ياعم ىلصالرق ضميدر !ذاهلعإ كرشلاةمضنلالوقيو امرك لمجوتبإ ابدع

 لركن يح نوم 1 كب َرَوالَدَب ' الاء ذعراتي لمح ركل نوي را نه« ىشهبلفيفمقي
 اماححطسل



 ب

 تالالدلا تددعتاذا نك هيلع ممتهللا دمج هفا عم عساوباباذهو متي اميف

 هيلعهلا ىلص لوسرال مارتحالا كرت ناربظو هتب رقع مظعو باسلارفك ظاغ ىلع تدضاءتو
 ليل داع . ًاندصق ايف غابا كلذ ناك طبحلا رفكلا همم ف ااه ده. بدالا هو سوراسو

 اهجاَو زأ ارحكشت نال هل أ لوس واو ذوب نأ مل كك م3 لاف ىلاءتدا نال نمانلا
 كثالذنال هجاو زا كدت نأ ةمالا ىلع مرخ اميظع هل ادع نك 'مْكَلَدنِإ ادب امدْنب نم |

 ةيالاوذه نارك دقو و هيلعلا ىلص هتمرحلام يظعت ىلاعت ها دنع اظعلءجو هيد
 || حكت نمنا مةكئاعتجوزت سو هيلع هلا لص هللا لوسر يفوت دقرل سانلا ضعب لاذال تاز
 هللا ىلص همرح نمكتنا اجهل ءازج ل تقلا دعب وقعنأف سو هيلع هللا ىلص هيرارسواهجاوزا

 .نرءتباث نب دامح نعدحيت يف لم يورامكاذ ىلع لبل دلاو# نوال ماشا سو هيلع

 يلعل سو هيلعمللا ىلص هللا لوس ل اقف لسو هيلع ها ىلص يبن دلو ماب موتي ناكالجر نا ىننا
 أ وه اذافدجرخاف هدي هلواتن جرخا هل لاقف درتي يريفوداذاف يلع ات أف هقنع برغاف بهذا

 امبوبجل هنادلا لوسراي لاف لسو هيلع هنا سهلا لوسر يف يس فكفركذ أ سبأ بوجي
 ةماقاب رمي مو هتمرحن م لوقسا ام هقتع برضب ملسو هيلعمثاىلص ينلارما لجرلا !ذرفركذمل |

 || الوداج نصح :ريغن أكن أو مجراذص# ناك نأ لب ةبقرلا برضوه سيل انزلا دح نال انزلا دح

 هقنع برعغب لسو هيلءدقا لص ىنلارما الفربتءلارارتالاب وا ءاد مشقعب رابالادملا هيلع اق
 هيلعدللا ىلحهتءرح نم هكهتنا اا هتق نا لع نصحتريغو ا ًمصدتنوكي نأ نيب ليصفتريغ نم
 هلتقب رمأت كلذ وسنب ادهمشواةرمام طهر ش|بمءاي ًارامهنانادهاشم دع دهش دن هلءلواسو
 اهناكناف ةصقلاةىربتسل ايلعثع هئاواهنم ةئوم أمةدسفملا نا لعاب وب ناكهنا نيبتالف
 ىريدهاشلا لب لاق ةامحلاةكسلاكنوك ا اهريغوا ةصقلا هذهيف لاقل خودزتقأة> هدعدشلب ||

 بركيدعمنإ سيق تنبةإ ق جوزت سو هيلع هللا ىلص يبلانا كلذ يلع لدي مبئاغلا ىريالام ||
 اهيلع برعشي نانيباهريخ هنا لوقو هيلع مدقثن ا ليقوا ملخدي نا لبق تامو ثءشالا تخا

 تام الفاولاق حاكتلا تراتخاف تءاش نم مكدنذاوقلطي نأ نيب ؟نينمؤرلا ىلع مرتو باححلا
 نات ممم دقل لاقفركابا خلبف تومر فج ل وجيل نب ةمركعابجو زتسو هيلعشا لص يبلا ||

 ليقو باح ا اهياءبرضالو اهب لخ دالونينم وللا تاوعأ نم يام لاقفام_متيبام يلع قرحأ
 اهدادتراب لسوهيلء هللا ىلص يتلا جاو زانم تسيل اهناركب جلا رمح جتحاف ثدترا اهنا
 نماهنا ىأرال اهجوزن نم قيرحتوابب رحت ىلع مزعدنع هك ىضر قب دصلاناةلالدلاهجوف ا

 فكن لسو هيلع هللا ىل «دجاو زا نم تسيل أ ناب رم هرظان ىتحملسو هيلعدملا لص يبتلاجادنا |
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 || لاقيالو ملسو هيلع لص هلا لوسر ةمرح ل كسا نم لتقنوري اوناك مهنا لعف كل ذلامسهنع
 نيهجول لتفوا انزلا دح دح مرح تاذ قا نمو هيلعم هرتث نوكت تناك اي :رلادح كلذنا |

 دارا القرارفا واةنعب ؛ ءطرلا توبث ىلارأ ةتفيدحلا كاز نايفاثلام لا انإادح ثرأ اهدحأ |

 هللا لوسرةمرح نم ه.تنا امةب وقع شلل ذ نأ ملعاهيشغ نوكيا نا زاوجعمتييلا قيرت
 سو هيله ىلص

 ياةنسلا !ماوككاضيا لولسملا مراصلا هياتك يف هلوق هلا دمر ةيهأنبامامالرهاوج نموا |
 ضاقتناو اًيمذوأ السهناكم ءاوس ملسو هيل هلا ىلص يبنلا باسل تق بوجو يلعةتسلا لئالد ا

 ثيدللا ق0 ثيد احاف مسوديلعُا ىلص هلوسر وأ هئدوأ ةباعك واىلاعت هللا يسب دبع

 اهقنفتهيف عقلو ملسو هيلع هلا ىلص يلا تشن تناك ةيدو ما ي يلع نع يعشلاماوراميلوالا

 ةطبنب اودنتسيف دوادوبأ ءاوراذكعاهمد لسو هيلدا ىلص هللا لوسر لاطباف تنامي < لجر

 .لرعءري رجات ًأبنالاقر هللا دبعدتباةياو ريف دم امام مالادب ل دتسأ امةلمج نموهودهن 1م يف

 همعطت تناكذةي دوهيق ارماىلا يوأي ىهمعا يب عاني سملا ن.لجر ناكل اق يبعشلا نعةريشم
 يلايللا :نمةليل تناك الفديذ اتوملصوديلع هلل لص بنا عشت لازتال تناكفديلا نست

 مالا اتاري سانا دشن وعيسى امش لوس كاذرك ذحبصا اف تنافاهقنخ ُ

 ىاريعشلا نافديجثيدحلا اذهواهمدملسو هيلعهلا للص |لوسر لطب افاهرما هلك ذف

 لجرلا لتةلعل ل دو لسوديلع هللا لص يبن ل1 مش لجال اهلتق نايف صنوهوهنعىوروأيلع
 نال ةنداهعةعداوم تناك ةأرملا هذهنال ىلوالا قيرطب أب امس !ذاةلتسلاو ملسملا لتقو ي مالا

 برضيلوةقلطم ةعداوم ءاهباونأكنيذلا دوييلا عيرج عداو ةشي دما مدقامل سو هيلددللا ىلص ىبنلا

 هللا ىلصنيبل ارئاجا نق نكيإ راو مهني را را ةلزاج علال |ءادنعرو رشم |ذهوةي زج مهلع
 ملارقح ريغب ةدهامساسفت لثثن نم لسو هيلعْما ص لاقدقناف لمفام ب بق لجرلل م [سوفيلع

 راعج نإ ليعايمأ ى ورام6يفانلاثي دملاةلغاحابمناكمنامل !ءاهمدردهاالفة نجلا ةحنار حري
 ماد تناك ىمحا نا امهنعهللا يضر سابعنبا نع ةمركعنع واخ نانعنع يثار دان
 تاذناك الفرحزات الفاهرحتي و يشن ”الفاه منيف هيف عقل راسو هيلع ىلص يب لام دلو

 هيلعأكناو املي يف هعضوف لودملاذح ًاقهمعشتو ملسو هيلعدقا ىلص يبنلا يف عقل تلعجتلبأ

 الف الجرشادشنا لاقق سانلا عمجلمل اسوهيلع هللا ىلص ينال كل ذر 3 ذحبصأ الفابلتقق

 يدي لديبدعت ىجلدادت وهو سانلا ىل ختي مالا ماقفلا ةماقالا ى وح هيلع يل لف

 يفمنت مدن الفا هاهنا كييف عقثو كت ,كوشل تناك اهيجاصانا هلا الو سرايا سوه لمولا | ا

1 

: 

 ا



ُ 
 أ
/ 

0 

 7 م ع

534 
 تس تس

 أ| تاعج ةحرابلاناك املف ةقيقريل تناكونينلكللا لثمنإنبأ اهتميلورجزنت الفاهرجز ٠

 || هللالمىنلا لاقنابتاتق ىحهيلع ت أكتاواهنطب يف هتلعل لومملا تذخأق كيف مقلوكقشت

 أ ي_:رركت ناركيذصقلا هذ ئاسنلاودوادوباءاود ردهايمدنأ اودوشاالا سو هيلع
 أ هبوصحا ام96ثلانثلا ثي دما لا هريغ نوكت نان نكي ودهامامالا مالك لدي هيلو ولوالا

 ا لاقي دوبملا فرشالا نب بمك ةصقرمو ةمذلا هنمتئربو لتق بساذا يذلا نا ىلع يم مئاشلا

 متحاو 5 ةمذل ادهم أروتومل سويا ىلص هللا لوسر ب ب اذا لقب مئاشلالاةيباطللا

 رباج نعرانيدز: ورم اهاوردقو ةروهشمّة ضي ةيسم هتصقو فرشالا نببمكر ب كلذيف

 ا هللا ىذآد قع فرشالا زبك د لءماسو ديل هلا ىلص هللالوسرلاةلاقشا ديعنبأ

 أ لوقانا يلئذأت لاق مسن لاقدلتقا ن يتلا لوسراب انا لاقت ةكسمن# ردم ماقث لوسرو
 | لاقدمع"املفانانعو ةقدصلا دارادق ( اذهنالاق منيبام» رك ذوماتأت لاقل لافاثيش

 لاقدر ماريصي* ىش يا ىلارلظنن دع دن نا هركتو نال ءاح_بتا دقانا لاقدنلقل هل راش ٠
 لان ءاس كنهرثا برعلا لج نا لاق ؟ هان ينيهرتافلاقاقلس يتنلست نا|تدرادتو
 أ ىنعي ةماللا كنهرن نكلورق نمنيقسو يف تندر لاةيفان دحان اسي لاقت الواقومءرث
 اليلءوعدفا اج رشي ن , دابعو ريبج ن «سبعيلاو ثراحلاب هيتأين اهعداوو منلافحال لل

 1: امميالاق مدتوص هن 13 وص تل الإ يا هنأ ءادل تلاثورهعريغ لاق نأيفسلاق بريلا لزاف

 '' قرسف'اجاذاينا دم لاق باج الاليل ةنمطمملا ىعداذا ب ركلا نا ةلئانوب ا هعيضرو دمع ذه
 بيلعلا عر ك..دجف لاق اعشوم لوزن ل زال ملو دفدنم تنكمسالذاف هسأر ىلاييديدما
 نايازذأستا لاقت مث ف من لاق تمم هانا يل نذأتف!لاق برعلا ءانرطعا ةثالف ينحت مهنلاق

 | نبميهاربا رع سبوا يلا نبا ىورو# هيلع قفتمم اهقن عدلان هنمن .ئساف لاقدوعا
 | دهاع فرشالانب بسك نا هللادبع نب رباج نعديب | نعةملسم نبدمزب دو#نيرفعج

 | ةوادعب نادم ةيدملامدقم ةكب قملودلتاقيالو هياعنيعيال نا سو ديل فصلا لود
 ْ ا بدنكلذ دنعترعشلاب هوم راصو سو هيلعهلا ىلص يب دل

 ان زيكرشملا نءابعم نمو دوبي تعزف لاق هلا دبع نب رباج ىلا مدل: ييدقاولاىورو+لتق |
 ا 55 اداس نمديموهوتليألا انيحأ اص قرطدق !راتئارعص اني حسو هياعّللاىلص يا املا ||

 ٠ ىلعرد» نمهريغ ”رقاكق نال سود يهل لصد وسر فان ثدحالو رجالا ةليغ |

 1 فيسلاناكالا مممدحا اذه لعنيملو رعشلابان شو ىذالا اان«لاتدنكلو هليعغاا مهيأ ثم
 م اورتكف هيفاملانويتنبأب بانك ميا وبتكينا ىلا اسو هيلع هه ىلع هللا لور مهاعدو



 ة

 1 لكقووي نمتلذو تفاخو دوبي ترذخ ثراحلاتنبةلمر راديف قذعلا تت اباتك هنو
 ا هلا كوس ,ر نا انلرك ذوةصقلا يف لاق هنا يرهزلا نع ةبقع نب ىموم ركذو»*فرشالا نب
 هللا لوسراياتاةملس«نيدمشللاقف تثئاف :رشالا نبا ىنفكأ ميلا لاقإا سو هيلع دعنا ىلص
 3 هئاهشو هلوسرلو للهتوادعب فرشالا نب اهثا لعتفلاق اع درخأ ىلا هلتق يف ةعقلا اركذودلتقا

 بلاطىبا نب يلع رع يوراما عبا ارلا ثيدمل اوكا ذب هنالعءاواشب رق يلعب ًاتومايل
 1 دج هياغ”أ يبس نعو ل زتقابثبس نم سو هيلع هلا ىلص شا لوسر لاق لاف هنعهّنلا يضر

 آ نمودولتقاف ايي سس نم هظفلو يورملارذوباءاورو يجزالا مساقثاوباو لالا دمتوب هاور
 ا ثيدحلاو هل دح ل دقن ناوةباتئساريغ نم لتقو هنا ىلع لدي هرهاظوهو رلجأذ ىلاعصا بس

 ا هللا يغدر قيدصاركيجال لجرظلءا لاقت ةزرب ىلا نعذم ادق بهللا دبع ىورامالك سماع

 : ياسنلا هاور لسوهيلع هلل ىلم هلل لوسرد-بدحال اذه سل لاقو ف رهتناف هلعقا تاقث هنع
 ا م الجرن ةزرب ىلا نعرذ نب زيزعلا ديعنب كال ةياور يلو ١ ةبعش ثيدح نم

 دعب دحال تناك امالي ووا كحيو _لاقن هقنع برضا الا هللا لوسرةغلخاي تل تاةنركيابا |

 || فرط« نبهللادبعنع حيي دأه ساب هنتسيف دواد يا ةياورفوملسو هيلدا لمد لوسر

 | يلرذأت ت تاقنهياءدعشاف لجر ىلع هظيتف هتعدللا يفر ركب يلا دنع تنك لاق ةزرب يلا نع ا

 ا أ املاقف "يلا ل سراف لخدن ماقت هبضغ يتلك تيهذ اق لاق هقنع برضا ن اهلا لوس ةفيلخأي ١

 ا امهقلاوال لاقومسن تلقشلت ةرما رلالعاف تنك لاق قدع برضا نايل نذئاتلقاقتآت لق يذلا |
 ١ شا يلم يبلاباس لتقزاوج ىلعدب لدت ةسادقو سو هيلع هللا لم هللا لوسردمب رشيل تناك |

 زيزعلا دبع نب ركب وباو ىماقلا قاعتأ نب ليعامساودوأ دوب مهنم *|ل "نم تاءامج سو هيلع

 يق لس ويل ءشاىلم هبس نأ ديقي ثيدحلا اذهو الملا بنر ,مثريغو ىل طميوب ا ضاقلاو

 ةصق سداسلا ثيدحلا قيزماو رفاكلا لتقىلع همومعب لدتسيو لتقلاسييةلجلا |
 ا
 ا
1 

1 

 ا ةمطخ نم ةأرءات تدثلاق امهعشا يضر سابعنبان ,ع ىورام يثو ناورمتنب ءايصعلا
 ا ريخاذ ابلتقن ضيف هللا لوسراياثا اهموق نم لجر لاقفاهبيل نم لاقف ملسو هيلء هللا ىلم يبا ا

 || اعمق يزاخملا باص اركذو نازنع اهيف حطت طمجنيال لاقن الذب ملسو هيلعدللا ىلص يلا

 | تناكتاورء تسب ءايمعناهيبان «ليشقم نب ثراحلا نينا دبع يثدح ىدقا اراالاق# ةطوسم

 1 ضرختو مالسالا بيعتو ملاسو هيلع هلل! ىلع يب جدلا يذ تتناك و يمطحل ادب زويديزيت

 1 !مغي رتواملوقهفاب نوح يلعن ريدك لاق كلذيفار نعش تلامتو ملسو هيلع هللا ىلص بلا ىلع ١

 ًَ لسوء شا لم هللا لوس رواهتلتق الد ؛دملاىلاهّللا وسر تددر نكت ارذني يكل نامبللا
 ا ص مدمس ا



 ا فوجي يدع لري ريم اه ءاجردب ع نهملسو هيلعهلا لم هف'لور مجر الفردي ذدئموب
هردصيف هعضرت نع ميثم مايئاهدلو نمرةئاطوحوأ اميبيئاب ياء ل> دىتح ليا الأ

 ا ىديامسلا_

ف نمهذفنأ ىتحاهردص يلع هغيس عضو تاهت ةءماحم ةهعضرتيملادجرت |
 ىلءىتح جرخ اعرب م

 لا ةفري عملا ارظن ملسو هيلع هللا ىل هيب ينلا فرصنا | املفم .اسوهياعدلا ىلد ىنلا م عمجبصلا

 هللالوسر يلف اعتاتفا نوح ؛ناريسع شخ هنا لوسراي نايل ععأ لاق ناورم تشب تاتا

 ىلإ ماسر هيلعمشلا ىلم يب :!اتفتلافري ع لاقت سوديلع ل لص يبا نم ةككلاو ذه تحعمأم 1

ِ 

1 
 ا ١

 اذه ينيب متيرضل تاق ام كجحاي مهلقول هديي ينسف ىدلاوننورظنتال ماء يفوديكف | ا

 .كروفختسإ لاجر مهتمناكو ةمطخيفب يفمالسالاربظ ذكءويف ككتقايفا وا توها ىتح |
 مسوهي راع هللا ىلص يبنلاعن رم نأشمر نع نيش لايلس 3 2ظ20000 م السالاب

 يدوويلا لقيا ة سنام الا ثيل اةراصنالانوطب دحا ةمطخ ين نمو ردب نم

 وبادل لاقي فوع نيو رم يب نم شن اهدتس ىدقاولا ىور ريسلاو ىزانملا لها اهركذ
 ةنيدملاىلا ماسو هيلع هللا لص يبنلا مدق ن يح ةنس ةثامو ني رشع خلبدنا اريك احيشناكو لقع

 هلا بوسر جرخاملفمالسالايف لخديجلو ملسو هيلع هلل لص بلا ةوا دلع ىلع ضر ناك ١

 وج نمضتت ةديصترك ذو لاقت 3 وودس> ,رفظ اهدنا ءرفلفو ردب ىلامل اسوهيلعهلا ص ا

 هنود ثوماوأ لقعابا لتفا نارذنكيطمريمعنيملاسلاةدعبتا نممذورملسو هيلع ىلص ينل ١
 فوع نب وردع يف :ب يف غيصلايف ءانغلاب لقعويأ مانثةفئاص ةليل تناك ى تح ةرغهل بلطف لهمأأ ا

 هيلابا ها ودع حاصف ش ارفلايق شخ تحمد كا ىلتفيسلا مضوفري معن يملا ىلقاف

 دمك ذودب هانلتقاهلجق نعمل منول كاودإتق نم ماولاقودو ربقو هلزا «دواخداف هلوق ىلع م نمم سان

 مللاروظأ واب ا هنائاو دحاعدقا ناك راك ةنيدملاد رمزا انو 5 ذدتوأب دوري نأك هنا ديعس نبأ

 نب ديمعملا اورظناف بيقلاب هلوسرو هتارعن لجرملا اوراظ نامل اذ ذالاةن هلوح نع

 هللا ةعاط يف ىرمىذلا ى عالا اذه ىلا اورظنا هن هيأ ىفرباططانب رسعلاقت يدع |

 دحو ملسو هيلا لص هللا لوس ردت .نيريمع مجراملفريعبلاهنكلو معالا لقثال لاقذ

 ١ معنلاقأجت اتق تنارو عاياولاقف ةنيدملا نم اايقمدو أر نيح هيلا اوليقافاهنرتلدي ةعاجا تيب يف

 ا

 ١
 | ا

 |ىدقاولا لاق اهروغو ى دقاولاو قاححسا نياءرك ذريسلا لحأ دنعووشموهو ل ليدل مز نب سنا ا

 ١ لواناو نازاعابيت حيطت نال لاق لوسراي ؛* ىثكلذيف؟ نطلع لاق اسيا أم 1

 ا ةلالددفو فرشالا نبا لق. !بقيدتاذهوتر رجا نما روش 2 , رمشع سر ىلعلاوش يف لقق

 أ ثيدحال6 ند“ ادا ثيدحلا# جنا غل تقي ود ذبع ضني بسن اارباخأا ذادعاملا نا ىلعة ضار



 ها

 ! آنا 57 اخ نيبن كام رم لاق# رو نب نجس ن رع زنا ةرخ هللا دبع يتثدح

 جرخ هش هب عقب قوق ٌةعاَرخ نم مالغ محن لودي لسا لوسراب يلبدلا منز )نب سنا

 | لاقا امد از م بلطت ام ءدمهنيي ناك ام عم رشأ ا راثف هتعش مار ان هموقيا

 | سس يعازحاماسنب درمح جرخو لاق هيبأ نع يمكلا دفان نيماشه نب ا ازح ينبئ دح يدفاولا
 1 كو مهباصا يدذلاب هنوربذجيو سو هيلع هللا لص هلا لوسو ر رصنتسإ ةعأرخ نم انكار نيعب رأ

 || ناش لوس راياولاق كرا غرتالقلاقادمدشان فارسا اقرايتاةديسةلاداشلا اهيفدست
 8 سناك كلذ لف« دسودياع هللا لص هلا لوسر ردنف كامثدق يليدلا منز نب سأ

 ا
/ 

 ا

 لوسر حدماهيفةديصق رك ذو لاقف هنعهئلباع سو هيلع هلل ىلص هل لوسر ملا ارذتعم ءمدق

 انوا ملسو هِلعْشا ص هللا
 ديشا كل لاقو اهيدهي هللا لب * هيما دعم كد يذلاأتتا

 دمحم لتريةمز فقواو ربا * الحبر توف ةقان نم تلمح اق

 ديلاب ذذالاككنم اديعوناو * يردم كنا هلا لوسر ع

 دجنتو نيبتم سس لك ىلع * رداق كنأ هللا لوسر مامن

 يدياذأ "يلا يطوس تحفر الف # هترمم يفا هلا لوسر يلو

 دعسأو قلط مو سا أوبيجأ * ةيتفمي واي تلق دق يننا قرش

 دصقأو ألا ملاع ركفت تقرد * امد الو تقرخ اضرعال يناق

 |! 4 ؟وءراذتعاووكعهتديصق سو هيلا لصد لوسر تنلب دمازحابيندشنا يدقاولا لاف |

 ا كذؤير و كداعيمل انمنم وفمأ ابسانلاىلوا تناهللا لوسراي لاقف ىليدلاةي واعم نبا لذوت

 بذك دقو كلطأ نمكبان ذقتاو كب هل اناده تح عدئاموذخأاءىر :ردنال ةيلهاج ىف نحنو

 ديالو نمإ "حا ةماهعب دجنملاناف كنع_ بكرلا عد لاقت ك دنع اورثكو بكرا هيلع ١

 ! لو هيلع هللا لص هللا لوس .ر لاق تكس الفقي واعمنب لفون تكساف ةءازخ نم ربا نأكحرلا ا

 | دخودددمايادمدملسرديطمثا يل اص يتلا ردندق ٠ ماوي ا هلادق لون لاقدتع توعد

 | يناباعتاذ ان هودعا ذل ةرعش ف لسا دقات مدد حابب يبا دمام نايف صن

 هللالمشا لسا هحدمو نيرا ييذكتو هراذلعاوهمالسإدعب وهو !سو هيلع هللا يلم

 | راوج عمنوكياغاو لاو مد رادها نعسو هيلعملا ىلص ىنلا نموذعلا هب بلطامنا سو هيلع

 ا اًرذدم السم السم هكيجعلمب هبقاعي نادل ناك ملسو هيلع ها ىلص ىلا نأ ملمف بنذلا عاب وقعلا

 | للا لها اهيلعىفتا اهيقوحر سيلا نباةصق الك مسانلا ثيدحلاو يدمل اوك امرك وال هنع ىنعامناو
 0 تا ا تت

2 



 لدعلادحأ ارلاءاورام ىوقاو تت!كلذو داحآلا ةباور نعيؤغت ةفافتسا#دنعتضافتساو | :

 صاقو يلا نب دع نع دعس نب بعصم نع !هنمةلال دل دجو نييثيل ةحورش.مةدنسمأهرك ذنف

 ىتحمب اف نافعنب نائعدنع حرسيلا نب دعس هللادبع أ تخادكم حتفموي ناكل لاق

 !مالث هلا رظن هسأر عقرتهلادبع عيان هلنالوسرايل اقف سو هيلع ىلع ي يبنلا ىلع هثقوإ |

 اذه + ىلا موقيديشر لج كي ناكاما لاق هبا ىلع ملبقا م ثالث دعب هعب افي ًايكالذ لك ا
1 1 
 ل
 ا
1 

1 
 ا

 تأنواالا كسقتيفام هللا لوسر ايدام لسقفوتعين عيدي تففك يف آو ثيح !'
 اورو حيت دانساب دوادوبأ ءاورنيعالا ةنئاخ هل نوكي نينا ضينيال هنالاق كتيعبانيلا :|

 دوديلع هللا ياس هللا لوسر نءاةكم «حستف موي نأكل لاقدعس عاذهن نمطسبا كل ذك اسنلا | ا
 لهج يلا: ربةمركع ةبدكلاراتساب نيقلعتم هوة دجو ناو موأتفا ىلاق رفن ةعب راالا سانلا

 لطخ نب هللادبعاماف حرس نبدعسنبهللادبعو ةبايص نب سيقمو لطخ 0 بهللادبعو |
 اراع قيبسف رساينب راعو شي رحنيديعس هيلا ىيتسا ف ةبعكلا راثساب قلعم وهو كرداف |

 ةسركع اماودولتةف قوسلا يف سانلا هكر داف ةبابص نإ سيقم اماوداتقن نيلجرلا شا ناك
 | مانيش كتع ىنغتال متل (نافاوصلخا ةديفسلا باص لاقت فصاع هتباصافرعبلا بكرف | ا
 أ اديع< يلح ثلذللا ديشرلا في تلال صالخالا الا رجلا يف ينجغ مل ن .رلهقاوةمركعلاقت ١ ا
 ملساف هاي ركأأ رفع هندجالف ديويف يدي مضاىتحادمحت انا هيفانا امينتيفامتنانأ ا

27 

 /( هللا لوسراعدا لفدتعشلا يضر نافعن ب نامعدنعأ تخاهناف حرس يلا ن نب دعس نإ ؛هللادبعاماو '

 |( يقابلا ركذ ممل وديلء ها لص يبنلا ىلت هنقوإ يتحدي ءاج ةعببلاىلا سانلا ل هودي ياءهّشا يلم ا
 يبأ نبدعس نب هلئادبع ناكل اق امهتعشا يض .ر سابع نبمفلا دبع نعو#دواد وبأ هاوراك | ا
 | هلل لوسر هب رماف رافكلاب حلت ناطبكاهلزاف ملسو هيلعمل لص هللا لوسرا ب تكي حرم |
 ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر هراجاف ناؤعدل راها مصتفلا موي لدقب نامل سوهيلعهللا لص |
 لوسر بكي حرسيفانبدعسنب هللا دبعناكواولاق هخا يشأ نع يدق ولا رك ذددرا دوب ءاعر ١

 يلع بتكل يلع عيت لسو هيلعتلا لما لوسر هيلع ىلعا اه ردنا مرف ل موهيلعل لسا
 قال ةءامدير ردي ام لاقونتتفاذهرقيو كلكم لسوديلعدللا (لمدلا لوسرمأل هرقبف يكح
 ةكميملا ةنيدملا نما راهجرخو دمت ىلا ىحوي أكل يحوي تبتك يذلا ذه تثشام بتكأل
 ىلا حرسيلا ن بأ ءاج موي ناك الف تلا موي همدملسو هيلطهشا ص هلا لوسد ردهاتادئرع
 بهذاو انهه ين بحاق كي ريهتس| هاو يف ياي لاقث ةعاشرلا نمءاخا ناكو نافعنب ناثع
 نايانيععيف يذلا ب رج يك ارنا ادم ناني هجلكت دمع لا

9 

1 
| 
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 ا

 تلح دق 4 .رل ا ماظعا يع رس ا
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 و قنع نإ رضي رت راهثاو هلاديع لاق يعم بهذا لب هنعهما يضر نائعلاقفأبلات [

 لراكلعتي الف يمم قلطنا نائعلاقن عضوم لكيف ىوبلطي هباطتأو يد ر ردهادقىف ار ظنإ
 حرص يبا نبدعسنب هللأ دبعدياذيكناثعبالا لموديل نا سهلا لوسد عرب, ملف هللا ءاش

 ينام تناك هما هكا لوسراي لاقف ملسو هيلعهنلا ىلص يبنلا ىلع ناؤع ليفان هردب نيب نيفقاو ٍ

 هيلعللا ىلصوللا لوسر هنع ضرعاف يل هبرف هكرتتو ينةطلت ت تناك و همطفتو ينعضرتو هيشعو

 مالكلا ذه هيد يعيف لب قتساد وجوير لسوديلعهقإلص يبتلاهنعض رعا اكن اثع لعجو 5
 نا رالف هنو هنالهقنع برضيف جر ووقيناةدارا لسو هيلع هئارص يتلا ضرعا امماوأل|

 هللالو راي لوقي وهو هسأر لقي ملسوهيلءهللا ىلص هللا لوسر لص بكا دقناّتعو دحاموقيال
 ام_لاقف هباحعص | ىلا تفتلاع معن لسو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاقف ىماو ,ىباكادف هعيابت

 تأموا الا ريشي نبدابعل اقف ىسافلا لاقوا هلتقيف بلكلا اذهملا كتم لجرو وقي نأ كعنم
 بر افي اريشت نا ءاجر ةيحان لكن م كفرط عيتال فا قلاب كعب يذلاوف للا لوسرأب يلا

 اليفا لس وديلع هل لص هللا لوسر لاقف باطما نب رمعلاقتي و رسيلاوبا اذه لاق لاقي وهقنع
 ةنئاخ هإنوكي ال يبلانا | ذئموب لاقرلسو هيلع ىلص يتلا نا لوقي لأ ؛اقوةراشالاب لتقا
 ٌءآر انكر سوهيلعمللأ |ىلص هللا ل وسر نم رقي لش مسوديلع هلل ىلص هللا .لوسر هعيابفنيعالا
 كار 5كم رفي هللادبع مأ نبا ىرتول يماويجاب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسيل ناقعلاقف

 م هتكلوهللالوسر اي : ىلب لاق هنمؤاوهعيابا|لا لاقت لس هيل شاص هللا لوسر مسيتف

 امعمجرقهلبق ناكأم بهي مالسالا سو هيلدا ىلص يدلا لاقت مالسالا يندم هرجيظع
 الد يو انا يلوي ل ميتا ىلع يفيق ًايناكف هربخ افحرس بأ نيالا
 هل بتكيو يحولا هامقل ناك ها ملسو هيلعهللا ىلص يب جلا يلع ىركفا دعس نب هللادبع نا

 معزو كلذ ىلع رقيف يحولا ن مهب هرمأ ام ريقي وءاشث يح هفرصي ةثاو هي لءهقفاويفدي ري ام

 سا ص هللالوسرملا يحوأ ايدعز يفدلا وادق ناكذا هلا لنا ملثم لزنيسدلا

 ردق هتوبن يف بي رلا بجوي اههيلعءءارتفالاوهباتك ىلعو هللا ل اوسرىلءنعطلا اذهوملسو ||

 رخآب ناك هيلع ىرتنا ا كلذكو بسلا عاونا نموهو نءدلا يف ةدرلاودب رفكلادرجم لعدئاز

 نأك ذامثرارتفادحا لكل نيبتيل ةداءلا نءةجراخةب وقع هبقاعو هللا همصق ةيرفلاءذع لثم

 هرمأ ةقيقحي وهنطابب سانلا معا هبناك ل ئاقلا لوقب ناب بيز ضي نملا بواقلا يف بجروي اذه لم

 يف يراخيلا ىورف ورق نع هنااهينيبي ةيآهيف ربظأ نا هلوسرل هللا رصن نق ربخا اوهنع ربخا دقو

 قو ةرقبل ًرقو اف ةيفارصن لجر ناكل اق سا نع بيهم نب زبزعلا دبع نع دحيم“ ||



 أ الا دمع يرديام لوقي ناكنايئارصن اعف ملسو هبلعمقلا لص ينل بتكب ناكو نارمت
 ا اونا هباحصار دمت لمن اذهذ اولاقفن ضرالا هتاظفل دقو بصق ودق دفا هتامافدإ تدك" |

 !!| اوهاعف ضرالا هتظفل دقحبصاف اوعاطتسا ا١ضرال ا يفاوقمعوهلاورفخ هوقلاف انبحاص نع

 ! بل ةسنانعتباث نعةريفملا نب ناواسث يد حن همام ماورو*هوةلاف سانلا ن«سيل هنأ 1

 قلطناف سو هيلع طا يلص يبنال بتكي ناكو نا ارمتلآوةرقبلا أرق دق راهنلا نب نءلجرناك |

 ثبل اف هباوبع أف دمع تكي ناك دقاذه اولاقءوعفرف لاق باعكلا لهاب قلل ىتح ب راه
 أ / هل اورفخاو داع ئاهبجو ىلع هتذيندق ضرالا تيم اةدوراوف هلاورغخ م برفد ةنعدطلا مصق نا
 ا دق ضرالا ثخيك اف هوراوف هلاورتك اوداعاهرجو ىلع هند دق ضرالا تصف هوراوذ ١

 ظ ناكام هنأ سو هياعدملا لص يلا ىلع يرتقا يذلا نوعلملا !ذبفاذوبتمدوكرافأ هوجو ىلع هتذف ا

 جراخرما امدواّرارمنف دنادعب ربقلا نم هجرخلا ناب هعضفو نيا ووصف ] يجك مالا يردي

 لثم مهييصي الف اولا ةماعناك ذأ ابذاك ناك هناودلاف اللب وقعاذه نا دحا لك لدي ةداعلا نع

 اذه لثم مهييصيالو نونوج ني دترملا ةماعناك ذادادترالا مرج ن ممظعا مرجلا|ذهناوا ذه
 كا سانلا نكيملاذا بذاكلا بذكلو هنبدرهاخمو هبسو هيلع نعلن نم دلوسرل مقتنم هللاو
 لودعلا نيكس نمدا دعا هانث دحام! ذه ريظنوىلاعتللا همحر ةيعل نبا لاق#دحلا هيلعاومش

 ةيماشلا لحاوسلاب ىنلانئادملاو نوصخلا رصحيفةددمتمتارمووب رجاعةربخلاو هقفلا لهأ

 نيرثكأو رمشلا ةنيدملاوأنصملا رصحنادكاولاقانن ءز يف رفصالا ينباهيقنومل ملا رصحامل
 لسوء صدهلا لوسر بسل هل ءا ضرعتا ذا تح هنم سم ًاينداكت ىتحانرلع عدتمتوهوروشلا

 ناكملا تفي محال ذوو نيموي وا امويالارخأتي دك وريسيو هنن لجن هضرعيفةعيقولاو

 هيفنوعقي مانع اذا ستفلا ليجنل رشابتنل انك ناىتحاولاق ةهلتعة محل مهيف نوكي وةونع
 انباهتا ضعب ينثدح اذكمو لاقل سوه. ىلص هيف هرلاقام مييلءاظيغ بواقلا التم عم
 هءادعا بذعي ناهثلا ةنس نمو ثللذك ىراصنلا عم لاح برغملا لها نمنيللا نا تاقثلا
 نه لو هيلع هللاىلم ىبلا نكمنال كال ذكق نينمؤملا٠دابعي دياب ةراثوم معن «باذعب ةراث
 ةكم لها عي نما دقدنا عم بذكلا هبط ىرتقاو ةوبنلا يف نعطام همدردهأ حرصيلا نبأ
 ]| وجو اها باتتسي ىتحلتقيال هنادترملايفةدسلا نأ عموقب رابغادشا هوب راحو هولتاق نيذلا
 ىلا اوعد مثملسو هيلع ىلص ينلادهع لءاودتراةءابج ناهنلا ءاشنأ ركذتسوأبا حا وا

 لوسرلا ىلعنعاطلا مرجن ا ىلع ليلد كلذ يفو مههتب ون تلبفواوبات تح مهيلعضرعوةب وتلا
 هلوقواؤسم (بئات هئرجدعب همد ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا ةحابان أخدت رما مرج نم ظعا هل باسلا



 2 ا ا ع سمو

 وثعب وادإتقي نإ هل نك سو ةيلعدللأ ,ىلص يبلانا ىلع 'ليل دكأل ذدءب هنع موفع م هومساتق اله 2

 مالسالا ىلا داعو بات ناو هبس ن٠ ٠لتفي نا م [سو هل هلا لص دل نا ىلع ليل دودو همد معي وهتع |

 هللا م يبلا ىلع مدق نارجن ىلا رأاعرعب زلانبا نام شي رقنع مريثك حد هيلع روف دكرش

 اء.

 2 ص

 ةراسو لسو هبال ىلص يبل ءاجيناينقتتناك نيتلا !نيتنيقلا ثي دع !عرشاعلا ثيدالاول

 لرد زاغم يف ةبقعنب ىموم لاقريسلا لها دنع ضييفتسم روهشم ثالذو مشاه ينبةال 9

 ميتاقنمالا "دا ايلناقيالق مهيديأ اونكينأ ملسو هيعمل ىلص هللا لوسر مرماو يرعزلا
 أ السهل ل وسر اج نايشت ل طخ باليت لدقب رمأو لاق رثنةعبرا لقي .ةي مجرمأو

 ا هلثق وهو لطخ نب |مرجر كد مال نماوتسا تح ىرخالا |تقك واعادحأ اكتر سو هيلع

 هيتئيقل هردأو ملسو هيلع هللا لص يبللا ءاجميف رعشلا همظنوا دترمةكمهقو ا الجر
 أ هلا لميبنلا ءاابيطقايفت ذك ةحاول ين ةنم تن كق مشاه نب ورم ةالوم ةراسامأو هب نامت

 ا تكشواباصي ن ايلطت سو هيلع لص هللا لوسر ىلع تمدقدق تناكودب ىنمتف مل سو هيلع |

[ 

 ا
7 
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 أأ ناتلاقن كيفكيام كحاونو كانغ يف كال ناكأم مسي هيلعهللا لص هللا لوسر لاقت ةجاحلا |

 ْ ملسو هيلعقا لص هلل وسر أملصوف ءانغلا عاتسا ار ردي ديبم من«لتقن ملت ذسأشب رك
 أ( موي م سودا ىلص هللا لوسراهب رمان اهنيد ىلع يو شي رة ىلا تءجرف اماعطاريعب امل ر ةوأو

 نبا ةصقنءمهسشمب هبل دثسأ امي رشع يداخلا ثيدخ 96 ذكموي تلشقف لقت نا ستفلا
 ماع ةكم لد ملسو هيلع ىلع ي هلا نا سنا نع يرهزلا ثيددح ن منيح يعتتلا يفذ لطخ

 يق لاق ةيعكلا راتساب قلعت» لطخ نبا لاقت لج سرد ءاجةعزتالف رفثملاهسأر يلعو سعنلا
 السد جالةماج لن را ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناوئرمشعيفاقلا ثيدحلا لي مواتقف
 يب رحار ارفاكهنوك يف مهازتع وهم هكاساودفن عمكالذ لجال ةءامج ل تقو اسوهيلع

 نبهللادبع لقب حفنلاموي رم سو هيله لس يبلانا بيملانبديعسماورامشل ف 4
 ثلع ةرصفنم ةنيدملاملسو هيلعهللا ىلص هللا لو ر مدقال. لاق قاس نبا رك ذ 6# ىرعبزلا
 هللا لهنا لوسر ناهريخي ريهز نب بمكه خا ىلا ىل”يبانب ريهز نب ريجي بتك ف ئاطلا

 هللا بع شي رق هارعشن م يقب نم ناو هيذاوي و هوجبم ناكنمم ةكمن الاجر لاقدت سو هيلع
 رءاطسو هيلءدقا لص ينلا نا نابي اذه ىنادجو لك ٍقاويهذ بهو يلا نب ةريبهو ىرعب زل! نبا

 ىرعب زلا نبا نأ ءافخالوهريغو ىرعبزلا نبأ لثم ءارعشلا نم ةكب هيذارب وموحوم ناكنم لقب
 سانلا رعشا نم ناك هناف هناسلب ملسو هيلعثلاىلص هللا لوسرل ةوادملا دي دش ناك هلادبنذامت
 دق بوئذلا نمكلاذ ىرسا ناف كلامزب بمكو ناسح ل ثم مالسالا ءارعش يجاهيناكو
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 هللاذبع همسأو عدلا ىف راذعالاو ةبوتلا يف ةنسح راعشاهلو السم ملسو هيلع

 * كلذ وحنو !همرج لفن هل تاك نعالا ةكم لها عيمج هئاما عم بسلل همد ردهاذ

 هللا ى بم يبتلل هئاجح يف هخصقو د(بلطلا دج نيشراملانينابنسيلا يدع شل, ندو ع

 ىورو ةضيغتسم ةروهشم| له ءاجام هد 6ع ماسو هيلعهثلا ىلص يبنلا ضار ءاذيسوملسو هيلع ْ

 ةءاضرا نب وهيل ىلدهتالوسر اخاثراحلانبنايفس وبا ناك لاقمدنسإ يدقاولا

 هللأ لوسر ثعب ايلف ايت : ةلزاكو رويل لسا لوسي فأي ناكو (ماياةميلح هتعضرا

 بللطملاو مشاه ينبوع يمشلا لخدوكي ا دايلثطقادحا داعي ةرادعماداعاسو هيلعمثاىلم |(

 1 هلت يف ىقلاما نا علاق نأرىلا ثيدحلا رك ذودب حسا اهني ل سو هيلعدشلا ىلص هنا لوسر اجت ||

 || يجوز تنك هئار#مالسالا برض دن نوكا 1نم عمو بعصا نمت أ ةف نايفسوب!لاقمالسالا

 ا تهت دفيع ”او برع نارسبتن أ كل نآد قولا: دم مود لا دقن جورفلا وكيت تلةف يداوو

 ١ يمرتوةرعباب لمعر وكذم يمالغل تلق ثهرمصقب سانلا ىلوا ت كو وهتوادعيفعضرت تناوادح ا

 تفخو تركت ءاوبالا سو هيلع هللا ىلصهتمدقم تازن دفو هاوبالاب انلزن ىحانرسمملاق

 حبص يقلاّةادغلا يف ليم نءاوحغ يدق ىلعرفعج ينبا ظعأو تجر يمد ردندق ناكو لت دانأ

 | اقرفتيح :ةاميطتاعيطق ىاالس رالسر سانلا لبقاف ءاوبالا ملسوهيلءهشا لم هل لوشر

 | ىلا ههجوب يتبع ضرعا ينمدينيع لام الق ههجو ءاقلتدل تب ٍدصت هبكو م يف لطالف هب اص نم

 | دعب اموبرق اميفذخافارارم ينع ضرع ءاوىرخالاهيجوقي -انىلاتلوهقت ىرخالا ةيحانلا

 !/ ال تنكدقو يتمكلذ كسهفيبارقو همحرودرب رك تاوعيلالصانا لبق لوتقماناتلقو

 يتبارقل اديد شارت يمالساب م وحرفيس هباحعو ملسو هيلعهللا لص هلا لو سرنا كلش
 ينعرلسو يللا سهلا لوسد ضارعا توسل ىأراملفولسو هيله ل هللا لوسي

 يبزلافراصنالا نمالجر يل يرغ :رغب ردع تيأرو ىنعاضرعم ةفاحق يبا نبا ينيقلف(عيبج ينعاوضرعا
 دف هباحصا يذاتو لسوهيلعا لصد لوسريذ تتنك يذلا تنامّماودعاي لوقي لصرأ|

 عفدد يل لء لاطتساق يسفن نع درتأ ضعب تددرف هتوأ دعيفاهب راذموضرالا قراشم تغأب

 سابعلا يبكىلع تلخد فلاي ل ءفا؟ينعي نورسب سانلان *ةج رك سأل ثم يف ىنامج تح هتوص ١ ١

 يقرشو ىبارقل يمالساب ملسوهيلعها يلمهثا لوسر حرفيسنا وجرا تنكدن معاي تقف
 هنمتيأريذلادعبادبا كين ةلكدلكأ ال هئاوال لاق نع ضريل هملكت تبأ راسهم ناكدقو ١

 لاق ىنكت نمىلا معاي تلق هباهاولسو هيلع ثا ىلم هللا لوسر لجا فا اجو ىراناالا [|

 ىلع تسل تجزحخت لاقنا ىلا ثيذحلاارك ذو كلذ لثم يل لاةف هتملكق ايلع تبقاف كا ؤوه



1.95 
 يس بيب

 نيلبسلا نم دحأ الو ينملكبال وهو ةفحجلا ىلا حار تح ملسوهيلع هن لصد قلص هللا لوسر لزم باب

 ىلع جرت ينع ضرعاالا يار الف مئاقرفعج ىنبا يسمو هبأب ىلعافا الا الزخم «لزتيال تاعجو ||

 || لزنو ءادكَن ءطبهاذا ىنح همز التي ثلا هلرخ يفاذاو ةكم حتف هعم تدهش تح لالا ءذه
 ىبب ءانهيلعلخدومستي نا توجر دق رظنلا كلذ -نهربا وهارظني ار ظنفطبالا

 لاح لعمقرافاال يدين :نيباثاو دوه اىلا جرخو يل ءهسةقرف يتجو ز نوعم تلخدو بلطملا دع

 | قاجا نبا لاق لاف ْمهةروهشم يون زاويبهتصق رك د ودعم تجرفت نزاوه ملا ج جرى تح
 هللا ىل< ينلاجو زةلس ءاوخاوهوةريغملا نب ةيبماججلأ نب هلا دبعوش .راطلا نب نايفسوبا ناكو

 لوخ لاقل ةبدلاونكمنيببف باقل ةيث ]وهيلعملا ىلع هللا لوسرايقلدق لسوهيلع
 يل ةجاحال لاقف كربصو كتمح نباو كم نياهللا لوسراي تلأقفامبيفةل ما هتملكف هيلع

 جرخاملف لاقامتكو يل لاق يذلاوهف يتربصو ينم ا اماو يضرعكتبف يمت نبأ اما امهم
 نذخأل واهقال وسر نذُأ | هاو ل اقف هل نبا ثركا نب نا يفسيبلا عمو كلبا ميلاربطا
 هللا ىلص هللا لوس .ركالذؤغلب ,املفاعرجوا شاع توفىتحضرالا يفنيهذل ماذهينبادبب

 لاقف هنمىغمناك امموراكتعاو همالسا يف نايفسوب امد شناف ءيلعالخدف امل قر لسو هيلع
 دهم ل تاللاليخ بلغتل # ةيار لما مو يأ درممل

 يدتعاو ىدهان يح فاوا دف * هليل ملظا ناريطلا طدلاكت

 ماعم لك تدرط نس هللا ىلع * ينلدو يسفن ريغ داه ينادح

 سو هب هياعشا ىلع هللالوسر يلع لوخسدلا الطن لاق ىدقاولا ةياور يفو تايبالا قاب ركذو
 | كمكرباو كتمجنر اود كرهصللا لوس راي تلاقق هعجوز ةلسماهتملكف هيلع امباخ دين الأف ْ

 هللا ىلع هللا لوسر لاقت كب سانلا ىبشاانوكيال نرسم امه هللاءاج دقو ةءاضرلا نهكوخأو

 تاقف امسلا يف قرت تحلل نم ون نا لافامة كب يف لئاقلاف كوخلاماامميلةجاحال م !سوديلع |[:
 وهن مع توفع دقو هنيعب هيف نآرقلا لزنو تمللكت دق شي رثلكو كموق ن وماما شا لوسراب :

 . هللا لوسر لاقت همرج نعام ع نم قحا تناو ةبي درقدب كشبأ ارقكمع نياوهنمأم رج ظعا
 ناييفسوبأ ىلاقاميلاربلعاجرخ امن امهبيل ةجاحالف يبذ ةرع كده ىالاوه ملسو هيلع ىلص
 كاما نس رضرالافنيهذالفاذه ينادي نذل واين نأ ةيل هللاو هتباهعمو ثراخلا نبا

 انا ةيمايلانيهلادبعلاقوهل قرهتلاقم ملسو هيلع هللا لصللا لوسر غلبالفاًءوجو أ (ثطع

 هللا لوسر قرف امهيفدلكت ةاسس ما تاعجوكب رهضلل و يلام ةبارقلا ن هيلو كقدصال تثج
 || ةيسايلان |[ ةيءاما هلادبع لتق مالسالا ينسحاميجاناكو السافالخ دواهلنافامل لسوهيلعهقاإم



 ل

 ا هيلع ص ضي اسعدنا يضر رع ةفالخ يفةنيدملاب ثراملا نينايفسوبا تاموفئاطلاب [
 أأ هنا ةلالدلا جوف *«ءاقلي نا لبق همد ردها ملسو هيلطهشا ىلص هلا لوسر ناكدقلو» شيف

 | يس اريثأتدغا اوناكنيدل' نيكرشملاديدانص نمهريغنود ثراطا نبناينسيلاءد ردنا

 ا ماللسالا ىلد ميفطعتسإ لباواهأ ءامد كنسإ نادي ريال كما مداقوهولاملاوديلاب داهجلا |
 ١ ضارعالا اذ هدنع ضرعي ودواء ءاج ممءاجمماالا نايفس لاب صني ببس كال ذأ نكي ىو

 | نيبرثالا هتريشعب فيكفمالسالا لعدعابالا فل اثيناملسو هياطسا لم هنأش نمناكو
 ْ حيتفلا موي رمأ لسو هيلع هلا ي ص هنا كالذ نمد #99 + 1و هيلع هلا لص هل هئاب بيب تالذ لك |

 1 عا زاغميف ةبقعنب ىسوم لاقريسلا لها دنع فورهمودو 96 ليفن نب ثري وما لقب 1

 | لجرلا يزاذب هيلعف يزافما رجكي ناب حا نم لوقي ثالام ناك ي :زاغملا تا نءوهو يرحزلا |

 | اواتاقي الفمبيديا اونكي نالسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر*رمأو لاقةبقعنب ىمو, اصلا

 بلاط يلا نب ىلدهلتقف ليفننب ثريوحلا مه«رفت ةعب را لمت, عرمأو ميلتاف نمالا ادحأ

 ةشس لدقب رماو لاغقلا ن عرعنلسو هيلءشإلص ىنلان ا هخايش إن عيدتاولالاقسدنعهللا يغير

1 
 ليفن نب ثريوملاو سيقمو عرسي نباودوسالا نب رابهو لوجيللا نب ةمركعةوسن عيراو رفأ
 همدر د هاف ملسو هيلعشا ىلصدقلا لوسرهذوب ناكدناف ليفنن؛ثري ولا اماو لاق لطخ نباو

 هنأ ثريوط اربخ اف ةيدابلا ينوه لرةق هنعل أبي يلع لبقاو هيلع قاغادت غلا موي هلزاميفوهان بف

 برأ يلعفاقلتف رخآت يملا تدب نم برهم نا دي رب ثري ولأ جرختدباب نع يلعوفتو بلطي
 | نيذلادلبلا لها نما دقدنا عمدل هاذا درجت لقي ملسو هيلعش أ ىلع يباارمادت لجرلا!ذبف هقنع
 ردب ن«لفقامملسو هياعهلا لص هنا تالذ نءوال6ليعافالا مهب اواسفو دبات اولتافو هولتاق
 امهريغ ردب ىرمسا نلتقي ملول طرع «ىلا نب ةبقعو ثراحلا نيرسضنلا لتق ة ني دملا ىلا اعجار
 الف ثراملانيرضشنلاو طيعميلا نب ةبقع ىراسالا يف ناكو قاما نبا لاق ةفورعمامبتصقو
 | ع بلاطايلا نب يلعدلبت ثراحلا نب رضنلا لتقءارفصلاب ملسو هيلع ص هلالوسرناك
 نب مما هإةقطيعم يباب ةبتع ل تق ةيباظلا قرعب ناك الن سو هلع هللا ىله لنا لوشر ىغم

 || هلتق طيععىلا نب ةبقع ريغاربص ىراسالا نم لعقي ملو يرهزلا نعةبقع ىسوهلافوتباث
 شب رث رشعءايلاقف شي رقب تاغتسا هيلا البهم ةيقعورصبا الوجلنالا ىلا نيت باث نب يصاع

 رازإلا ىوردقو* لوس روهلث كترا دع يلع لسو هيلعشا ىلصهّللأ لوس هر لاقف امه لق مالع

 مانيب نءلتق ايام شي رق رشعماي ىدان طيعميبا نب ةبقع نا مهنعهللا يضر سابع نبأ نع

 ناكيدناولا لاقو# هللا لو -ر يلع كئارتفاو كرفكب سو هيلع هللا ص هقا لوسر لاقتاربص
 ا ع و ا ع دعب يس لي ب عم ع ير يسم



 كتوادعب ملسو هياعاقلا لص هللا لوسر اقف اعبع ن*نيب نه شذ ذ رقاب لعق إتقا مالعيلي وأب لوي 1

1.6 

 ردب دب 'سولسو يعول لصقا لوم وسو .ر جرش لف دوسالا نب دادقا ا هرسا ثراخلا ,رضدلا

 ىلا لجرا لاف رسمبلا هدياف ثراملا نير ضنلا ىلا رظنف ىرسالا هيلء ض رعب ايئالاب ناكف
 الإ ك هم اذهام لاودبت > يذلا لاقذ توما امبيف نينيعب يلار طظندقل يلماق هللاودمت بنج

 ينلعجي نا كحاص ملك (حر ىلاذبه نم برقأ تن بعصمأي ريم نإ بمعار ةنلالاقف بعر

 اذك ثا بانك يف لوقل تنك كنا بعصم لاقف لفت نا يل |ئاق هاو ره يباعصا نم لج
 مويلع”نم ناو تلتفارل د5 نأ يباهتصا دحاك يناء بعص“ ءأيلاقاذكو اذكهيبنيف لوقو ا
 يئانب يعمل ف لاق نم اىلا ثيدحلا رك دو هباععا يذعت تاك كنا بعصم لاق يلع م
 ناك اذا تح ىرسالاب لسوهيلعهلا لصش'لوسر لبقاو يدقاولا لاقر# ف يلاباررص بلاط
 ةيقع ليم طيعم ىلا نبةب رقع قش ع برعضي نأ صلف الا ىلا نب ت تباثنئمداء رماة يبظلا قر 5

 مهع تننءنأو يننلتق مهتلثف نأ يموق نم رم لجرك ىنادجاف لضفا كتم دمشاي لاتهلوسرو هل
 هللا ىم هلا وس .ر لا ةةيبصلل نمدمش اي م دحاكت نك ءادفلا مهنم تذخا نأو يلع تانم
 ١ هللالسملا لوسرلاتف هقلعبرضف مع /ءهمدقفدقنع برضأف مصاعأب هم دق رانلا لسو هيلع

 هللا دهحأف هيددل ذم هلوسرب وهب اتكي ومقاب ارفاك تاءام هللاو تنك لجرلا سب ل سو هيلع

 نيب نمنيلجرل!نيذه لتق ب جوا يذلا بيسلا نا نايب اذه ىنفت«كدم ىنيع رفاو كدت يذلا

 يس تازن يتلا تالا نأف لءفلاو لوقلاب ملسو هيلع هلا لص دلو درو هلث ماذا ىرسسالا رئاس
 يئاب ملسو هيلع هللا ىل لم هقنذ ىتح هديب وهئاسلب روهشم هل ظيعم يلا نبأ ىذاوةفورعم رضنلا

 هللادجاس وهوفي رشلاهرهظ ىلعالسلا ,قلا نيحوهلتق ديب رب اديدشأ_ةدخ هئادرب يعاو وه

 أ( ناك نم هريغوريهز نإ ب عك لعقب رما ملسو هيلع ىلص هنا الذ نمو« كلا ريغو ىلاعت

 لاق ئاكبلاو ريكي نب سوي هنعدا اودو قاما نب|ركدإ6 برعلا رئاسو شبا رقه هوب

 يلا نب ريهز نإ ريم تكف ئاطلان « افرصنم نيد ملسو هيلع هلا لص هل'لوسر م دفا

 ناكيرغ كب الاجر لتقدف أو هيلدا ىلص هللا لوسر نا هربخي ريعز نب عك يخا ىلا ىلس

 لك يفاوب رحدق ب هوي نب ةريبحو ىرعب زلا نبأ شإ رق ءارعش نه ق؛نمناو هذي و هوجوم
 ادا لقال هنافملسو هيلءهقلا لص هق الور ىلا رطفةج اه كفن فكل تناك نا هجو

 نم اهيفلاناثايبا لاق دقي هك ناكو ضرالا نم كناجن ىلا جناف لمنت تنانا وايام ءاج

 ا لاقيذلاناكوتأ 3 رعد ثا مرىقح ملسو هيلعشا ىلع هللالوسر أ

 اكل له كيو تاقايفشا/لبف + ةلاسر اريحي ىنع اشابأ الا



 كلر كلذ ريغ يش يأ ىلع # لاقي تسأ تنك نأ ينبت ٠
 اككايا هيلع فرعت مل ثنا الو * هل ابا انوي فلي مل قلخ ىلع

 اكلامل ترثع اما لئاق الو * فسآب تسل لعقت متناناف
 ١ اكلعو اهم نومأملا كلبتاف + ةيور اس أك نومأملا اهب كاقس

 | هلوقث تناكيدلا نيمالا سو هيلع هلا لص دلل لوسرأ شي رق لوقل نومأملا بعك لاق امئاو
 | سن سيرم احس ناك ن مهب ف جراو هسفن ىلع قفشاو ضرالا هبت قاش باةكلا(بمك غلبالف هل
 لسو هيلع ىلص هللا لوسراهيف حدي ديصقىلاقا دب « يش نم دجيملا ف ىلإ لو: ةموه اق ودع

 هئيبو هني تناك ل جر ىلع لزاندع دملامدق ىتح .جرخ م يةاشولا فا جراوهفوخأ نيف وذي 9

 سادلاع ءىلصا لف جيصلا ىلص نوح م سو هيلعدما لصدملا لوسرىلع ربا دفف نيج نم ةفر ةقرعم

 ىلا ماقهنا انلركذف هيلا مث :هلالوس .اذمزاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا بلر درا هلراشا
 ا لاقت هئر ميال مل اسوديلعألا للسما لوسرناكوددبايف هد عضوف لو هيلع هلال هلا وسر

 ٍ لاقفدب كش انانا هيا تن 9 ليفالسيئاتكنمن :ءأتساريهزوب باك هللا لوسراب
 مصاعيبث دخ قاما نبأ لاقريهز نب بك هللا لوسرايانا لاقت ماولسو هيلع ص هللالوسر
 لاق هقنع برضا هللاو دعو ينعد هللا لوس رأي لاقف راض ملجر هباء بنو هنا ارميزبا

 ١ نم يأ اذه لعب كب ضل لافاعزانايئاتان* اجدق كنعدعد ملسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر

 أ هتديصق لاقن ريخبالانيرجابللا نمر اجر ديف لكيم هنا كلذ ومهيحاصدب عتصاملار اصنالا

 ةروويلملا هثديصق قاعسا نيادشنا عملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدقنيح لاق يتلا

 اهيفو لوبتم مويلا يبلقت داعس ناب
 لوهأم هللا لوسردنع وذلاو * يندعوا هنا لرشر نأ تكبنا
 ليصنتو ظيعاوم هيف ناقرفلا ةلفثأنت  كاطعأ يذلا كادح الم

 يوقف ترك رو بذا # و ةاشولا لاوقأب يذحأت ال
 مدقت هنعهغلب لوقأ همدردن ملسو هيلع لص هللا ل وسر أ ههأب هناشللذو رخآ ثيدحيفو
 "أ هللا لوسر نإ ريخادقتةديصقلا دشناو هدجس*لخدو السم سو هيلع لمقا لوس دلع
 | عجر عار ىلا مهتم رف تح ماذاو هئاجم لجال كي لاجر لتق يف ب بكم لس وه لعل ىلم
 ا هنا عم هلاق ال بك مد ردها هناعاكرشم تامىتح نار من ةريبه ماقاواإل ع ًيئان ىرعب زل نبل
 هللا لس هنا لوسر هيلاوعدبامبا باعو هباعو مالسالا نيد يف نعط هنوكل «اجملا يلب نم سبل |

 | لوقيو وفعلا رسشليوبف اذه عموأي رح ناك والسما ايوويطةردنلا لبان سو هيلع



 ل

 | لتقىلا بدن ملسو هيلعهتتا لص ناك هنا لقنام تللذ نمو 36 بنذاملوةاشولا لارقاب ين ذخأنال

 أدع ب زانم يف ديعس نب يحي نب ديعس يومالا لافال يو دع ينيفكي نع لرقي هم

 ت”رءالجرنا سابع نبا نعةمركع نعدربخا لجر نعي رجن كل ديعيفربخا لاقي

 ينرفكي زمملسومي ادا لص قا لوسر لاسقف لسنة

 هلس ملسو هيلعدتلا ىلع هنا لوسر ءاطعاف لتقف هز رايفانأ لاقفعاو لا نب ريب زلاماقن يو مدع

 يورام كلذ نمو غاضب !قازرلادب عواورو رسماي باب لتقنيح ربيخ يفالا هبسحاالو لاق

 يلا هممبف انادلا>لاقف ي ودع ىنيفكي نس لاقت ملسو هيلعقا لص يب: :!ايسناكالجرنا

 نء ارعمساذا اوتاكملسو هيلع لص هباعصا نا كلذ نمل هيلا لسو هيلع لم ا
 ْ هلل ارصان كلذ لمف نم يمسإ هءاضري وكل ذ ىلع عرقيفأبب رق ناك نأو هواتف هيذوي و هبسإ

 ا نب ليعامسا نعيروشلا نايفس نع ريسلا يف هسباتك يف يرازفلا قاعضاوبا ىور#هلوسرو

 نيكرشملا يف ىلإ ثيقل يف لاق لو هيلث لص ىلا ىلا لج ءاج لاقريمبرب كلام نع عيمم
 آن م تالذ نمو هيلع كلذ شاف هت انقن رلاب هعتمط نأ تريصاق كلة هلا ةمدجم نمعسف

 | لاق ةيطع نيناسح نع يعا زوالا نع# روك ذملاعباعك يف نفيا يرار ارذلا قيما وياهاور

 نيكرشملا اوفاصالف رباجوةحاور نبل دبع مييف اشيج ملسو هيلعهللا لص هللا لور ثعب

 اونالنان|لاقن نيململا نم لجر ماقت ملسو هيلع صن لوس بسب مهتم احر لقا

 أر 5 الاكالذهدزي ملفملسو هيلع هلا ىلصهلا لوسر بوه دكو يا بدون

 داعق ىنيسب كييلع ناحل تدع نكا ةنلانلا يف لاف كالذ لثم لجرلا داعاو كلذ لثمد

 هب طاحاو هقيسإ هب برضا ناكر رمل فص قرخىت>-لجرلا هعبافارب دم لوف لج 0
 عيبعا ملسو هبلع ل لح دلل ل وسو لات هوات# نوكرشملا

 1 لجرل ناغدلوسوو هللارصن ل جر نم

 ثيدح مدقلو# هيلع ل بح يذلا ملسا ل اجرا ىحس نأك و مل ساق هح ار جند ه*ىرب كرش ا

 نأ ارذن يلءنأ مهللاملسو هيلع هللا ىلص يذالناو ورم تنب ىذأ هذلب نوح ل اتا يدعن دب ريم

 ملسو هيله ىلع ي كلاثذأع نودبارلتةناهنل ةالدهدلاىلا مسويه ىلع هللا لور تددر

 ريم ىلا أور ظناخ هلوسرو هئارصت لجرملا اور نأ 6 ريحا ذا لسو هيلع ىل ام يبلا لاقف

 لجال ثاتق انايمدردحامل اسو هيلا لم ينلاناف ةيدوهيلا شي دح كا ذكو# يدعنبأ

 الجر ل تق :نهرقا ملسوهياع لا لمدن ايف لخدي ام اذهف هنذانودب تلتق دقو هبس

 هيل ل نمد صقل تناك سو هلعهللا ىلع هباوتمانيذلا نإ نألأنأ اوركذدفو د ل

 ا كاذلعاهر .ةيفسنالاوهل لاتقلا يف تنذالا لبقو ةرجشلا لبق هلثقتف رافكلان نلاى
 200000 ع 00 بي سيلا



 | رافكم ضرُتايبا لاقف ةكمي سدبق يلا ىلع نجلا نم فتاه فتح لاق هلركذ هناردكتملا ني دمع |

 ل

 | ةكم لهال اثيدح هرمش حبصاق سابع نبا اقل سوهيلع هلا لص ينلاب مهمرقيو اهب ةكم
 | لاقي ناثوالايف سانلا ملكي ناطيش اذه سو هيلعشا ىلصدثلا لوسسر لاقق مهميب هنودشأعتي
 ا لوي لبجلا لطف :ميفتاه اذافماياةثالثاوفكُم هي رفعه ئاورعسمل

 ١ نكتملا نسو قملا هقس ذا < ارعسم ثالث يف انلتق نيغ
 ارهطملا انين هقش * ارثبأ اماسح اًقيس هتعبق

 ا هللاد ومع عم يف نأ حيححض هعبسا نم لسا نم تب رفعاذه لسو هيلع هللا لصد لوس .رلاقف

 لتق هنا رك 5 نمد هللا لوسراياريخ هلل! هازج يلع لاق مابا ةثالة لدم هياط يق هنا فربخ ا

 ةفورعم هتصقرليدوويلا قرقملاي لا درب عئاروباملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىذا لجال

 أ لات هنعهّلا يضر بزاع نب هاربلا نعةلالدلا عضوم اهم ركذدف ءايلا دنعة ضي غتسمو
 أ( هللا ديعمييلع رماوراصنالا نمالا جري دوبيلا عفار يلامس وهياع ملا لص هللا لوسر ثعب

 هل صح يف ناكو هيلعنوعي وملسوهيلعدللا لص هللا لوسر يذوي عفاروب !نأكو كيتتعنبأ
 هياصصال هنا دبعللاقمهحرسب سائلا حارو س.شل!تب رغدقو هنماون دايف زاجحلا ضراب
 عنقل ممثبابلا نما ف د ىتح ل بقاق لخد !نا يلع باوبلل فطلتمو قلطنم يناف كناكماوساجا
 لخدت نادي رتتنكناهث ا دبعاي با اوبلا هب فتبف سأنلا لخددقو هئجاح يغقي هنأكوب وش

 مو ممبايلا قلغا سانلا لد ايف تدلك تاخ دف لاق بابلا قلغا نادي رايفافلخداف

 هدنع ره عقار وبا ناكوبايلا تتقن يل خاف قيلاغالا ىلا تمقن لاقدتو ىلع ق.لاغالا

 م يلع تقاغا باب تحتف اك تعجل هيلا تدعص ءرعم لها هدع يه ذالذ هل يلالعيف ناكو
 || ملظم تيب وهاذاف هيلا تيرتناف لتقا ىتحيلا اوصلخي مليباوردي نأ موقلان ا ثلقلخاد
 هب رضاف توصلاوأت ب وهافاذ هنملاق عفا اراباتلقتببلا نم وه نيا يرداالهلايعطسو

 || تاذدنديعب ريغ كماق تيبلا نم تجر حاصواتييش تيدا امق ش «داناو فيسلابةب رسغ
 فيسلاب لبق فب رض بيلا يفالجر ناليولا كم أل لاقف مفارابا اي توصلا|ذهام تان هيلا
 تفرعق هرهظ يف ذخ يح هنطب يف فيسلا بابض تعضوممهزتقا لو هئدختا ةبرغدب رضافلاف
 ين ىرا اناويلجرتءضوفهل ةجردم ا تيهتنا ىتحاب باب اب باوبالا حتفا تامجل هتلتق يف
 ىتح تقاطناعةماعب اهتبصعف يقاس ترسكلاف ةرمقمدل أ يف تعقوف ضرالا ىلا تريتنادق



 ا.

 | مفار ابأشأ لتق دق ءاحنلا تقف يلامس ىلا ت قلطنافزاجملا لهارجات عفار ارا مئالاقف |
 مامن اكئاهحسقاجتلطسبف كاجر طسبا لاقت دمت دق ملسو هيلع هلا لص ينلاىلا تينا
 نب بكن بهللا دبع نع يرهزلا ىنت دح قادعسا نبأ لاقو# هحيحص يف يراذسبلاءاور طقابكتشا
 جرزلعاو سوالاراصنالا نمنييللا ني هنأ لسو هيلع هلا لص هلوسرا هلا هعنصامياق كلام
 ' نودعيال نولوقنهلثءرخآلا عنصال قي شارحدحا عنصبال نيلعفلا لواصت هعمنالواصتياناك

 ١ فرشالا نبك يالا لقفل لسوهيل عا لص هلل لوسي دنع مالم ينانيلعالضن كلذ
 قيقحلا هلا نب ,ااوركاذتف لدم سو هيلعدللا ىلصدلا لوسرل ةوادملا يفوهالجر جرو ت ,كذت

 مث لاقنارىلا ثيدحلارك و م نذافدلعق يف ملسوهيلعهللا ىلص هللالوسر اونذ أتسافربيخي
 نم يح م اولاقنت من ن  تلاقف هتأرمامهلا تجرغن بابلاهيلءاوعرة فهل ةيلعيف يلا اودعص

 هلتق قبل مات 7 تيا دنع .لجللا 3 ذتلاقف مل تهتف ةريخادي رن برعلا
 يلا نذابهلعقلاو هر.نيحطسلا نا كالا« نب بمكب نبشادبعي دحو “| اربلاثيدح يف نيبادقف

 نبا نكل فرشالا نياريظن ناكهناوهلهتا داعمو لسمو هيلعش|ىلس ينانءا ذالاسو هيلع هلل يلم
 لاق#ادهاعم نكي اذهومإتقلان سأل بدنق هلوسرو هللا ىذ افا دهاعم ناك ف رشالا

 هيذ ايدول هيلعلاىلسيبلا بسب ناك نم نا ىلع دتاولك ثيداحالا ذب ةيهن نبا مانالا

 هباجتا كالذك كوك الذ لجال هيلع ضحيوملعق دصقي سو هب ياء هللا ىلص ناك هنافرافكلا نم

 هئاما | عملي دهاعم ريغرناك هنأ غيسلا» لثم لطوه نم هريغ نعهغ ممكلاذ نولعفب هرماب

 ايئانالسم ءاجنرم «مهنمو لاق نم ءال وه نم م خيي وهني دهع ةريغزم ميلا هناحا واكتئاوال ٠

 وادحديلطبجويذلالسلاو هيلءةردقلال ب ةايئات» ءاج هنااه دحا#بايسأ هن الثل همدمصعف

 نأك لسو هيلع ىلص هللا لوسر نا ينانلا+ىلوايب ره افدنعطت_!هرلءةردقلا لبقابئاق ءاج
 نمال ةيلماجلا يئهلمام«يشبذخ ب اما !ذايثرحلا نا ثلاثلادمهنع ومعي ن اهقلخ نم

 رف ارمي انإ اوك لان لون أ الخ ريغ نمدابملا قرقح نموت قرقح

 هللايلع هلوقلو# راسم هاو ورمل قام بجيم السالا ملسو هيلع هلا ىل اص هلوةلو#تفآس فام ل
 ريغك قلخ لسا الو هيلع فتم ةيلهاجلايف لمعايذخا يل مالسالا يف نسحا نم لسو هيلع
 يبل نعش: كال ذك وةرافك الوةبدالود رقي مهتمدحأ بلطي ملف نوف :رعب الاجر اواتندقا اوناكو

 فذقوا برشوأ ةقرسوا فز دح د حا ع ماقاالونيملسلل هفلت الامم عمادحا لو هياء[ ص

 نإ امال لان انالخ ين نيل نيبال ةعورسالا ع ةوأرممالا دعب ادق ناكم ماوس
 1 رم هس كوم ل غيف اسود هنا لهن لوسر نسم انك: يذلا ذه
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 أ ,ديع دعبو هدبعيلع هباه”ا سوفت يفارنسم نأك رفكلايف ءاغموه نمت رثملا عم ني 5

 هلتتل بجوأ ايهشل نواه و مريغ نر ءاوكسمان ناوهدعنوصرعو بالا !ةقنودصقب |

 هللالوسر نعفك» . را بسو ينس لاق يذلا شب د نب مدقلاك مهسوفن كلذ يلنياذيد | :

 هيلع نا ىلم يلا ب ةفعا( دايأ لد يدل ثي دعو لتو حدي لع مسوديلع هلا لص

 نبالتقينارذن يذلا ثيدحوالتتف ءامعملا اتتب نا رذن يذلا يراصنالا ثبد حواسو

 : نورلا دبع نع نيس معا ينعلا ىو «هرذ يقوي ا عامو ين نا لمينا حما ١ ا

 || انا اذاق يمامث نعر نم نع تراظنقردب مري فصلا يف فئاوئيف! لاق دنع هلا يضر فوعزبا |
 |١ لاقت اهدحا يلزمنا ماشا نيب نوك !ناتمنقن ا يناتساةئيدحر امن الا نمزيمالغب ١

 أ هللا لوسر بسب هنأ ثريخا لاقت يح نبي هيلا كاتجاحا ف معن تاق وجاب فرع لهم عيتا ا

 انم لج الا توك يقتحم داوس يداوس قر رافي الهر نئل هدييسقيذلاو لموديل 1 ْ

 يف لوي ليجيلا ىلا ترظن نا بشنا ملفاراخ يل لاق .رخالا يفرمشو لاق كلذ تبحه تن لاق |
 ىتح هاب رضفامهيفيسمار ردنب افاق دءنالأست يذلا كبحا اذهزاي رئالات اقف سانلا |
 امئم دحا ولكل اقف هطتفايكيا لاق هاربخافر أسو يللا ىلسدش! لوس .رىلاافرمدنا مثءالتف |

 لاقت نيةيسلاىلا ملسو هيلدهشا ىلد هما لوسر ,رظنذ ال ال اقذ كيفي حج هعسم لع لاقت هياتقانأ

 | حرفيف ةروهشمةصقلاو ءارفعنيذاعمو حومجلانيورمعنبذاعمايهن ال الجرلا وهاتف كنم لك
 || هيلع هللا ىلع ديرععمةمالا,ذه نوع .زاذم لوقو كش: درجتو هلدقي ملسو هيلع ىل يبل 1

 ا ماسو هيلء هلا لص هنعمنكل ديعيذ ريغ ارفاكمنوك م ماش نب يرانا لا لةقنع ماسو

 مث ؛اهينب رجم !ءاونلاحمو شي رترافك اهتتك يقل يأهروإا ةفيه ضان يف 3 يعلاب هئاسحاو |
 يدعنب محلا ناكوأ ملسو هيلء هلا اددل ارق مهو # م اوهيلع نأ ىلص يب: ا لبال بطلا

 ةكييدل هقراجاب محامل 'ىف كبل دل رجة لطالر دب موي ىرسالا يندب ينتنلا هال 'رهيف ين 5 مايح
 منماقننلا ودك الحا نيمتي ماسو هيلعمشاا ىل م لوثرلا يذ أر منارامف دهاعم ريغ .رفاكمطملاو
 كاز دي5رارفاكناكناو هناسحاي نسحلا ف اكي ناك كر كلا يفاكرتشا ناو دمع فاكلا فالخج
 لد لسوهيلعهللا ىلص ءريصن يف مشاهينب نعفلختوما 20 ايلنهلامقيا ارقلانم هلناكب طابا نأ

 سابعا ن نع يو راك نيرفاكلا «هريغب لعق مايو رو هعماب ىيعولاو ةنعللا نم لزن امننآرقلا

 هللا هيسف مرهاظو هيلع شب رق تيا نيحانم جرح تح هموترافكي الاب طوباناك ا« لاق هنأ
 مو ملسو هيلع ىلص هورمصنو هوناعأ البنا يف لفونو سمش دبعل مهأو انمي بلالاوخوا
 " هلاعاال بااطوباو* ير الا يو ذ مس يق مشاه ينبع الس دالادعب مهاعجل مكالزهئاركشرافك

 روي ل ير بد مشت



1١ 

 2 ممم
 ١ يوردقو#أبأ ذعرادلا ل عاف خإنموهف با علا هنعفذخ سو ديلع دا ىلصدنعب ذو هرضنو

 ا «ملسو هيلءدثلا لم هتدالوب هترش ثوأ هثيراج ةببوث هقتعل ماهبالا ةرق ف يف قسيس بشلابأ نأ

 ا هللنافدلوسر و هلانوذز زب نيذلا نمموب عي نانينمؤملا نك 1 نمنا قامت هللا ةنس نمو
 / ضر و امي حدص اق هناعجسرلاق هأياهيثكيو مسوهيلعلا يلص هلوسر هنمقتني هناعجس

 | ءال وه نمادحاو ادداو هما كذاها يف ةصقلاو يرسل ل تتكا انا نيك سش هلأ نع 1

 | ديلرلا مه شي رقسأ ةرر نمرقن ليقاملعمشوريسفتلاوريلا لها اهركددق ةفورعم نيئزهتسملا

 ا هللا لوسر باتكم مرك ارصيق نكأ ليم اهالكفرصيقو ىرسكلل كلا لسو هيلءشا لص ىلا بتك 0 هفو# سيف نب ثا او ثوذب دبع نباو لما نيدوسالاو لئاو نب سالاوةريخنا ن 4

 ا ىرسكو مويا ىلاهثي رذ يف قابلا نا لاقيفدكلم تبتندلوسر 231 8 .]-وهيلعمّشا ىلص

 ف قزم لكه كلم قزمو ليلة دعب هلا لتقف ب !روتس اولسو هيلعدللا لصد لوسرباتك قزع

 ١ ءادضنملكف ربل اره كتئاشد !ىل عت دلوقت ى رقت ملعاهقاوا ذه كلم ةرساكآلل قوي لو
 ا تلزت اهنا ليف دقودرثاوهتيع قح و مرباد عطقب هنل نان ءاد ماداعو هقنبا يأ سود لعهللأ ىلص

 أ| فو*# :ىبمللا عنص تيأر دقو فرشالا نب ب هكيفوا طيعم يبا نب ةبقعيوال ا اونب صاعلا يق
 ْ ينلا نعرسرخ ايفو ديسب فيك ايبنالا موعلب فيكن ةوعسم هلملا موطلرئاسلا مالكلا

 ا ديم ىداعن ف يكف ةبرا ادلب يفز ءابدقفايلاو يل ىداعد نم هللا لوقي لاق ملسو هيلع هلا ىل اد

 ١ عمبمأ دقن ارقلايف ةروك ذملا ءأيبلالا صصق تي رق: -! اذاو برح هللا براح نمو ءايبنالا

 |( تبرضافاليئارسا ونباذكهو لمعلاوا لوقلا جيب  مواناقواييمالا اود[نيحاوكلهأ اما
 ُأ | مرفكملا اموعجت# قحررغب ءايبتاللا مول روصق لن كيلو هنا :م بضنبا واي وةلدلامهيلع |]

 أ ترادبالالا بي نينا: .ايبتىذأ ادا دجتال كانماو باتكي يقكلذشارك ذا
 بسل اوضرعتاذارافكلا نمماةتثالا ليبعت نم نولسملاهب ؛ رج أمانرك ردقو+ ةءراقب هلا هببصي
 ا مى هب طايال عسا وباباذهوةددعت مئاقو يف كلذ لئماناب راسو هيلدا ىلس لا لوسر

 | لسودلعلا ىلص هيمحي ىلاعتو هنا ناكو# يرشلا حلا نايباندصقامناواتهمدصق لعق

 ١ اق ل ءره يلا نع نيحسرعصلا يفك للا يف تح 3 ؛ راط لكب مهو سانلا ىذا هنعف ةرصي و
 ا لورتشي ل مهنملو شب رق تش ينعم فرصي ف فكن هرتالأ مسوهيلع قا ىلص هنا لوو لاق

 ا دم هدم سس ا كللذ فرصو ىذالا ن نعلسوهيعهاى ص هتنر عساه زاتةدهاناوا ذم نوملي واعذم

 ةمس منكرا ذن اسرع مهدنيع دع يذلا نأك نأو 0 ذموه نع ملأ

 ملسو هيلعدشأ ىلصهشالوسرل باسلا ناكل ذريغو هب اتا ةريسو مل 3 هياعشا لص هللا لوسر
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 لوالاو كالذرىلامومشملابللواابي رحارفأاكهنوكل هلتف نيعت نوكي نأ اما لوقف هلق نيعشي ا
 نأ ىل هيف صن دقاهتماعلبايي رحارفاكنوكد درج لقي ملهنا يق صن ثيداحالا نال لطاب ا

 هيلع هللا ىلع هللالوسربسدنا لجال يبرحلا لق نيعتاذأ لوقتف بلاوه امنادلتةبجوم ا
 نيبتاك ةب راحاورفكلا دربعال بسلاود لتقال ب جوملا نال ىلواو يمذلاوملسل اكل ذكفرلسو |
 لكبب رفاكلا لتقل بجرمال مدلل حيبمرفكلا نال كل ذو لتقلا بج بجوملا اذه دجو اغيخ ا

 يذلا همدديعلا صعد رعرتكللراص ذا نكلهتادانموهيلعملاوهتندابسو هناا زرهدناق لاح |
 لخدي ملف لثقلا تابجسوم نم كلذ ىوساماماف يب مالا يل رخل نيب قرفلاوها ل فرفكلا هحابأ ا

 بسلا ل جال باسلا لقب رمأيناكملسوهيلعمللا لص يبلانا ةنسلابانيبدقو دبعلا كح يف 0

: 
!1 
1 

 | نيعت معمل دهعلاو لتقلل بجو وهو بسلا|ذهدجواذاف هعمدبعال يذلا كلا درجلالطقق
 ياو ٠ *< يلصال ارفاكلا لتق نم بجوا دترملا لتقواياسا د ”رمري هيب ساذأ ل ملاو#لعقلا
 عدها عيل يمذلا نااضياو ظاغأ أ ذه لثم لتقو مدقتم درعدعباباساب راختارفاكريصي ب ساذأ |

 وهوريز عتلابوا لدقلاب اما نيلسملا عابجاب هيلميقاعي هنافمرظااذا!ذهلو عاجالل بسلا رابظا |

 دق ٠يبثلءفىلع بناعب نازوجيالواظيلغا ارثك ناكّنأو هياعدهوعامد يبشلمف ىلع بقاعبال أ
 لتقلاب رمال !سو هياعدللا ىلص يبنلا نا تبث دقو هلعنلائوسمدبعلا ن نكي اذاو لعن لعدهرع ]

 ١
 ا
1 

 اذهو ددرت مابه لتق سا ذه له ودب ءلاب هيلءرقمريغوهو هلجال لتقيام لءفدق نوكيف هلجال
 ىلعءرن | يقال لا تابجوم لال هضقنيلوادب هلا ضن هنأ دق ءأر س لشن ىذتقي هيجوتلا |!

 اكو يعذ لتق كوي ذ ىلع قب رطلا عطقكو ةيمذب ىفزلاكم دبع ضقنبال ليف ناوا بلتقبأولعف |
 عنتما دق ململانافا ضي او*<لدقي هناث ضتعنيال ,دبعن أ انلقو نيل عمدايشالا» ذه لعفول ا
 اهنييتح قفاه داو + ةيمذلا نم ريظا اه هنم مهتمادق يسذلاو ناميالا نم هرهظأ اهبسلاوم |
 يف باسلا لةةبرما موديل هئلم يلا نانو 3س باسلا نأ ثي داحالا هذه نمءانركذ | ِْ

 كالذكو همدردنالا_رسلا دحا نعل سو هيلع هللا ىلص هفابيلو بوجولا ىضتتقي رمالاو مضاوم |[:
 نوكي نأ ب بجي ه:عوفعلا نأ كال ثيخ هنعوفعلانرم اك ناكذقام مماذه مهنعدللا ىضر باكا 3:

 نير اكلا ىلع ظالغالاو داهلسأ عون نموهدنم لمفلا|ذهو دش |هيلءصرحلاو دكو ا باسلا لتق ا
 | يف بجاو با لل تقنأ لع #+بجاو اذ هنا ولعمو هلك ءالعاو هللا ني درا ظأونيقفانملاو ا
 هلعيطممالسال اللربظم نم هيلعارو دقمن اكن و !ةافملسو هيلع لص هاونعلا ز زاج ثيحو :

 || نما ةباسملا ضعبنأ اذه ىلع دريالو * مهنمدحا ن 2افعب ملف نوعنتملا«االست:هءاجن مو

 ب هودلاو اسال ن يدير منيا .اناكنب .ذهنالح يصيب ص نما مهشعبو نيتنيقلا ىدحا



١١# 

 باسلا نأ تبث ذافواتق نيحشي لذ هنعوفمي نادل لسو هيلع هنا ىلص ىبلا ناكدقف كنذك ناكومو
 مهعتالة ءذلا نا مولع هلتقزوج لب هلتق سيال بسر يذلا يل رحلارفاكلاوابجاوهلتق ناك

 ا قب رطلل يا مطاقأا ناو هل ةمذال دنرملا نأ ىرتالا هلت قزوجي نم مد مهعتامناو هلتق بجي نه مد ١

 | ديعلاو دمعلاب الا يب رحلا ىلع يمزلل ةب زمال هنانأضي اوامرادق ةمذلا منتملامبلدق بجوال يفازلاو

 ٠و لتقلل ب جوملا بسلارابظ ايف يب رخلا كرش دق يمذلا نوكيف عابجالاب بسلارابظادل حبيب
 | هلتق بف هيلعرقيل وهو لدقلا بجويام قا دق نوكيف بسارابظا هل سبل دبعلا نم هب صتخأ
 ْ هب راخي ناك ل هناما عم هبسي نأك نم لقب رمأ ٍلسو هيلع هللا لص يبنلا ناف اضيأو *ةرورسفلاب
 || لثق بساداف لتق براحاذا يمذلاوارلةءواةب راحل: رمدشأ بسلا نا لعق #هلامو هسفنب
 ١ بسلاراوظا ندبعلا/ذ بعون موفد ملاباموصمم ناكزاو يمد نافاشباو «ىلوالا قيرطب
 ,| ير لا نمالاح أوسا اعونم هنوك ةهجنم يذلا نوكيف همدجالو هعتعب دبعهل سي يبرملاو
 لإ يدلادبسلاو بسلا ىلعجل رحلا اهب بناعي ينلاةب وتعلاو لاكتلاب ىلو اوامرج مظعاوة وادع دشأو
 1 بقاعي كل ذإف قافتالاب ,قتسيل .وهوادل ماقثساامدل مقتسن اقاانال هعفني الف دبجو فيل هعمع

 ا ب وقعلا ب جويا ىف ادقنا ملع قافتالاب هتب وة2تزاجايلف قحبالاهرتسي وهمدمصم, دبعلاو

 | يذلا لثقيل هنأ ثيدادلالاهذهبل ال دتسالار يلقلا بنذلا| ذهب وقعنا ةنسلاب تبث دقو

 | نان سلاءذيب تيث دفو*هل دهعالر فاكك هلم دهعلا ضقت درجن اف ضقتنا هدبعنوك درج
 ظ مه بسلا لجال هلتقامئاودع ا ممريغارفاكهنوك درج باسلا لقب رمأ,ل لهو هيلع هنا ىلص يبنلا
 ١ ثيدحلا# ناك ثيح لتقل بجومردقلاا ذعو ةبراحلاة وأ دعلورفكلل ا مزاتسم بسلا نوك
 نب ىبيانث دح لاق يوغبلا دمصنب هلا دبع مساق هلا ثي دح نم ءاني ورامي رشع ثلاقلا
 | لجرءاجلاق هيبأ نعةدي ربيلا نعزابج نب طاص نعربسمنب يعانث دحيفاجحا ديلا ديع
 ْ يفو يبأربكف محا نا يف ةرمادق سو هيلع لصدلا لوسر نأ لاقف ةئيدملا بئاجيفموقوملا
 لزت تح بهذة هوجوزي نااوباف ةيلهاجلا يف مهنمتأ ما بطخ ناكوأ ذك يفواذك فو يكلاومأ
 | لاقفالجر لسرا مت لئاودع بذك ل اقف سو هيلع هللا ىص هللا لوسر ملا موقلا ثءبف ةأرملا ىلع

 أ رانلاب هفرخ تاق غدادق» دجوف قلطئافرادلاب هقرخلاتيمهت دجو تنا ناو هلنقاف يح هن دجونأ

 ا هاورورانلا ن عه دعقمأو لذا دمعتم يلعب ذكن ءلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر افشل ةدضف
 0 فسوي نب جامج انث دحربنعنبدمحنب نسحلا اذث دح لاق لماكلا باعك يف يدءنبدمحاوبأ |
 ا هيبا نع ةدي ربيان عنابج نب اص نعروسس* نب يعانث دح يدعنباي ركزانث دحرعاشلا ١

 || ملف ةيلهاجلا يف مهتع طخ دق لجر كراكو نول يم ىلع ةنيدملا نمثل ينب نم يحن ناك لاذ |



 مح نافر اولا هذه ىلا دك سو هياعدقلا ل ههثلالو زا لاقظةلح يلع مانفدوجوزي | 1

 | هللا ىلص للا لوسر ىلا موقلا لل سرافا وبي ناكي ثلا أمل ىلع لزنف قلطنا علا ندوولارما || ا
 ا ايسمدت تئاكارا انوايح هتدجو نا لاقفالجر لسراعْشاو دعب ذك ل اقن ملسوةيلع ' 1

 8 «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق كلا ذف لاق رانلاب هت حاف اتيم هتدجو ناوهقنع برضاف ||

 ا طرشمل عينت ”دانسا| له ةيعل نبا مامالا لاقراتلا نم هدعتمأو: الف ادعم ”ىلع بذك 1

 سإلجلا باعك يف يريرملا اي ركز ني فاعملاءاوررتحآه جون مدهاشدلوةلعدل ملعي باليل ا
 ىلد لبد جر عجوبا اش دح يفاسارلعادي زمنب يرسلاادث انث لح يمرسشأ ١ د.ءاحوب أانن دح لاق ٍ

 || اموي لاقدنا ريب زلانب هللا دبع عيئاسلا ني ءاطعيفربخ !ناقربرلا نيدوادانثدح يرازفلا |
 | لاقراتلا_دىد.دقمأوةيلفادمعتم”يلع ب ذك نءثيدحلا| ذه وأامنوردنادباعمال ١ ا
 ا يف تياناكيايف ةةمب ملسو هيلع ىلصللا لوسر نا لاقف ءاسءاباها ىل قة أر ءاقشعل جر أ
 انالفنا لاقف لسو هيلع ىلص يالا مهتم لجريت اف ءاسملارظتني ناكو لاتتنشكك وب ايا |

 هنمدللا كش <21 نافدعم قلطنا نالفاي بدك لاقت ءاشانتويبيعايف تييرهترما كنا عرب قاقا
 هللا لص هللا لوسر دنع نم اوسرلا جرخ لفه عيفكد دئالاكاراال ورانلابهقرحاو هقنع برضاف

 هقنع برضت نأ كترما دق تلكيفا لاق ءاجالفدوعدأ سوداء لص شا لوسرلاق لسوديلع

 || يرالا رانلاب بطسيال هئاقراتلاب هقرحت الو هنع برمغاف هنءهللا كعكما نافرانلاب هقرغ ناو
 || كاذ غلبالف ىعنا هتعسلف ضرع لجرلا جرقت.ررصب ءامسلا ت ءاجخ هتيفكدقالا كاراالورانلا
 غزاولا ثيدح نهي ودرع نركب وبا ىو ردقو لاق# رانلا فوه لاق ملسو هيلعشا ىلص يب هلا

 هدعتم ًاومتيلف لقامل امتي "يلع لوقي نم سو هيله ىلص هللا لوسر لاقل اقةماسأ نعةلبس يلا ن نع |

 يورو * ضرالا#إبةثموهنطب ندفع هدجرف هي بذكذالجر ثمب نا كاذورافا نم |

 ثيدحلا| اذديف سانالو#ءالتقإ !هيلاريبزلاوايلعشسبف لسو هب علا يلم هيلع بذكالجرنا [
 ندد ملسو هيلع ىلص هللا لوسسر ىلع ب ذكلا دمعت نم لتقويف هرهاظب ذخالا اهدحا نالوق 1
 يبا هنيش نع ليقع نبا لاق يتحينب ولنا كهعوبا مهخ. ةعامجدلاق كللذب رفكي لات نم اله ظ

 ا
1 
 ا
 ١
1 
1 

 ا
1 

 ١

 فكرال نيديللا نهدشا ثيدتل نوعضا اولاو نوباذكلاوم السالا ةعدتبميفادمحلا لضفلا
 دلب لهاكمهفلخاد نم نيدلاداسفا اودصق ءالوهو جراخن منيدئاداسفا اودصقنيدحللا |
 ىلعرش مهف نصحلا نوني نولخا دلاف جراخ.ن حب درصا مناك نودخم او هلاوحاداسف يفاوعس '
 بدك ملسو هيلع هللا ىلم هياء بذكلا نا لوقلا|ذه هجوو»«دل نيسبالملاريغنم مالسالا ْ
 ا ا رت ا ا تا | هبرما امناف كذحا لعب ذكك سب "يلع ابذك نأ الضو هيلع لصلافا ذو ىلاعت هللا ىلع |



 اء

 بجي اك هلقيدصت بجودب ربخأ امد هاما عبتا بوجوك هعابتابحيهبهفارمادت وسبل را
 نعربتاو هب مثواها لوسر هنأ عز ناب اعتدنا ىلع ب ذك ن منا مولعمو هب هلاربخاامقيدصت

 1: كا ذكق مدلا لالحر فاكه نان نيشبنتملا نءاهونو ينسنعلاوةمليسك هيف بذك اربخ هلا
 سو هيلع هلا ىلع هيلعب لكلا ناكلذب نيينو#لسو هياعمللا ىلص هلو سر لعب ذكلا ديت
 2 بذك الك هللا الءىدفا نم ملظ .1نمّقهلوقبامهنيبهللا عجا ودل بيذكتلا ةلزنع

 !ذطومل بذكملانماثامظعا لسو هيلع لس هيلع بذ :اكلا ناك اعرلب 'رءاجامل قل ا

 تراك اذان ريك قدصلا ن.ةجردمظعا سو هيلع هلا نص هيلع قداصلا نااكهبشاًادب

 هيب ذكت ن ناكللذ توي هل يذكملاك لوسرلا ىلع بذاكلاف هل بذكللك هللا لع بذاكلا
 كلذوقدصبس لهن هزيخ نعرابخالا هبي ذكتن عفم ناف بذكلا نم عون سو هيلع ىلص
 ,نيضش ا ارفاكر اصامناو رابخالا ميجيف وادحاوربخ يف هيذككن يب قرفالوا نيدل لاطبا
 ادمع هنم سلام نيديف لخ دي ملسو هيلع هلل ل هيلع بذاكلاو هني دوما ةلاسرلاطب أ نم
 هنايملعلا عمدا نيدهنالرمالا اذهلاغتماو ريلطا اديب قيدصتلاة مالا يلعب جي هنأ معزيو ا

 فنصي وأ نآرقلاةب اب ب ذكي نمنيب قرفالو هنم صقتلاكنيدلا يف ةدايزلاونيدب هلا سبل ١
 هيلع هللا ىلص هيل بذكلا دمعت نافاضي او «كلذك ادماءنآ ًارقلا نمةروسدنا عبو امالك

 اهب رمالازوجيال دقو لبدب رماام تسيل «ايشاب رماعنل عزب هثال فافقتساو ب ازهتسا ملسو ا
 اضياو+ ع رصرثكوهو بذكلا لاهل ةيسنا طهوةلطاب ءايشاب ربخي هناو اهقسلاىىلاهلةبسناذهو ||

 متلاوزيللا ءرح هن اوا كل ذوو ةدئازةالصوا ناضرريغرخأر بش موص ضرفهثا ن نا عزول هئاق ْ
 وأ هيجوي مانيش حوا ملسو هيلع ىلص يبلانا م ءزنقج قاقتالاب رفكدسفن بذكبالاع ||

 هللا لوسر ناب حرص ناب هيطدازو لوالا هيلعبذك اكهلئا يلعب ذك دقق همرحي اثيشمر 95
 دمعت_:رق ةلجلاب و+اطابتتساو داهتجاهلقي لئاقلا ينعلهناو كلذ لاق ملسو هيلع هلا لص

 نم نأ ىفخي سيلوالا-ًاوساو هناي هابي ذكتل دمستلاكورفيلامت هللا يلعيرصلا بذكلا ||
 هيلع بذاكلا ناف اضيأو * هني نيهتسمدب فخعسم هنأف همي طعن 2 نمي عب ذك ِ

 بذكأ اي هيلع ب ذكل هنا مولعمو كاذب هصقني و هيلع ب ذكل اب هنيشي نادال ملسوهيلعهللا لص 1

 ةثيبطلا لاوقالاوا ةقيوملا شحاوفلا ضعبب هامر وا ىنمملهتي ناك هلوقيف رسايل نبا هيلع

 مل ارما هتعرثا نافالعفوا !ربخو ا ارما هنعرثأي نااما هنال هيلع بذاكلا كل ذكككلذب رثك ||

 رمال كلل ذك ناكر هنالدب رمأي ام نوكي نازوميال لفلان كلذو هشيرشيف دازدقتدب رمأي ||
 دعبي *يثنمالو هب ككرماالا هنا ىلاكب رقب يش نعتكرت امداوقل لسو هيلع هما صدي ||

 يي



 الماك

 ىلا هيسن دقي را هنادنع ىوونذ هن رئاجريطرمالاذ هب رمل ذاف دع[تيرالا رانا نع ل
 أ اذ ناكراقاربخ دنع لقتنا كلذكو دهفسلا ىلاهلة بست كلاذودب رمال هلزرجيالا<ب رمالا |
 هلعف يشبتيامتناكوأ هيفاب اكد دع لقني يذل إل فلا كلل ذكودب ربخأل هب رابخالادل يضيتيامربلل | |

 عيمج يفرشنلا لكا ل سو هيلع هللا لص لوسرلا نادلصاخىلوا هكرتق هلمفيإل ذاق هلعفل جرت و
 بذك !ذاذ هكر ث نم لك اءزعنف هلعفاءودلعف نم لكأ هكر تف لمفلاو لوقلا نمدكرتاف هلاوحا
 الاي ناكولذا هيلا ةبسنلاب صقت هنعدب ربخا يذلا تال ذذ نكي اجه: ءربخاو ا دمعتم هيلع لا

 ةوقلا ةياغيف لوقلا اذه نا طاو#رتكد قف سو هيلا ىلص لورلا صقتنا نمو هنمدجول
 ةطسارب هيلع ب ذكب يذلا نيب و ةهفاشم هيلع بنكي يذلا نيب قرفي نا دجوتي نكلو هارتاك
 هيلا سنو لجرلا كلذ ىلع ب ذكافنا اذه نافاذكب هنعن الق نب نالف يبث دح لوقي نأ لثم

 دقاخرف بذك هنابامادشالذلاقدنا هنع تيثوا ميحص ثيدللا| علاق ناامان ثيدحلا كلذ
 مل هللا لي دعتي لودع ةباحصلاوايسال ارظنهيفن ةجذاس ةياورداوروءارثفا !ذااما هيلع ب ذك
 نم لئق سو هيلع هنا صد اراف نيدلا يف ءررض مظعل مهيف لخدي نمدحا نمعقو وا بنتكلاف
 كر مهتم سيل نم لودعلايف لخ دي نأ نماصاع كلذ وكيل هتب وقع تابعو هيلع ب ذك“
 سو هيلع ى لص هدع صاج مارحاذ ف بذك هنا يعيدح ىو ر نماماو#موحنو نيقفادملا |
 هتياور ملا مغني ناالارثكيال كلن يبذاكلا دحاو ف بذك هنا لعياشي دح ينعوكور نملاق هذا
 هل لحي نكي هيف بذك هيش راب هلعل نكل هب هثدحه خيش نال قداص هنالرفكلا بجويام
 هذه راف لطاب كللذناملعي وعو دقتعو أ ةداهشو ار أرق ىلع دهنشي نا ةلزخ؟ راصف ةياورلا

 لعقلاب ىلواوبف لسو هيلع هال هبسن فلولا ذه لعروز دهاشبس يل هدكل مارحت دايبشلا
 ةيلكلاب نيدلا يف نمط دقاذهو هم سلا نيدلا يف دازدن هيلع بذاكلا نان هياع بذك نم
 باسلا كل ذكةاتتساريغ نم هيلع ب ذكي ذلا لدقب رمآ سو هيلعهللا ىلص يبتلاف ذئنيحو
 رفكيال نكل هثب وقعظلذت لسو هيلع هللا ىلص هيلع ب ذاك نا+ينانلا لوقا )4 *«ىلواودل
 هل لصاالا» تشي نازوجيالفاهنماذه سيلو ةمواعمرفكلاو لقلا تابجو .نال هلتفزرجيالو
 |( لص هيلع ب ذكلا نكي هناب هلوةديقي ن,ن مدب الفا ذهلاق نمو
 هب ةىزيتسم|فبف ةرهاظةلالد هبيعو هصرقنت يلع لدي (مالكل وقي هععس هن( ربخا نااماقرهاظ |
 <ىبالا يلع بذك د قولتقب رما يذلا لجرلا كلذو مدلا ل الحرفاك هنا بي رالوارهاظازوتسا ١

 إ] تذاو مهلاوماو مهئامو يق هكحسدنا معز هئال هبيعو هصاقتنا نمضتيلاب ذك سو هيلع هلل ىلصأ

 مهنكمي الو اهيرجفيلةأرملا كلئدنتييب
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 :ناكلذب دوصقمو مهتويب نمءاششسي تيب نادل |



 را

 ١ لاجيال سوده لص يبنلا ثرامولعمو للاومالاو ءامدلا ينكح ناك اذا هيلعراكنالا

 كلئذلو هباءو هصقتنادقف شحاوفلاو لاومالاو ءامدلا نم تامرحل ما لدا هنا معز نمو مارملا
 نم مسو هيله ىلص هيلع عاطلا لتقف صن ثيدحلا نا تيثن#ةباتتسأ ريغ نم هلعقب رما

 يبل لان يذلا يبارعالا ثيدحام رشع عبر ثيدحلا 21 فكييلوقلا الكي لعةبامتساريغ

 هللا لص” ىلا لاقت هلتق ولم اواراف تئبجا الو تنسحا امه اطعام ملسوديلعمللا ص

 نا يعل دي ثيدحلا اذهناقرانلا لذدلهومتلتقت لاقام لجرلا لاق نيح ميتكرتوللسو هيلع
 نوكيناكالاوداتقزاوجو هرفك لع ليل :كلذورانلا لد لئئاذا سو هيلعهللا ىلص اذ نم
 ىتح كلذ دعب ءاضرتسا ع هنعملسو هيلع هللا ىلص يبن افعافناورانلا لها نمدلناقناكوا ديب
 هل لاق يذلا لجرلا نا بابلا/ذهنمو* ملسو هيلعهن ام ءاذآ نمسوفعي نأ هل ناكهنال يخر
 لتقافهللا لوس راي ىتءدرمت لاق ىلاعت هلا دجوابيدي راام ةمسقلام ذهن أن ينح ئانغمسقام

 هنا ربخا ٌميباخصا لتفأ يف س انلاثدحت نا هللا ذاعمملسو هيله يل لص لاقف قفانملا ذه |!
 لس هيلعدشلا ىلص ىبتلا ناق ملسم» اورمرجانحزواجيال نآرقلا نّرقي ماوقأ مضض نم جري

 اموصعمهسفن يف هك هعنجملو هبامتا لعقيا دم نأ سانلا ثدحتب الئلالا ةاتق نمرمت منع

 أ الو ىنيد نعادادتراالوأرفك كل :تلعفاملاق ال .هناف ةعتاي يباني بطاح ثيدح يف لاق 5
 برضا ىنعدرمع لاقوة دصدقدلا سوديلع فام هللا لوسير لاق مالمالا دعب رفكلاب ىفر
 لما يلع ملطا هللا لمل كي رديامواردب دهشدقهناملسو هيلعهلل ىلصلاقف قفانملا| ذه قنع

 هناعا ىلعقاب هنأ ملسو هيلع هلا ىلص هلل وسر نيبف* كل ثرفغ دقت ئشاماولمع لاقردب

 لثمىلقذا ملف از ةدسفمب للعانهو موصعم همدنا ملعف بوتذلا هبهلرأ ْمْمِيأم هخءر دص دنأو

 هاوق ىلاعت هللا لإ زنا ةدسفملاه له تنمأ الغلا ةاوزئاجت دسملاءلهجدماا ذا لئاقلا اذه

 سس َنيِرئاكْلَأ ا | مطت الذل لاق .ثراكنادعب *ييعطْلْاَو نيقفاتملاَو راغكل أ دماج

 ١# "يابت تخف نيالا ورافكلا دهاج وقل نبدي زلاف#« ماد 8 ذآ'عَمونيقاممْلاَ 7

 لذالا اهنمزعأل انج رخل ةئبدملاىل انج ري لقا قأنبادبعنا ا ذهدبشبام»
 ملسو هيلع هللاىلص لاقف لتقيفرمعر م اتسااوضُمني وحلا لوس ركنعْنم اوقفت ةللاقو

 ةصقلاو هباحصا لثقيا دمهم 0. را سانلاثدستيال لاقوةنيدملاب ةريغك فوناهل طرت نذأ

 زاجمالكلا اذ_هلثهلسوهيلمفا لص يبا يذأن من ملعفاج نيحبيتصلا يف يشاوةروهيشم
 نع سائلاروفت نددؤق يف فيخ امإتق سو هلعه ىلص يبل كرتافاوةردنقلا مشا ذاق

 لجر يف ينرذعي نملاقامل هيلع ىلص يبتلانا بابلا اذه نموج اقيعض ناكال مالسالا
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 | ةصقلا هقنعتب رض سوالا_ر«ناكنا كرذعا انا ذاسمنبدعسهل لاق يلحا يفءاذا يننلب
 برضزوج 0 هيلءدئالم ينل زمدا للمعلن همرتيلانةرربشلا

 مالكلاب دصقي ناكنا اهنعشاي ةرشلاءز أشيف ملكت نمهريغو لأ نبا نيب قرفلاو هقتع |
 هب هصقتني مالكب ملكتي وهب راعلا قام ٍوهيلع نمطلاو لسو هيلعّشاىلصهلالوسر بيعابيف
 يلع دب امباو ب ل وكل ذاو دص قيل مهناف ةنمحو حطسموناسح. ف الخ دقن اولاف كالذلا

 تح سلا بخيل جالو دش ودبل نا نمل ناس يا رذعتس اا ذطوشا ا
 مانغلام ملسو هياعللأ [ىلص يبنلا ةمسق ثيدح 96 رشع سهاملا ثي دلل ادلع زولتنقي نايا داك |

 ةرفاو ريداقم شي رق ديدانص ضعي وهدالوأو برح نينايفسيلاك سانلا ضعب هئاطعاو
 0 اوحرخ نيرذلا رأوا أ سأروهو هود ملف هلتَعب رمافنيقرال ا ضعب هيلع ضرتعان مهغيل أن

 | ةورغ يفناشلااذهيف ةقلعتلا ثيداحالا تاياور ةيميتنب مامالاركدودنعشا يضر يلع ىلع
 هلتق بجي هناذوعسقو ا مكيف مل سو هيلع لص ىيتازخن زان م لكن أ تبنف لاق اهريغو نيدح
 أ نيزع ءاللا ءالؤهنيب قرئلااف ليقناف لاق مج هتومدعب وهتايحيف ملسو هيلع ىلصر 13

 || ةدجومنمرك ام نيبو قلع ارش لئاقلا اذه سنجراص ىتحمدلا لحورتكلل بجوماقافت هنوكيف
 ١١ ةييدذلا مقال ملسوهياع هللا ىلص يب ك١ نع يح هلا ديعسيلا تي دح ىقفراصنالا اوشارف

 مهقأتاامنا لاقفادعدي ودهن لها دي دانص هيطعياولانوراصنالاو شي رقتبضغة عبرا تريب
 انكباحصا نمل جراف !ةياوريفو * قماللا شيد ارك ذو نينيعلارئاغلجر لبقاف
 يفنمنيمااناويفونمأتالالاقن اسوهيلعشلا ىلص ينل كا ذ غلب لاق ءالؤحنماذ ببقحا نحن
 ةدجوع شا ذكو «ديدملا بيل ارئاغ لجر لاقف ءاسمواحابص ءامسلاروخ- ينبت أي هامسلا

 ْ ىلعمهلا «اخأ نومح موياولاقرا اصئالا ماسالا ناشلاءني نان ضزينحمانغ امنا

 ١ شي رق نم الاجر ىطعي سو هيلع ىلم هقلا لوسر قفطفه افا | امنزاوهلاوما نهدلوسر
 ١ راتبك ريدا 3 ىطعي سو هيلعدلأ ىلص هللا لوسرل هللارغغب وفاق لبالا نم ةئئملا

 بج ارهلاذحناراصنالا تلاقف شي رقف مانلا مسقتكم تحتال ةياوريفو#مهئامد نم ٌْ
 نحنف ةددشلا تاكا اراصنالا تلاقفةاوريفو مهل درت نئانغ ناو مهثامد نمرطقل نفوس
 سرت نفوذ وهيل سالو د نلت ىدن
 هلأ ىلسدل لور م جام ان ريق سم عدي ودا تم مةبق يق مهعمج راصنالا ىلا
 وقيم اة تالوم راياجأب ووذاماراستالا ءابقق/ اقف يدع ينفلب ثيددحام لاقت ملسوميع

 | قل اضومسوانك رتب واشررأ سي 3و مريخ ل اللا
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 | الفا بال ًانارغكب دبعيتيدحالاجر يطعايفاف نو ويعشا لس الوب لاقت مهئاءدنم
 | نوياقني مريخ دي نويلقتت املا لوسر ,ملاعر ملا نوعجرتو ٠ لاودالاب س أنا ١بهذي نا نوضرت

 اوقات ىتح اوريصافةديدش ةّرث : أ يدعب نو دهتس مقاف لافاديض دق هلا لوسراب ىلا اولاقدب

 شا زق نم نينمأوملا نما ددأ نا كلذ نع باوجلا يف ل .ة*ريصنساولاق ض وحلا لءهلوسروللا

 الوديلغ كلذزي وجتالو ملسو هيلعمقلا لص هللا لوسرلرب وت همالكيف نكي مريغوراصنالاو |!
 كال ذوو هلادجو ةمسقأاب دريممنا ىلادإ ةيسنالوسفنلا ىو ْذةمسقلا يف لاح هنا هل ماتا

 لب الصا*يشباو لكي روبخلامونيليقلاد هي را وو ذثنيقفاحلا مالكيف لغم ءاجامع
 هابقنتلاق ايملو روم شف ىلا تويسما اتحا رئاقو ةلوصرو هلل ماتآاماوضر

 نا اوأرفموغو ناتسالا ثادحأ ن نءاوملكت نذل او اميشأ راوي ملفاتي ووذاماراصنالا
 ىلوا هيف هعضونالالا لوميف هعضيالو مالسال للاصا لاملا مسقيانا ملسوهياعهللا ىلص يتلا :
 داهتجالاب لاني دقو جوا راب لاني دق ةحماصملا ةبجي ململا ناكو هيف نوك ثالاعدريغيف عضو نم

 واكلذءرك نم نافدشأن م وب هنأ لاقو لسوديلع هللا قم يبنلا هل فام كلذ نا اونعاونوكيملو
 ةئوعجأر ياولاكو ا دارتجا هتعسن وكت ناز وو ب ذك م رفاكو فكل ذ لوقي نا دعب هيلع ضرتعا
 ةمالأ قافتابهيف لمعلا زوجي باب وهو ني .دلا اصب ةقلعتألاةي ويئدلارومالا يف داهج الا يف ا

 تناككف هتلعا اولعاو هبيسفيسأوبقفتي وهبجوأ اوثيبتيا ل نكل هيف ةعجار ْْ الر الأ نعول ساعرو ا

 نا كأل ذيف مل سو هيلع هللا ىلص هرظن ليككتلا ما نيبجولا نيفهو دعتال مهت» ةعورشملا ةعجارم
 || (طعاودادزب وركذاذا كالذ هجو مهنيبتيلوا غاسماهيقداهتجالل يتلا ةيسايلارومالا نماك
 | الزام ردبب لونا هلرظنملا نب باب !ةعجارك لوالان ديف هقفتلا قب ؛رطوط حت :ةئيواناعأو
 ا و هماا دعت نانل سلف هللا هكل ارا ل زخءوه ًاهتارب يذلا لزنملاا ذه تير اهللالوسراي لاقف

 | لبقتلاتتل زنيسل لاذهمالاققةديككا اوبرحلاو ىارلاود لبلاقفةديكلاو برحلاويارلا |
 نافطغلاصي نا ىلع مزعام اغيا كالذكو#هريغملا لوحتو دير لسو هيل هللا اصدنا !لوسر

 يئاب هللا يباب لاقفراصنالا نم ةفئاط ىف ذاعم نبدعس ءاجةنيدملار رةثفصن ىلع قدنملام

 لبق تر: يشءادلو درو ةعاطو عمسف كرما هانم“ يذ ذامييطعت يذلا| ذه يب اونا

 لزندقام كاذب ىرتشا ضعبل بصننوائيش مهيطعن و مهيفعب عفدا نأ ت دراف دحاو لبق نأ أ 1 امئاو لئابقلا برم نسير ,امكناوعمجج لاومالااوطعأ موقلا تي ًآرييفايب ار لبق نم لإال لاق كيأر

 فصلا لخايف انمنوعمطي امو كرشلا فانك دف لوسرايمللاو دعس لاقفراصنال ا رشعم
 انربظأ نيب تناوانعم هاو مويلا فيكف ىرخوأ ىرشالا ةرئاهنمنولك اياموةياوريفولاقاث وأ
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 نظلاو ي أولا لبق نم ناكامو#اهبىبراهمف لفتف ةفيحصلا لواتن تمل ةمارك الو مهيطعنال
 ااا اعيش كلذ غي نظاامحيقلتلا نعام مسوديل هللا لص هلا لوسر للاقدقنايندلا يف
 هللا ىطبذك نا يفافهباوذفت ءيشبمشا نعي دحاذا نكلونالاب يفوذخاوتالف تندلظ
 بايلا اذهنمو «تيلانكتي د هرما نم ناك ايند ماي ملعا مارح ثيدح فو* [سداور

 الجر كرت سلاجاناواطه هرماصو هيلعهلا ىلص هللا لوسر عا لاق صاقو يبا نب دعس ثيدح

 نمؤموهو انالف تكرتوانالذو انالق تيطعا هللا لوسر يهل تلقن تمقن“يل !مهيجعاوهو مهنم
 يلا بحا هريغو لجرلا ىطعال ينا لاق كلذ لبي هب أجاواث الث هل دعس كال ذرك نما سولاف

 أ يتلارك ذيل هع هلأ ىضر دمسمل اس اقاف*هيلع قفتمهبجو لعرانلا يف بكي كثرأ ةيشخهنم
 هكرتهجودعسل :تريتيلوا هاواطعا يغبتب نم هنأ ىري هلعل لجرلا كالذب مسوميلعهللا لم
 نامالا درج« سيل ءاطعلا نا ا #اذ مسوديلعا ىل<يبتلا هباجاف هنو دوهنم ءاطعا عم أ

 هيطعأ يناالول هيطعا يذلا ال هيطعا يذلا نميلابحا هكرتايذلاو عنمأت ىطعأ ىلإ

 نم هعمهمنمأ يذلاو فرح ىلعأدبعي نمةرمز يف هلخدا الو هناع هيلءظفحال هيطعافرفكأ

 هلوسرو هللا بحي هاب مصتعي وهو لضفا ىدنعو يلا بحاوهوأ .ندل ان عهيتخيام نامالاونيقيلا
 تضاتعااكومريغو ركب وبا هب ضاحعا ؟ ًايندلا  :مهيبصن نعزبدلا نهةبيصنب ضاشعي و
 ملسو + يلعهللا ىل هللا لوسري عاوقلطئاوريمبلاوراشلاب دج لهاو ءاقلطلا تبهذ نيحراصنالا
 "1 ناوالسم نوكي نازوي لبن مما ذه نوكي نأ كل ني! نفنامالادرحمءاطعلان اكول

 ثيح هريغ ره نمأوملازي يم دعس نم ملعا ملس هيلع هه ىلص يبتلا نان هبلة يف نامتال لدي

 4 لاق ةلئاق ناث را! نب ريحا با نب دم نع قاججعا نبا ءرك د اماضيا كلذ نمو*زييقلا نكما
 كوب ليعج تكرثو لبالا نمقئام سباح عرفالاو نصح نب ةننيبع تياععا هللا لوسي
 || نمريخ ةقارسنب لوحه ديب يمقن يذلاو ملس هيلعمللا لص هللا لوسر لاقن يرمضلا ةقارس
 ٠ ةفارس نب ليعج تاكووامبم السا ىلعاسهتنل أت يبكلو عرتالاو ةشيبع لثمأهلكض رالا عالط
 | نأ اذهنيا نم ملعنناانددو راصنالا تي دحيف يزاخملا لها ضب وكددقو+همالساى لا
 نمنأ نيباذبفهانبتعتسا مسوديلع هلا لص هنا لوسر يأر نم ناكن اوانريص هللا لبق نمنأك
 هب ىطعا هسذلا هجولا ماعي نأ ب حاف ةحلصملا يقدابتجاب عقومستلانوكي نا زوج مهنم دجو

 بجومل اوه ي أولا يداب يفاذهو كل ةريغو داهجلاو نا #يالا يف مريخ عدل ذف عموه عنمو هريغ ١
 انبلط يعا ءاديثعتسا ملوق ينعم هو هريغ ىطعا كةيطسي ملسو هيلع ىلص يبنلا ناوأ ءاطعلل |

 | هللا ىلص لاق دقو ا ةناطع ايوا انريك دع هي يل ع باخ ا ا هللا ىلص ىلاقدقوانئاطعابو!انزيغيرطعا هب يذلا دجرلا نا ياما اندتعلي زي نا ياانبشعي نأ هنم
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 بحاف نير ذنمونيرشبم لسرلا ثعب كلذ لجا نمهللا نمرذملا بلا ب حا دحا اماسو هيل |

 مام اواضخ ىتحاوكب ردالا مملنييتالن كلذ ملنيبف لعناهفهورذعينا لسوهيلمئا لم ىبل
 لاملاب قحا مهناوا داهتجا تعقو ةمسقلااوأر مهنا يطل دب يحلا مالكلاو ىضرلا قحاوضرو
 هنال هعابتأنيعثي دابتجاوأ يحووه لهاومل عي نااودار اوممريغءاطعا نمار جعتف مريغن

 اذهناكناوصاهنا ىأر اذا هريخب ذخأي ناملسو هيلع ىلع ىبنلا نكي دابتجاوا ةحلصملا

 اشي رق يطعي هللا لوسرل هلارقغياولاقاذهل وهب ر هيلعهرقي وه رمارقتسيبمابف تكميم مسقلا
 مهئامد نمرطقت انفويس نا سمع بج اوها ذه نااولاق ةياور يفو مهئامد نم ءرطقئانقويسوانكرتي و
 فلتخاو **انريغ عانغلا ىطعتو دن نفف ةدشلا تناك اذا ةياور فو مهيلع درتلاتمانغناو

 بوقعي و يهاربأ نب دعس نع ىورف 3 سجل نموا ةميئخلا لصا نم تناك ل هاياطعلا يف سانلا
 نءمهيصن ذخا ١م ملسو هيلعّللا ىلص ىبلاف اذه ىلعو مئنقلا نماياطملا تناك الاق ةبتع بأ
 ىتح ال اولاقف نيرخيلا نم أ عئاطت كا ذلدب مهعطقينا دارا هنأ لق دقو مهسقنأ بي يطب منخل

 ءاج دقوارباجللاقوربنةالص وفآونيرجلا لام ءاجاملا ف ذود ثمنورجابملا نماعناوخا ع
 مهنإب هلعلمسقلا لبق سو هيلعهّنلا لص يبنلامهنذ انسي نكن اذكوا ذك كعيطعا نيرجبلا لام
 ذخأي نا هلذ هلام نمذخ اياه هسقن بيطت هناهقيدص لاح نم لجرلا ملءاذاو ل فيا نوضري

 ينلا لأس يذلا لج لاك نيعب اتلاو ةباحصلا نمزيغك نيبافو هرعماذه ناكواقطن هن تسي م نأو ا

 اذار رحالق اذه ىلعو تااورف مشاه ينبل يل نات اماما اقف رمش نمةبك سو يلهث لص ١
 3 وهو ىدقاولالال 5 سجل نمتناكه يبان :رعةبقعنب ميهاربا نإ ىسوم لاقو# مهيصتاولاس

 ةسمخ همسقب وأكل امدلو ياك هداهتجاب مامالا همسقيناامأ سف افاذه ىلعو نيلوقلا تببثا
 دال بسنياوانيكاسموا ىاتيدجويملاذافماسقا ةسمخ ءوسفا ذاو دمحاو يعفاشلا هلو أي ماسقا
 ليسلا ءانباونيكاسملاوىاتيلا ناككقو لوس .راأمهسفراصميق موه وابصلا تدراوتغتسا
 درو مالغالارثكأ ىنغتسا ربوخ تمتفال. هنال ةاكزلا نم مهب هدب نيدغتسم مهتلق عملا ذ ذا

 راصنالل عمدجافنيرجاملل اهوحنساوناكيتلا لخنلا تانمراصنالاىلع لسو هيلع ىلص يبنلا
 هلا ىلص يبلا لاقاذطو ,ريسايماوراصفاهريغورب ماه 8 ىتلالاومالاو تناك يتلامملاومأ

 يف سجل ةماعملسو هيلع لص لا فرصق يلا اشافلا# مدجالا هتبطخ يف سوهيلع
 درك نامعز نمو»«موقل كل دف يلا املا نوما صلب وانا لوسرلا مهم فراصم
 ١ نا ملعي ةصقلاب ةربخمل نموةصقلافيكر دبل هنافةفل وما ىطعا ام ميمجي ماق سما سمخ

 [(نلا نيميرازخلاو ديعب فلا نيرشعوتعب را تناكلبالا نأ ل يقدقو*اذه لمدن نكي لاما |

 هس يسب
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 ىلع كلذ فاعضأ ةفئّؤملا يمسفدقو ريعب فلا نيثالث نمابب رق ةنوكي اذ ل ريعب أتيامو نلا

 ناب اوجانهودجوأ اذه عدرا سام! بابلااذه نفانعدب و دجنل لهادي دانص يطعيا نميلا نم
 نبا هسعم يذلا لثم هلتق زري! ةفادم نكد نيلئ اقل كئلوا ضعب نام دحاإلا نأ ارخخآ

 وبأ هنعرك ذي ذلا لجرلاو قفانم نع تردصاغنافاملجرغمال ةلك نمرك دام ن ريدك نوةفأتم ١

 دق ضارقعالا نال ينالا باوج العار عد ؟هنماذبب قدا انكّلاق هناديعس

 مأع لول 55 ارك كل ذك و للا نع مهئاطب أو ةرمسلا ىلا جالا خسف يف هل مهتعجا ارم لفمو نيب

 ايل ناب: ينذادقا .تالذ لمت 8 نءنافمبنم عجار نم ةحجسار مو جلصأل موتعأر ةوةييدحطلا

 ىلاعتاةدقو هنماوبانابن ذاوبن ذا قوص قوفمهتاوصا١ ودفر يذلا تاك هنعدق رفخت نأ
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 لموديل لورد عبطتسار ل دنج يابو ًاردقلف نب "7 ًارلالومبتا

 سسحتلا بطاح. نعر دص كني دلا يف كش نعال ةلجعو ةوهمس نع تردص روما هذبف تلعفل

 مآ ورف هباب لخد نون اوبن حالسلا ول ؟نمونماوهف نايفسيفارادلخد نم ملسوهببء
 يحول اجو ةربره هربازاقدتريش عيفذف وهجر يف ةيغرهتكردا دقن لجل ااماراصت الا لاقف
 ملسو هيل هلل ىلص هللا لوسر وما هفراع عفريادمدحأ سيل ءاج اذافاديلع قال هاجاذا ناكو
 كيبل اولاةراصتالارشعم اي ملسو هبي هلا لص هلالوسر لا يحرلا يقال يسرلاي غقنب ىتح

 هيلا او !بقاقكتام تاما رعايعابحاميلاو هللا ت اعملو سرر هادبع يلا الكل أو

 نم ةنكمتو اربادةرثعمهيلع هلوخد عبمهرايدو م اوما لعمرقاوتكم لهان ءادتملسودهيلع

 م وجا نطبتسي و ةكمز طوتسي نأ دب ري رو هيلعشا لص يبلا نوكي !نا ون اخ ءاشول ملام اذخاو ملت

 هنه نسا س فئريعي اهنمترشع لدعت تناك زنلاو ةيقوانال /؟ةعب را قرولاورثك اوا لقاوا لقاوا

 : يصاهبشمب ىقل ٍجااةييدذلايف راصتالاو شي رض عب لوقاماود# ملعلا لما نيب هيف فالخالا»

 فتح ؛لهسسلاقو * مش ةحارمألا أنمرينُكف مكي روق لوس يي فن ااوملع 1

 1 ها لص ها لوسررما نايصعةلزنم + شو بوت ب نا ا هيح اصلع بي صا ءدو بون ذاهنأعمشيرقإ

 ا هتايلسا لوسر لاق لاك م جتتف ىةريرهيفأ ثيدحا ذع يف لخ دياهو# ملسوهيل#

 || كاذ ناكدقاولات د: نيشعب ةف ارو هدبارقيق ةيغر همك ردادقف .لجرأ !امأ ملقلاف ل لومراب

 ماسويت لما رسب  كاقتهلوسربو هاب ن نشلاالا انلق يذلا انلقامهلثاو نولوقي

 | هللا ىلصيبتلا اوأرالراصنالا_تاكلذوماسم » ءارعئرشب واخ دميةو مروا

 0 راصنالاو شي وأنعم يف ناكومثلا هجواهبدي رأامةمسقل ذه نا نيدح مئان يف لوقيدوعسم

 ١ امدعبإو 35 كل وأ ماج هلوق ل اكماقاتم نكي ناو قافنلادبحاص عفا اذه ةيصعموايثذ نوكي



| 

 هقارصنا ب جوي لهالاو نطولا ىلآ سفنلا عازن 1 نوكي نأ اههتريشعةريشملاوهدإب دلبلا نالاشير 1

 ليس هل نكيإ نا نوملين يذلا بابلالا وأوا ءابقفلا هزقيجلو مهم لاق ن * لاقت مهع

 دقدلوسرو هللاو هلوسرو هاب انض نكلو (ييعالو انعطال كلذ اولاقف ةكمناطيتسا ىلا
 ةقرافم نالواوع#سواو أر مل اولاقايف مارذعو هلو سرو هللاب نضلا كلذ ىلع مبلمح امنا ماقدص
 نع جرت يتلاةملكلاو راثد مريغو راءش م نيذلا نينماوملا كئلوأ لغم ىلع ةديدش لوصرلا
 نودب ردصوإ ابلقم ناكن او اهياحد كلب اهبحاصل رغتفب مركتو في رشتو يظعتو ةبحم

 ركب ينال لاقال ملسو هاء هنا ىلص ي يلا نأ ىرتالا لعقلا كلل ذكو ملاكتلاا محاص قتسا كلذ
 ْ رخأتف كناكم لسوهيلعدللا لص يبالاب سحا امل ةالصلا يف هفقوم نع رخأ نأ دارأ نيح
 ناك ام لاقف كترمادقو كناكمتدن 7نأ كمنمام ملسو هيلع أ ىلص ىبنلاهل لاقف ركبوبا

 | ال يراصنالا بويا وبا كلذكو* ملسو هيلع هما لص ينلا ىدي نيب مدقتب ناةفاق يبا نبال

 1 مسوديلء هنا لص هلا لوسير دعصي ناو لفسلا ىلا لقتني نايف سوهيلسهلل لص يلا نذ عسا

 ملسوهيلعمللا ىلص ينلا هرماف م وهيلع تام هلا لوسر قوذ نك كسي ناهيلع شو ولعلاىلا

 بوياويا عتافدلعس انا لوخد لجان .هب قفرا لفسا ءادكس ناهلرك ذو هناكم يف ثكلاب
 هعم مهنع هللا غر راصنالا مالكقدل ازيقوتو وسو هيلع هللا لص ىبا 1١ عم ابدا كلذ نم

 نهادحا+ماسقا ةثالث بابلا اذهيف نازك اف ةلمغاب و*بابلا اذه ءملسو هيلع ىلص

 فاخي ةيصع»وبنذ ودام يناثلا« هللا هجواهبدي را امةمسقلهذهنا هلوقلثم رفك و ه ام
 ب ا ا ا ب ل ع ل مدا ل ع ممم م ص سسمم

 ةييدحلا ماع ةمجأر نم ةعجار م لثموهتوص قوف ثوصلا عفر لثم هلم طب < نا هيحاص ىلع

 ةفلاخلا يف لخديهلك اذهو قملانييتامدعب ردب مويهلداجن .ةلداجو سلا لع نايئدمب

 منعش يفر رمت لوقك دمحيال وا هبحاص هيلع دمي لب كلذ نم سيل ام ثلانلا#هرما نع
 ةباَتكف وأ | نم ام انها لقيملاهنع هاي درة داع ل اوقكو انمادقو: الصلا رصقناتلابام

 ةعجا اركو اهدا راو دل! "كد ْنِإَو هللا ل يملا اهنعمما يفرةصفحلوقكو هزيم

 هيف ام كلذ رو ةنيدملا رةفصن ىلع نافطغحلص يف دعسة عجار مو ردب لؤام يقبابحلا

 أم اذين#ل وهيلعهللا ىلص لوس لا اهاعفي دق ةمل !ضرغ دام نيببل لاكشا نع لاؤس
 دهاعمريغو دهأعم نم هسه .لتقيفلسو ديل | ىلا نعةررث ألا نذسلا نممرك 3 قفتا
 ايلهة يفمهنعلقكالذن ةلف9كمهنعدشا يضرةباكصلاعابجااماو لصف م اعاهئاعس راو

 ءاعدا نكعال هنا معاواتاجا تراصو مهتعدحأ اه ديرو ضيفتسإ دأبلشمرشتنيةدداعتم
 / رمسنبافيس» 0 ذامغللذ نف#* قب رطلا»ذع نم لبا: ةيعرف ةلاسم ع ةبابصلا ماجا
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 اريماناكو ةيما يلا نب رجاوملا ىلا عفرو لاق هخويش نع حونفلاوةدرلا ب اتكيف يميقلا
 اهدي عطتف سو هيلع هللاىلص يبنلا مم دب اهادحا دغناتيتشعن ات رم ابيحاوت واةمابلا

 ىنغلب ركب وباديلا بتكقابتين عؤاواهدب عطقف نيل ءاجبب ةرخاال تنغواهايانش عنو

 ٠ ينتقبسدقام ال وأن سو هيلع هللا لص يبا ةهتشن نرعزو تدغت يلا ًارملا يف هي ترس يذلا

 وأ دنرم وهف لسه نم كلذ ىطاعت نف دودملا هبشي سبل 'ايبنالا دح نال ابلشقب كترمالاهيف
 نافاهتيتت تعزتو زيمل لا ءاسهب تنخت ينلا يفركي وبا هيلا ب هكو*رداغ براحت وهف دهاعم

 هنعتتص 1 ىرمتا يهز تناكن أو ىبعب ةلخملا نود ةمدقل وبداقمالسالا يعدت نم تناك

 ةلخاو كاياوةعدل|لبقاف كهوركم تالبل اذه لدم يف كيلا تءدقل ثنك ولو ملقعا كرشلا نم

 مدقلام قئاوياذهو فيسريغةصقلا هذه ةدقو#«صاصقيفالا ةرتمحو أما ماف سمادلا يف
 يفي رص وهو هدعب حال كلذ سيلو هلتقي نا هل ناكّلسو هيلث ىل لص يبنلا مش نمناددع

 نودب لتقي هن اور !نأك ناو دهاعمو ملم نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بس نع لق بوجو

 | اماوهلدح مريغبس نم ولج ناك يبن الث اراتك ناو رمال ا بس نم ف الخ ةباتتسا

 3 وبادركق هداهتجاب دح ايف هند قبسرجا اما ناار كلت لب هنعدلا يضرركيوبا 8 ارم
 وهو ركب يلا باتك لبقاهتي وت رجابملا ليقف تباتوا تلبس ولعل هنا مم نيدحابيلع عمي نأ ١

 همالكوداهتجالاب ضقتني ال داتجالا نال ركب وباءريغي مف مح هيف هنم سدا هتجا لمع
 !| مسجلا نبث يل نعدلئا سيف ثراخلا يورو*«رججارملا نم قببسامأب انقنم هسا هنإلعلدي ا

 بسواهللابس نم 3 لاقلت دوهيلعهللا ىلع يلا بسلجرب رمصيق لاندعاع نع

 بس وأ هللا اجا لاق سابع بأن نعدهابع بث دحو ثيل لاق دواتقاف» اينالانمادحا ||!
 الاومجر ناقباتتسإ 5 ةدرؤقو سوهيلع هلا ىلصالا لور بذك 5 دقف ءايبنالا نب هأدحأ

 ىواتتان ديملا ضقندقفدب ريجماءاينالان ءاذحأ يع وادا بث دناعدهاهماعأو لتق

 قب رطب نيطتطسق ماقماشلا هدع دنا يفر باطملا برم م دفال.لاق يب مب رب ةمهشم ىلإ نعو

 بتكيوهانيبف من رمت لاقايانك كال ذب بعكأ لاق مهيلعهطورشو هلرم ةدهاعم ركذوماشلا
 نمثل جيشا كرنب ميلا ةرسعب كيل ءينتتسايف'لاقف رمع رك ذذا باتكلا
 تروى تاءج يذلا معريخاف سانلا يف ةنين» رم اريمأايدل لاق بانكلا نم غرفالذ كالاقأ

 هدمح] هش دبل لاقق هيلع ىف ةارهادنغ سانلا يف ماقق معن رمح لاق يحل ظ نعاوهانتيل ىلع

 ادعال ياللا نايلسلا لاق يااا ذي زير الش ااا همر يخلو
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 تدعشل ديب يسفت يذلاواتني ديفانيلعلخدتل كلانيطعا يذلا كطمنم انا رمعلاقا دحا |( طمعا يذلا كلسنملانا رمتلاقا دحا |[ رمل افا دحا |[
 «برحدأو هر باعكلا يلطبنلا ذخ ارمع غرفالفلبنلا دعب مورمد اعف ك انيعهيف يذلا نيرضال
 نأ يع دبعلا كطسنملانامدهأعنأل لوةيراصنالا»نيرجأ ملا نمرضحع دنع هاو ضر رمجاذهو

 درعلا لهأ نا ىلع ةباعلا عارجا كل ذب لعق هقنعنيرضيل داع تل فلحو انني ديف انيلءلخدت
 مظعا نم نأو مهتامدل حيبم مهنمشللذ ناواشنيد يف انيلع ضارتعالا اورهظي نامل سبإ
 نمردقلاب بي ذكتلارا خا نال هب «افخالر هاظأ هو مسودهيلع هلا ىلصاتبي بس ضارتعالا

 نعط مالكلا أذهناهدنعر رة دق نكيجل هلال هنعش ا ىضرر مت هاتفي ملامناو لوسرلا م متشراهظا ١
 | اعنيدا ذهن ال نيب و رمج هيلامدقتالف دنع نم كلذ ل اقرمت نا دقدعا نو بنازاو 556

 نكنيصحا دف ثيم نعدجلمامالادب لدتساامشللذ نمو كناتقال تدع نه لاق
 هتمهنول رمتزبا لاقث لسو هيلءهلالص يبنلابسي اذه !ليقت بهارذب ملا قرمتزبا نعدث دح
 ىدوتلا ثيدح نم انا ءاورو# لسوء لعد ىلصاني داب أو مسي نأ ىلعةمذلا مهطعت ل ا هتلتتل |

 جلانا ةافو فيلا )سو هيلعهللا ىلص يبن !بس بهار اعدلصا ارمعنبا نأ خيش نعنوصح نع
 هيلع كاصارمع نبا نوكي نا نيشأو هرلانيب مججاودم ملسو هيلدا ىلص يب كلا بس ىلع مهطاصن

 أ ريغر قرا ثيدحرك د دقو هتلعقل هتمعسرل لاقو هنع سك ركفا الف كللذبأر ارقمنركي لما فوسأا
 دقوامويف صنوأ لملاو .رفاكلا يف ءاءابضعب و ةيمذلاو يمذلا يف صن رلكر اال م ذهود# دحاو
 ينلا عى فرب نادبانيحةبانتساريغن .هنع تا ىغر رمتلجف يذلا لجرلا ثيدح مدقل
 نيل 95 ىلامتهلوة يق لاق هناامهتعهللا ىفر سابعنبأ نعم دقثو *ماسو ميلع هلام

 هللا ىلص يبنلا جا اوزاوةشناءن شيف ءذهتي الا تاتوارملا ت تالئاغلا ت اًنصحمل انومري

 ةءاعنيقنانلل ةنلاو ةصاخا نعم ىشرتة شن هيف تلزث لاقرب ونا جيف سل ةصاخ لسو هيلع

 ل اذا هلتق بي قئانملاو قافثو لسوديإ اع هلا ىلص يهنأ ىذ ءاارقذت نالوداناكاذنأ مولعمو

 ْن* لجر نعد نا فر نعل ضفلان بكاممنعودانساب دج مامالا ىورو#هتبرت لبقأ

 ةأرلا و #وهنع هللا ىضر ديإولا نب دلاخ لعق 3 ماسو هيب ءهشا ىلص يبنلا تعسر أنا نيقلب

 بدك ل تق ناز يذلا نيماينبأ يف هنع شا ىضرة لس نب دمت ثي لح مدقت دقو## ةء يبد

 5 ىلص ىبنلابسن هنالهنلتقيل أي يأ اقم دجو نأ ةلسم نب د فلو ارد نأك ف رشالا نبأ

 واقي واعماماريمالا !كاسما كلذ لعدريالوكلل ذ هيلع نوال اركي مور دغلا ىلا اسوي

 لملو ةلسم نيد فلاي ملوهو بع ذم ىلع ديال هتركس نال لجرلا اذه لتق نعئاورع
 | دحلا ةياقال ١ هعيعاد ثبت هنكح ل نيش دي ةرظتوالجرلا اذه كح يفرظني م هنالعت رك
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 كرب دمج نا ةقلارهاظودلاقايف ةلمسم نيد ىف افعدنا ىلع ل ديال هفك رجم ةزبأساب و
 اس٠ ناكاهنا لجرلا اذه نكلمرجت كلذلو لجرلا كلذ ىلعدحلا ةماقا كرتيائط غمار ةلبسم
 ناثع نب ةلهرحفربخا كرابملا نبا رك ذو **نيلسملاريغ نءدح ا ذكموياهب نكيمل ةنيدملا ناف
 هللا ىلص ىبنلا_ءردةبعصدل تناكوىدنكلاثراحلا نيةفرعنا ةم.ةاعنب بعكى ثدح

 .تاورمس ىلا تالذ عفرف دفنا قدفاب رضف سو هيلع لم يبا مشاينارصت مع” ماسو هيلع ١
 متش اوربلظي نأ ىلطدبعلا مهبطعن نا هللا ذاعم ةفرع لاقت دهعلا ماعيطعا دفاناهل لاقق ي.ماعلا
 ادباماويف نولمعي مهسسئادك نيب ومهند يل نإ طع دبل هاني طعاامناو سو هيلعملاىلص يبنلا

 تيد وني يلخت نا ىلعو مهنودانلتاقودءمثدارأ ناو نوقيطيالام ىلع بلمحن ال ناو مسه
 ناورلسو هيلع لص هلوسر كحول عجب مهيف كت انماكح اب نيضاران رت أبن الا مبءاكحا
 يلع اهنعاشا ىخر ْث سرا ني ةفرعوورم قفتا قف تن دصور علاق مىلض هرعت ملانعاو بيغ

 ىفتنا اك لس هيلع هللا ىلص لوسرلا تش راهظا ىلع 'رارثا ىفتقيال مهني وانني يذلا درعلا نا
 جيبي ام اولءفدقن لسر هيلع هل | لص هعتشاو روظأ تف بيذكتلاورفكلا نم هيلع مام ىلع هرارقا

 هللا يلد يبالاتش يذلا بهارلايفرمع كرا لوقك اذهو ميلتقز رف هيطدبءريغ نم مدل
 هللاو لجرلا اذه لقي لامناوانيبئاوتشت ترا ىلع دبعلا مهطمخ لانا هتلتقل هتمعتول ملسو هيلع

 نك مو ةب رسغلاكالعب هلتق دصق ةفرع لءلوا ةفرع هعمسانأو كالذب هيلع مقتل ةسيلا نال ملعا

 نعو * كالذودنع تشيل مامالا اومامالا ىلعاتايتفا هيف نالوكلذب ةئيبلامدعلهل تق ماتا نم

 هللا لص هللا لوشر بس نمالا لتقبال هنارمع ب تكفزيزءلادبعنبر م بسالجر نا ديلخ
 هركذو برحءاور لففا ملهل يش كلذ نا لعاالولو اطاوسا هس أر ىلعم رزجا نكلو سو هيلع
 هذهفباحل عيتمةنسلابملاعدشار ةقيلخوهو زيزعلا ديعنبرمع نع روهشماذهو دمحامامالا

 عباتالو بس اص نع ف رعي ال ناسحاب لن يعبانلاو لسو هيلع هلا وص هلا وسر باخ لاوقا
 اهدحا هوجو نف6# سايقلا يارابتعالا اماوإل«#هل ناستساو هيلعرارفا لب كالذل ف الخ
 ىلواوديلاب ةي راحماوة دهاجلاكدبعللضقن ناكف ةب رامتوانل ةدهاجتانيبف تشو اهني د بيعنأ

 دابجلاو” مكس 13 كلام آبو ا ليبس يف اودعأجودباتك يف لاقهناجسللا ناكللذنيبي
 اودهاج لسو هيلع هل بص يبلا لاق هنم ىوقا نوكيدق لب ديلاب نوكي اكناسالاب نوكب سفنلاب
 مهرغأ تباثنب ناسحل لوقي ناكو#«هريغو يئاسنلا هاور ككاوماو كتنسل ارمي دباب نيكرشملا

 هئاجعو هرعشب ملسو هيلعللا ىلصدقا لور نع انيدجسملايف ارينم هل يصني ناكو مزاغو

 | ا رخأ بابسالواؤسوهياعدلاإ ص ينلارما نودب لتق هناا دقتعمكالذ لاقل جرلا نانظوا هيلع



 /ا؟1١

 نم ددعنأكو لبتلا نم ا مهيف يئلاقو ملسو هيلعدللا لص هللا لوسر نعمان تمد

 امو ىت>ناسح« اش ةيشخ نوطسملا يذئرنأمم ءايشا نعنوفكي نيكرشملا

 ل ىت> م دنع نمهنوجر خفت ديصقب ناسح ماج تيب لها دنع لزن ارك ناك كم ىلا بهذا

 هادهشلا ل ضفاور اج ناطل دنع تح ةأكداهللا لضفا ثي دهلا يفو* هيو اب نمةكج هل قبو
 داوجلا نشا ذه ناك اذأو لتقف هيرمان راج ن اطلس دنع تب ٍلكت لجرو بلطملا دبع نبةزمح

 ا هلوسرو هلل نيد عش نم نأ هيلا ءاعدلاو هللا نيدرابلغاو مهئاجصونيكرش !خذيف ناسللاب
 بدل ضقت كاذوم راحو ني دماج دقي ةينالعموسلاب هللا باتكرك دوكالذ روظاو

 ! ان هثورعضلام يلع ملاةرارفأكهفدل ارشلاورفكلا نمدئو دقتيام ىلع هانررقا ناوانايفاغلاهجولا

 ١ نوديري وانتيدفالخ نمدقنعي مهنا لطعتانافانل لئاونلا ينتوانب ءوسلاةدأ راع ةوادلا نم

 اول آذان هيلع مار رق ماردقلا أ ذيفهياءاوردقرل كلذ ويف نومسإ و مهني دولعو انئامد كقس

 ةديقعلا كلت بجواوامءاذا كلا ذكك ملال ضقت انولن اقوانوب راح نابةدارالا هذه يجوع
 ةدارالا بوم لمعلا نيب قرفال ذا دبملااوضقن هلو كلو هنيدلو هباتكل وه بسلا رابظا نم
 اوكسعواوفكي نا ىغتقي مهيب وادنيب يذلا دبملا قلط م نا ثلاذلا هجرلا«داقتعالا بجودو
 ىعم نالاعثب راوتوائامد كفس ع نعشلا مالا يضتقي اك انلو بر هتشوانتي ديف نعط'ا مغأن ع

 ردحن انا مواعملا نمودرعلا لبقهنههرذجي امبرخ الا نم رين يدهاعتملا نمدحأو لكن ادب علا
 هامدلا كفن انالىلوا لبةب راها راوظا رذحن يهقشولوسرل!بسو هرفكلا ةلكرابظأ مهتم

 نو.لعباءيمج ومر دقولعو هفرش اهظاوهركد مفروهريقوتو لوسرلاري زعت يف لاومالا لذبثو
 . [| هو دهعلا لبق هيلع لتاقو هنمهر دخت انك( لعاف دبعلل ضقان هبسل ممربظالافانني دنءاذع
 رمت هيلع مدهأع يذلا دهعلا ناف كلذ ضتقيؤ ولو قأطملا دبعلا نا عيارلا هولا حضاو نيب

 امئاةمذلا ل هارثاسو كلذهي نيب دتدعم سو هيلع ىلص هللا لوسيدب ا مماو باطخلانبأ

ىورف* دهعلا كلذ لثم ىلعأ ادرج
ا ربع نع حبب دانساب برح 

 : رمل بتك لاقهنغ نا نم

 ةئيدم نمنينم وْ اريمار معها دبمل باتكاذه ماش كا لها ىراصتطاصنيح باطاعا نبا

 ركذوث د النا ياو ايامنا اسال لاي تسدفا انك 53
 ١١ انسقنا ىلع كلذ انطرشمرخآ يفلاقو ادحاهيلاوعدن الواكرشرهظنالو لاق نأ ىلا طورشلا
 اهل ةمز الق اننا لعمانعو مكءانطرش» ,يشنعانلاخ نحن نافنامالا هيلعانلبقوانيلهاو

 | ام كعم لي ربجنا لاقو  سدقلا حورب هذي ؟مللا ملسو هيلع هلا ىل ص ىبنلالاقونيكرشلل ف

3 

1 

1 
ْ 
 ا
ُ 
! 

 1 انا دقملا سلج يفهإ ارمعلوق مدقت دقو# قاقشلاو ة دئامملا لها نم لحام نم كل لحدقو
 ية ا ا | يي تتح
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 كقبع نيرمضال تدع نل هدي يسن يذلاوانيد يفانياعلخدتا كانيطعا يذلا كطمن |

 مهاورغكلا ةكاو روب ال نأ يياعن يلمس ظرشن ا كلذب ملعف# مهياءطورشلا بحاصر 5

 ال لوقي نمدنعدبءالاشقن بسلا نوكي نا ب جوي هجولا | ذهو نيب راكاوراص اهوربظا ىت

 نيبهذملايف ةيعناشلا ضعب وانباعص ا ضعب هجرخاك هكرت 7مياعطرشش هاذا بدلا ضي |

 هلعنب دبعلا ضاقتنا مييلع طرشاذا لوقي نم دنعدبملل اهقن نوكي نأ بجوي كلذكو ١
 | نكي هنالرمع طورش ىلع نوراج ماغناةمذلا لدا ناف ينفاشلا باها ضمبهرك ذاك ضقت أ

 ١ ناب نا يخبنب يذلاو.دقعكح ىلع نو راجمالا لكلب هدقعفلاخيادقعدقعماماءدعب
 بسلا رابظاب دبملا ضاقت مهيلع طرشا ذا فلاخيال هنا ا ءذهيف فلاي نعيملا |
 قنو 57 هئأي رجو ط هرشنلا اه ةيعص ىلع ةباوصلا عامجا عم ةعبأأ أدل هجوال لاي فالحلا 1

 هجولا * لوق لك يلعدب ل. علا مز حيمسو هب كات ذو يلءاوطر شدق ةمالا ناك ذاق لوصالا ا
 مهنأ ىلعو مالسالاماكحا اهيفيرتانلرادلا نوككن ا ىلعةمذلا لها ممدقعلا نا سماخلا |

 يفر هطول ملسو هيلع ىلص لوسيا متشرابظافاوملوصواودهوعاذه لعةلذو رافص عا ||
 قف راغملا نموكيلهيفنمطلاونيدلا بسر نمداقةلذدرانص لها من ينانب ني نيدلا |

 هريزعتو هريثوتو هلوسررب زمتاميلع ضف نإ سدأس لل هجولا*ايقابهدبعنوكيالف ءيش

 ا لوا كلذ لب ىتي رطلكب هضرعنود بجوب كلذو هت متو هل الجاومريقوتو هعنمو هرصن ا
 | هللا ىلم انيبليش انوعسي كرا ىلطةمذلا لهاماصب نازرجيالفريقرتلاوري زعتلا تاجرد ا
 ميطاصت الانا نولعت هو ريقوتللوري زعتال كرت كلذ نءمهنيكك ناف كلذ اوربظي و يلفوهيلع ا

 ماندماعشللذ ىلع قي رطل كب هنع مرجزنو كلذ نع موفكل ن ااديلع بجاولا لب كاذ ىلع ا

 هيلع هلل صدقا لوسررصننا عباسلا هجولا*مهنيبوانخيب يذلا طرشلا اول كقفوولعف اذاف ! ا

 هلاجسلا ةكل ذو هلا ليبسيف داهجلا اظعان م هنالو ضورفلاريزعتلان 0 1
 زابحلاب ا مدر ضدآلا ىلا قا رش لوم اولا 'مكَل لاذ مك ا

 3 ع

 !وربصت قف ةورصتل النو الار خل ايف ايدل اذايحلا عاَمامَقفرِخآلاَ هم ايثدل ا

 نيِيراَوحأل رم نيىسدع .لاثامك قوام 1و و اوني" ًايىلامنلاقد# ل /
 هلوقب بجاونيطسملا داخل صن لب هلأ ذاصت أ ردك نوير اولا لاَ 1لإ يرانا نص
1 

 ا

 َُظ

 هسا اعلا 8

 فيكق يشن ال و هملل يال 1ملارخا مما هلوقب وأم راظواالاظكاخا ارمصنا لس و هيلع ىلع
 هلوق ىلا ىرت اللاهيذؤي نمدضر عيار هنلا ظعأ نمو سو هيلع لاي ! تق لوسر رصنب ا
 ةمأق م ران نممدإ+ اى يذوب قفا ل نءانماوم حن لسوهيلعملا لم | 1
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 هئالص ى ولاد هعهنعملا يف , ابا لجر بسوارصتنم هقتش لج الا لباق رم مم ١
 1 1: تذحا الفدعاقتناو ينبسي ناكها ل !وسراي لاق ماقرصتنيل ذخاالف ت تكاسوهو لسوديلع |

 ا كاملا هذ دتودعفال ٠ نك الف كاملا بهذ ترصتنا اف هيلع درنإ كلملا نأكل اقف تمئرصتن ال

 را و بالاً فاكن ل نولوقي مهمالكيف فورعمريتكأ ذهورلسو هيلع لص اتاكوا ١
 ,| تنب لتق يذلا لاق ملسو هيلعهللا ىلص هنأم دقت دئورصتنم لتاقلاو براغلا غن نأ نواوقيأ؟ |

 : | غلاب هلوعرو كاسنرمدلا اورظنت نأ تيب حا اذا ملسو هيلدا ىل همقش اتناورم

 برصض ىتحنيكر شملا فص قرخ يذلا لج 7 ملسو هيلعمللا ىلص لافواذهملا اورظناف
 ام نممتب كارو هيله لص يبلا لاقفملسو هيلع هللا ىلص ينلا باس فيسلاب

 | ةعيقرلانال ريغ قحيف كا ذ نم عب ارصن هنوك يف يلسو هيلعهّثل ىلص هضرعةياحو#هلوسرو

 | اوس ثالو ءضر عدلا ينااما تانسحأ يابتكي !لب هدوصةمرضن الدق هريغ ضرع يف

1 

ْ 

 يب دي ع سس ب يم حمم

 م ءتلاو مارتحالا طقس كبتنا تم ضرعلان' ةةيلكلاب هللا نيد ف ان هناف ملسو هيلع
 ماي ريقوتلاد م .اظمتااو هما اءعأ دئلاو ةءدملا مايقن ن ىدلا لطيف ةلاسرلا ن نهدي ءاجام

 هضرع ا 0 هلرصشنت ناائيا ع بجوكل ذك ن ِ اذاو ا دلا طوقسكلأ ذ وة

 07 0 ديف يعس نم ْن 'مولعملا نمو هلأ نيدل كاهتئادضر ع كاهتت نال لعقلاب هلراصتنالاو ا

 | هدماعتإ دهامماو نيدلا ل طييال هنافانيعموريغ ضرعكاهتنا ف الخ لعقلا  تساداسفالاب |
 8 افيتسأ كرت ىلعهدهاعن لا هريغ نمالو هنمولسو هيلع هت ىلص هللا لورا راصقنالا كرت ىلع
 1 بجو د قف هيساؤاف و كلذ لعمدهاعت نمل انا ملعي وهوكلا ذ ىلعو دعاعن ناز زوجيالو نيل |١ قوقح ||

 ا
1 

 أ
 أ ١

 ا

 # هلم أن نا حضاونيب أ ذهودل فب برأ كلذ كرت ىلعهعم ديعالو لتقلاب هلرصتنت نا انيلع |
 مهنيدب صتت يتلا تاركا نماثيشاورهظب ال نا ىلعاودهوعدقرافكلا نا ن ماثلاهجولا

 قف مهلانيد اهرابظا ناك ناوأ هرابظأ يلعب وقعلا اوقتقسا اهوربظأ ىتف مالسالا دالبيف ||
 | مقاكرسلا كلذّتب وقعوكلذةب وةعاوتهشسا ملسو هيلع لص ّنا لوسرساورهظا |

 ]| نويفاعب مهن او بسلا رابظأ نم نوعوذم مهنأ !هأنابع نيل راسل نيب ف الخال هنأ عسات دا دجولادبع

 ام .. اولمفاذ اورغكلا نم هيلع مهام ىلع اورفا م هيلءاورقب مل مبدأ ملعف نلا دعب هوأ ذاذاهيلع

 |١ اسحوأ اراج نوكتناامابسلاةب وةعو قافتالاب ةب وقعلا وقتا تايانجلا نمهيلعاورقي |

 ,دإجلا بجوي نيطسملا ناطلسو نوطسملا ن :رم دخاولا بس درجت ناف لطاب لوالاو التقوا اءطقوأ
 2 | بسنيب يوسا كلذك "سو هيلعدللا ىلص لوسرلا بس ناكو اف سبلاو
 سايقلا نارشاعلا هجولا# لعقلادل نيمتفدل ىنعمال عطقلارق ةرهرضلاب لطاب أ سايقلا نارشأملا هولا لتقلاهل نيعتفدل عمال عطقلادةر فلاب لطلب هوة مالا نإ |



000 

 ا ةيجننبامامالا لاف م دبع ضقتا هياع ٍودهوعام اًميشاوفلا اخ ىت ممسرمأ يغتقي ب ىلجلا

 يأ ًٍَ وست مكي ا ايف ْن ري ىلاعتاقدق(ليقنان) لاعتدقاهمحر

 نإ اوتو اوريصتإَ اريك امرأ نيذلاو دز "يمن باكل اوُوأ

 ىلعربسلاملا اناعدو ريثكلا ىذالا مهن عمسل انا هناهسربخلاف روعألا معن كلذ

 ناب ىلاعت هللا همحر ( باجاو )هلوسرو هنيدو هللا با باعك يف نطلااماعىذاانبذ يلو ماذا

 ةردقاادنع مولع دسةماقاوةنككل دنع مملانق منيال هللا ىرقتب وماذا لعربصلاب رمالا

 اني ؛دبمالو وسرد للايذأي ايياتكوا اكرشم انمعناذأ انا ثيململا نيب الخال هناف

 هيلع ىلع هللا لومتر ناك رلاقش#كلذ كما اذاءدهاجنو هلئاقنأ انيلع بجودنيو

 || لاقىذالا ىلع نوريصيو هللا هرما | 5 باتكلا لماو نيكو رشملا نع نوذعي هباحصاو ص

 لهآ نم ةريفك دو ىلاعت لاقوفي آلا َباَمْكْل اود نذل نم سمس لجور عشا

 نيم امدعب نس مورق دنع ناساف 3 ا كدا باكا

 لاقولاقناهملا يدق وش 517 عش انور يطا ايو انو لام

 يعش ٠ نيك رثمْلا نع ٍنَع ض رعأَو ىلاعت هلوق سابع نبأ . نع ةحلطنإ يلع

 ل ايي اومفص اواوفع ٠ اوحيشطت واول 7 فص مب ع راطيسمب

 2 مقسم سلم هس سس سس دعس يي ويمص ةيماشخو

 هب هب هللر 5 امنآرقلا يف يناذهرغو رشم رو يد اول ةكياوسم ني دار مرعب 1

 نيك رشملا اوت اق ىلاعت هلوق هلك ثاذ خشدلاف نيكرع أ نع سغصلاو وثعلاب نينمألا
 3 رع القرإلال امرا أ لَو رينو لَا ىلاهنل ادد ”مومتدجَو تح

 يؤ ود أ لطب ىتح : باكل او نيل نم قل نيف نو الور ماك

 هدعو ىذا هرمأب هللا يلا الق لاقزا ىلا نيكرشا] نعمونعا اذهتسافن ورغم م”

 ةناكنيكرشللا لاتقبو "ري دهأمملا ىلاةءاربلاب هلوسررما نينمأملازعونيدلا ا

 ىوقتلاوربصلاةبتاعكألذ ناكف نورغاص ثودب نعي زجااوطعي ىح باتكلا لها لائقب و ْ

 الو ةعيدملابنيذلادوهيلان هدحأ نمذخؤئيال لاذ : ذانأكو رمالا لوا يفامهب مرءانيذلا |

 هلوسرو هلارصت هنكيال فم فقس نرد لك سيف تاي لا كالت تراصوةي زجمريغأ|
 يفنيدحاملا ىطرافصلاةيآت راصوموحتوبلقلا ن «هياعردقياه رصتنيف هناتيالومدب |'

 ناك اهوحنو ةياآلا هذهبو هئاسل وا هذي هلوسرو همارصن يع ر دق يو نمأوم لك قح.|

 نيدشأرلا هئافلخ دبع ىلعو ملسوهيلعهملا لص هللالوسر رمج رخآ يف نوامعي نوملسملا |

 0 الل ل ل ىف لرب دعس موا اوه الا و الإ هلوصرو هللا نورصنب محلا ىلع نواف ةمال امذه نم ةفئاط لازئال ةعاسلا مايق ىلاوهشلا ذكو



 ل ع للا ل ع تح

ك نمهعتنوهدي ًاثودرصنل ماج مساريزعتلاوهورْؤَريَو موز نمي واقف هريقوتو
 ا هيذؤي اهل

1 

 لمهيلف فمضتس هيفوه تنو يفو|فعضتس ويفوه ضرابنيشأ اولا نم ناكر اقلام هيلا

 اماونيكرشملاو باتكلاوتوا نينلا نمهلوسرودللا يذوب نمعوفعلاو حقصلاو ربصلا ةيآب
 أ اوتوا نيدللا لاتق ةيآبو نيدلايف نودمطي نيذلارفكلا ةٌمالاتقةب اب نولمعيامئافروقلا لدا
 همالكىهتنا نورغاص 2 دينع ةيزلا اوطعي ىتح باتكلا

 ا! لولسملا مراصلادباتكيق هلرق ىلاعت هللا همح نحر اشيا يعل نبامامالارهاوجن و
 اتوتحرأوجلاو ناسللاو يبلقلا ىلع ملسو هيلعشا ىلع انينا بجواهت ايس نا نأ روك ذملا

 ناسللاو ب لقلا ىلع تادابعلا نم هقلخ ىلع هناحجتبجوا اكهنوبتي قيدصتلا هرج ىلعةدئاز
 ناحاب اممهلوسر ةمرط هاجت مرحو هنا هي قيدصتلا درج يلع جدئاز ازاروعأ حباو او

 مياسثلاو هيِلَءَة الصلاب ما هنا كالذن ف «هتوبنب بب ذكنلا درجت لعةدئازأروما هريغ عم لعفي

 هلريخلا ءاودرهياع هللا ءا ٠ نمضتت هيلءّةاللصلاو هيلعنولصي هتك المول .ناريخا نادعب

 هيلع ةالصلا تعجحدتف هنآ لكم هتمالس نمضتي ةيلعم ال كاودل هتمحرو هتمدب رقو

 ةالصلا لع سام: ال انصح ةرم هيلع ىلصي نم ىلعارشع هناحج ىلصي هنا ٌمتاريملا عميمج ملستلاو

 زيخاملسو هيلع ىلص هنا كلذ نمواهبهلا همحريلو كلذ اودعسإ ملسو هيلع هللا لص هيلع

 ءاملاب ناشطملاهرثؤينا بجي هنا سو هيلع هلل ىلص هقدن ف« مهسقنا ن منين للاب ىلوادنا

 218 هاج لاقكلا اومالاو سفنالاب لسوديلع هللا لص قوي نا بيدنا الا عئملاو
 يسب اوي الورم 1 لوسي نعال 1ِباَرْعآْ م 7 او ْنمَو ةنيدمل أل

 ةقشلا نم لوميا ىف ص ىبلا بيصي امهيصينا ةسنئن ؛ناسنالاةبغر نام 5 هلع

 ف كَ نك دقأ داهطلاو رصمل |تاقشم نممهياصا |يفنينم ال طاف ىلع لاتو# مارح
 هقح نمو#أ ريك أَ رو دةرخآلا املأ و 3-3 وجار 51 مل هل ا نأ لوسد

 نكن إلف ناهس لوق كلذ ىلع د قالا عي جمجوم دوو هسفن نم نمأرلا ىلابحا وك نا

 اًهومعفرت | لَم د 3 مك روش ا ع او روما :كزابآ

 مي الأ هل هوستقر نأ س ملا ب يَ اهنوض ل سو ات

 تنأآل هللالوسراي هنعالا ىفر رمل وق نمميصعلا يفاك ةروهشملا ةسيمتلا ثيداحالا

 هللاو تناف لاق كفن نمش لا بحا نوكأ ىنح .رمج يال لاقف يبسفنالا* ىش لكنم" يلا حا
 مدحا نم" ب ال ماسو هيلع ! ىلص لافو «رم.عاب ن آلا لاق ييسفن نم يلا بحال | لوسراي
 هريزعتب رماها ناكللذ نمو*«هيلع ىفتمنيعمحلا سانام داو نمدلابحا نيك ح
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 م 11 |
 مارك اريلاو لالجالا نمدتنيث أطو هعنكس هيفام لك لك عاج مساريقو ايقوتلاو اسود املأ ص

 هج اير املك ن عدنوصي اه يظعتلاو ركتلاوفيرشتلا ن ملسو هيلع هللا ىلع لماعي ناو
 آل_لاقف هب قيلياع ةيطاخلا يفملسو هلع | ىلع هصخمتا كلذ نمو ودبراقولا ح نع

 مماقلابااي ودمحلاي ودمتاباولوقي نارهتن اهب" كشعب اعد م يل لوس 2

 هنايس هئلاوكلذب سدي لمد طاجال كولا ناي يلا لرسراب نور ةيركلو
 دمساي ماسو هيلع يلص هع ديف ءاينالا نما دحا هب ركيول اجرابأ هعبطاخيف همز ؟؟ىلاعتو

 2 كر يلد رانك ١ نإ كجازآللث ل ابي يلوي لبطت نآرقلايف
 َكَحاَوَذ اكلات 08 . ا 16 .نيتيؤملا» ءاننو كابو جاو اللا هك

 مالم ع
 :/ ا ريد دلو ار 2و وانما إي 3 6 هلأ يأ 1 0

 || ني كينإلزتأ ام خطي ليسلا ما 200 ءاننلا منقط اذ! نبتلا
 الساق ام هل مم

 دقدناحبسهنا عمر 1 0 ب دما 38 1 .ًاليتأل ليلا مقلي بلا يب ا «كبر

 دمع خو

 خب سل النا تل ا م ذأ هاي ٠ َكَحْوزَو نا نكس م13

 أ( نإ دقادأي سأنلأ لع كنيس ايف نواب اذه نع نض رغما .كمآ
 هم

 ا 2 00 م نب ىساع أي « قوق باع اكل ذخ ع اب ٠ ضزالا يف

 موحوْن ذأ ى ىتحمالكلاب هيدينيب مدقتلامرحهنا كلذ .نمود«كلندلا لاَ ٍُّط كلمن

 || طوب يس كلذ ناربخاو لجرلل لجرلارويأ5 مالكلاب_هرو6نأو هتوص قرف توصلا عفر
 أ نوشفي نيذلا ناربخاو هبالا طبيال لمعلا نال رفكلا ىغتقي دقدنا ىلع لديا لوف لمعلا
 نيذلا ناربخاو مسمر وم رش 8 بهللاناو ىوقتلل مهبولف تصلخ نيذلا مددنع مهتاوصأ

 نكلو جري تح اورب ديم مهخركلو هيلع مهتاوصااوءفر مهنوكل نواقعيال هلزأ“ يوهو هنوداي

 مخ هب لماعي ِ 'جابموهاع هوذوي ناةمالا ىلعءرح هناكلذ نمو*#جورملا يلا هوز
 الورش لوسي اوذُؤت 1 نأ "مك 1 نك امو لاقف»دعب نمدجاو زااكت لثمدل ازييغاشمب
 ةمالايلع بجو اواميلظعو 5 تن 3 ةنإ ادب اودع نءاهَجاَوْزَأ اودكنت نأ
 نينمؤملاب لقا ا لاقث مارتحالاو ,مرجلا يف تاممانب اجو هجاوزأم ارتحا هلجال
 همي ىمأتلاو“ هرمال دايقتالاو هتعاط نههبجوأ ام امأو# *هتاهمأ جاوز 13 وبقت 1 نم
 ام ضعب لعدبتتنا ايه ضرغلا امناو ةلاسرلا مزاول نموهلاقي دق كاذ نأ ل ساو بابا وف
 | نا زوم تي ةلامرا مرو يه را ىلا ل ل نازوي هي ةلاسرلا مزاول ىلعذي زيامةمالا ىلعةمرحلاو ةبجاولا قوقحلا ن لآ



 ب هتححل

 لوقلاة قلعت ا ملسو هيلع ىلص هتامارك نم .و+ قوقملا» هدا بجويالوالوسر هن اثعبي

 1 نود جيذلا ؟ تز ا ىلاعت لاقف نينا ىذأو مل وديع لص اذا نيب قرف ىلاعت هنا

 ا َنوُدْوِي نيل ادني دع ل دعو مرتو يلا ف هلأ م ةلوْسَوَو أ
 0 يف نامدقثدتو نيه هامش إو نام اوت اركاب ا .ريقب تاتماوملا ةنينع 5مل ١

 ١ را | ريغ بسر نمدح نأ لتقل سو هيلعهنا لص ةيس نمدح نا ىلع لديامةي آلا هذه ١

 1 هيلع | لصد ةبجوأو هلوسرو هدبعهنأ اودهشإ ىتحدهشت الوةبطخ ةم الل عصي ١ الودعم ر 5 ال اىلاعتو هنا لا ارك ذي الق ملسو هيلءهللا لص ءركذ ذعقرلا نا كلذ نمو*

 أ راعش وه يذلا ناذالايفو مالسالا ساسا ايه نيتللانيتداهشلا ينو ةبطخ لك يف ملسو |

 لل رخادل صئاصخ يف اذه عضاوملا نم ال ذريغملا نيدلا داع يث يتلا الصلاينومالسالا ا

 ْ معا هللاو اهدادعت لوطي ٍْ
 ا مامالا هلام ام ملسو هياعدلا ىلص لودترلا با كح ف ةيمموت نبا مامالا مالكأ ل 5 ١
 ا مامالا وهف يللا 'ضايع ىفاقلا اما ةيفنحلا نم أ ب دباعزب امالاوةيعفاشلا نم ىب ىبسلا ١

 | هصوصخي هلقنا1 كلل ذلو ءافشلا يف همالكاواةنوورثا اوفتقا اعيمج مهناف كلذ يف مهيلع مدقملا 0
 | فيلا هب اةكيف يبسلا نيدلا ينث مامالا ةبطخادع لقثا انااهونإع ديف هعجاررلفمءاشن .رفانه |
 | هلوسرو ىلاعت هللا كيحت يف ةءاربلا نماهيفأل ملسو هيلعللا يلص لو درلا بشن «لعلواسملا ْ

 ا ةبوت بلوبقوهو يبفاشلا انماما هماما ب هذوهبهذم تربي اهنمو لسو هيلع هلا ىلص ١

( / 
 لقنب تينفعسادقو اهدنعلتةيال لسا اذاف ةفينح يللا ءامالا بهذ موهو مالسالاب باسلا ا

 ةيمي'نبا مامالا باتك نه سايقلا يارابثعالاوعامحالاو ةنسلاو باتكلانم ةلدالا |
 بهذمو هيدذميف ملا ناكل نأو ناشلا اذه يفطسباهباتك نال ءريغنمءالذ لقن نع
 هيفو اقلطم هلتق بوجوو باسلاة يوت لوبق مدعشللاممامالا بهذكد محا مامالاهابا | ْ
 ةيميتبامالكزم هتلدأ لقنمترثكأ ( كلذلو سو هيلعهللا ىلص يبا بناه ميظعتةدايز |
 : مامالا باتكو هريغو ينارعشلا مامالا هلاقاكق ملا ىلع ةعب الا ةمالا ميج ناك ن اوهريغ نود ا

 ُ ءركذام ضعي ة نس لاو باتكلاةلدا نم ىفتكأو ءاهقفلا ت تارا ,علقن نمهيف زاكأ يبسلا

 ؤ مولع ا ىفر نيدباع نبا مانالا مالكم م * يش لقنب همالكغبتاسو هايحوإ 2 نبأ مامالا

 فيلا هباتك ةبطخ يف يبل نيدلا أ قل مامالا لاق «نيلسلاو مهتاكربب انعفزونيعمجا

 ملسو هيلعشا لص لوسرلا بس ند * ىلع ول ملا

 | هضرا يف دوبعملا#هئادعا نمر علا هايلرال مختل هلدجلا دكميحرلا نمح -رلا لامسب
 يي ا ب ب ببي



 ل م م م و جبت :

 هوهمتس هموت نس حت ئنما

 | بالمالا يف لقعب اون لزيإ#بي رو كش لكن عيلختملاو#بيعو سند لكنمربلملا ||

 سأراو * اهسفتاوهو لئابقلاس فنا: م+هيلو ماعلا ةرفصو :«هبطقورهدلا ةرئاد لاك ْ

 | ةدايش هل كيرشال :دحو هناالاهلا ال نا دبش او هئاطعن م لبساو* هئايعن نم غبسأ ام ىلع |

١٠١4 
 ْ ا مم م

 * هئالءوهتو ربحي رهاقلا *هئاي ريكو هلمظعيد :رغتملا <ةئامماو هتافصب رويشملا# هئايمو

 هكراشيلودلوي ل ودليل يذلا دععا] برلا+ هئاقبارختآالو هتيازال لوأال يذلا دحالا حاولا
 يس ةرذ لاقثمهنع بزعي الفجلاءلا+ هئاشقب دحا لك ىلع ح دقو يقابلا يحلا# هئاضيفدحا
 ا( ةرخسم هعوط تحن تانكملا لكفر داقلا+هئافخو مرو ظيتااحيف ءامسلا فالو ضرالا

 هدأ +هئالارعيف لوقعلاراحت هلا نمهئاحبست صام نقثا يذلا يكملا#دئاعدومرمال

 أ ل رةرفصو#ئايناتاخ دلو سور هديعادمجناديشاو# هئاقل ويل اهايا هعدوتساواهرخأا
 نم رونلا يلا هللا نذاب جرخملا#ةمشلاو بركلا ف شاكو#ةمالا عيفشو*ةمحرلا ىن# هئانماو
 لخاو+ قئالخلارئاس ىلعهردق هللا فرش*ةمصعلاو ةياغكلا نم هب رشب اهدي كم او*ةملظلا
 ١ مركا هلو برو هيحو لع هتيماو# هليلخو هنا بيبح# قثاوماودورملا هنرصن يلع 'ايبنالا نم
 رثثا الو * سفندب تلكألو * سيث تقلخام هالو هب زخرصنلاب دوعوملا# هير ىلع قلما
 ميج ءهيلع ةالصلاو هميظمت يجاولا# ةنسحلا ةظعوملاو ةمكملاب هير ليبسمملا يعادلا

 ا درفلا خم شرعلا ىلعأب وعكم ب ناكوجد لاو حورلا نيب مدأو هتوبن بجو نمونسلألا
 ناكولف رارشلا عيب ة خبات هتعي رش لعجو+# هعمرك دال ارك ف يال درك د ملأ مفر ودب د علا

 قابلاو * رهش ةريس» بعرلاب روصنملا + هعبتوامهنم لك هب ىدتفال نييحىسيعو ىغوم
 || ةعافشلا بحاصو+ هموق ىلا ثعبب ىبلا ناكو ةماعلا ةوعدلاب صوصخملارهدلا ءاقب هباتك"
 هئارا تق هذود نمو مدآو دخلا اواو ديب +هماومدلاور مذلو نعدحا لكل هذب نيحىمظملا
 هنع قشنت نملواو# هئانث نسح مويلا كلذ يفدحا لبي الف أبب هياعينقي دما عدنا هملسي و*
 يحاص# تاوصالا نمرلل تعشن اذا مهبيطخو ءايينالا ماماو# تاومالا ثعباذا ض ,رالا

- 

 ١ ةرهاظلات اب الاو + ةرهابلا تازجمملاو# حورلاوتكئالملاب دادمالاوجحورشملاردصلا

 هللادنع ابعقداو * ايمظعاو بادنالا رهطا هبسف+هلادبعدييأىلا مد آن دل نم#هابجلاو
 اهدوةعيف هللا تالكب اظوفحمم« حاف لاو ةدسافلاةيلهاجلا ةحيكنا نم ريم +ابمركأو قلاو
 او*هتقحبأ كلرشلا عاد لذاو# هتملطل ماتصالاتسكنت اريدها ردي علط ىتح#حاحصلا

 ذي اموصعم#هتادكسو هتاكرح يقاظوفح# هتافصوهتاذ فالماك *اهسأرا وهرب وعشلا
 ملسإ + نيملاعلا بر ةدابع ىلععبل اقوهبلقب البقم*نيمالاب هموث دنعأوعدم# هتاولجو هتاولخ



 امم

 لل« ماع لرسرعملط هزت اقرا يدرج سول يع
 اهتم يتلا تازيعلا .ظعاوه يذلا #نيبملا باتكلابه«نيمالاورلا ءاتاف#نيعب رالا لكذا
 داعزلاةباجاو ليلقلاريغكت و دودلان ءنيملا درو#رمقلا قاقشناو ءاملأ عزواصملا عيست

 ةالصلاو+<قلط ا ةفاكب هتمح رو هتف أر ود« قاطو قل يف هنساعت لاكو# ءارسسالاو جا ارمملاو |

 يف هكألا ءارباو+ نايعالا بلتو+ملالاةدحاشم سشلادرو#مداداو ةدايشوءايينالاب 0

 هللا لص+دحتالو «دعت ال ىلا# تانيبلا تاي الاوجتا ازيجملا_'ى.كل ذريغر*نايعلا يف
 قراش رذو +كام حبسو#«# كلفرا دامار شك املست ملسوهتي رذو هجاوزاودلا لعوهيلع ا

 *«ةرخافلا لاح هميظعت نم هسلاو# ةرخ "هيا يندلاتمادامو#برطاو ماحد خو** برغو |١

 امالس تقو لكان هيلا ىدهاوجادرهتاماقمدنعب وةميفرلا ةجردلاوةليضفلاوتايسولا هاو |

 لضفالو* مي ركلا يبا اذملاكىلاعت هلادعب دع الا هيلع ةئمال هنان6 دعباماوإلج اديدم

 يحملان رح نمناقوو قتلا طارعلا ىلا ده ذا يملا لنك لءءاوسرشبل

 مكنلَع نصي رح مدع اموع زي زع مكسفنا نم لود مك اج دق ىلاعت هما لاق

 ةمماأت امش ١ ميس أو* ةرخ .الاو ايثدلا حاصمانل تاصح هي« ةبيحر فور نينيؤمأأب

 وجر هلل“ اشنادب ولوجادسبانلعو لالا دعبانادهو ىمملا دعب ارب و# ةرهاظو ةنطاي

 ع ارثأ نماتتينما هفلبتال مانا هللا لأسو *«ةمايقلا ءورانل ةعافش هتوعدانلرخا فوم ادعب نمالا

 ا هللاىلمهلاملو كلذلن *مرشعراثعب هةحبجاو ن موقنوأ+و ركشب موقن فيكف «ةماركلا

 هعم بدالأو هشيتو هترمصن دهريقو رو هييظعت | لعبوا ةزل نسولف 1ع ِس هيلع

 وقتا رة وسور هلأ ١ رتل ريتا شما دماش لاس ًّ "ير ىلاعت لاقث

 "يشأ نيوينرمل ايل يللا تلاقوم هلأ ةرصادقلا هورس ال! ىلاعت لاتو+ ]أ

 لا و 7 .كأرش وم قوت م ةاوصآ اوعَقرَت آل ارم آ نيخلا اهب أ ايىلامتلاثو# 1

 نيل نإ * نوثرعشت ال: ماو كلغ ع 8 1 ضب م روش لولا ٍ

 7 رتل يمول ف نسم نيا كيلو رْثأ لوس دنع 'مئاَوآ ع ا
 5 اريل ب11 ىلا ا لدواسي 5< بولو هان ىملامتلاقو#“ مير كَ ريم

 ليراجت" الز و أ نإ ن اف وءارهاظت ن روملاعت هللا لاقو*اميلسن اولسوي ع ارم

 نينيوملا لع هللا نم قل ىلاعت لاقو * ريوظ كالذ دعب كلم للملا نينيؤملا ماعد

 ُ ردقل يظع مظعنباخلاطو دجوهلكن أر رقلا لمان نمو# موتا نيم ًالوسز موف تعب ذِإ

 اة م ب مس



 1 ا لك انوا بابلو لالجالا ممل ماب ؛ولقيف تابجاو ا

 أ بجوا ك كل ذكتابجارلا نماهريغو ةالصلا ن نمانحراوجيفوةءارقلاودجللاو ؟نلاو ءانثلا نم

 || مظعتلاو ريقوتلا نان واق 5 تابجأو هتلاسرب وهب قيدصتلا عم سو هيلع هلل ىلص هدنل ا

 : هدقت نابانحرا ارج قوةبططاو ةالصلاوناذالايفةداهكاوة العلا .امتثسلا يفوةيجنو
1 

 ل لإ هيجوأ اعكلذ ريغ ىلا هيدي نيب انجبم لذنو اننا ١ ىلع مس و هيلع هللا ىلص

 ثا ٠لوسر لكن ماعكا ذنافةلاس راةبج نا ةيلبتب بيتم عقدي زوسو ديلءهقا لص

 ملسو هي لع سا يلص لأتو »# غيلب كلبثلا ىلعةداي رز رهصوصخلا+ قمت دئاز ردفاذهوةلاسرلاثيح

 هنعبشأ ىفررمتلاقو*نيعمحا سانلاومدلاوو هدلو نم هبلا بحأ نوكو ؟ىتح ع دحأ نم يالا
 رم كيلا بحا نك |ىقح .رمعايال لاقق يسفنال ادحا لك نمي ا بحا تنال لوضراي
 اس اروماانيلع ىلاعتو هنا رح كل ذكو#نآلاق لاق يسفن نع «يلابحا تنالاقكل سقت |

 ارتكتنًالوو هلأ لوستاوذُأ نأ مك نك اموملاعت هاف وديا مثال يبا |
 نس دل نفاع هللا لاقواميل نس تأدنع نك كلذذإ ادب اودعب نم ةجاقزأ |

 اال
 ا

1 

١ 
 تود ب نيِذَلاَو نيم 59 ْع دعا ةراألاو وو اندلايف نا 0 ا أ وسو

 ا || فكراتناذ*نبي مامن 239 انَمَيَحَأ رقت 0 1 مريع تاتو لاَ 1ةنيدمؤوملا

 أ جاو زامرجي 7 وداع جاوز ريو نسف كفاو لوا كاان د ار ايف قرف

 0 م معرب عار
 ! نذ الف ندا وهني يبدد نأ ا, مطموىلاعتلافو#”ه دعب ني: مو 1 نهمريغ

 نودي َيَذلاَو دمام ل َمْحَرةنينماوملل نويت وفأب ١ ني ريح ا

 م حس اج 0 وي رو ا د ّ' ! لامت لاقوميأ 3 ةياَذع و سد

 اون ١ نذل هيأ ايتارجحلاةروسلوأ يف ىلاعنهلوقب مرحو# قل 2 ىوشنال' انآ
 مدقت نأ دحال ليالف هلوسروهللا يدينإب مدقتلا هلوُسَوَو هلأ ايدي نيب اوم ال

 نمو ةئردملا ضال امىلاعت لاقل هنع فلختلامرحو سو هيلع لصين :يلعدلو#ب

 حو وسفن ع مويا ١ ا لَو أ لوس نع اوفا نأب 1 رعآلا ص لوح

 أنيهبعوذسإ نال ليبسالو لقملا مدعي اكل لفي نم بسنو تار 55 ارو نمد هأدن

 هتبكر» وسو هيلء فلس ىلا :دفرلعرملاةراشالاوجيرصقلان ءاهيفادو كلذ ىلعةلادلا تالا

 ىلامت هلا اهئ اهيف يتلا تايآالا كلا ذكو#ملسو هيلع هما لص دعم بدال ظفح يف ةغلابملا بوجوو
 سو ب ب سو حسم

 ا

1 

 يي و م ميسم



 1 ا

 | مادا ايبنالا نما هريغ ريغ فالعدمساب هدانيلويبلاولوسرلاب هاادنو هئاييهمسقو هيلع |

 ناكف *« هدج يواسي دجال هئاو#هدنع ”يلعلاهردق ةفانا ىلاري ثيم كلل ذريغملا مهئاعسا

 ةدايع هل انترصتو يان يقوتو ل وهيل هاى هيدي نيب جونا سوغاي لايت

 ةلوبجم بولقلاو نا الا نمانيلعهلام هيلا داقتمانسوفتوىلاعت شارما لاشتمالاديلعةبجاو أ
 لو“ لفاالفديلا تزجتاذاف ناسللاو ديلاب ةرصدلاو بلقلاب ةبحلاوأ يلا نسحا نم بح ىلع
 لسوديلء هللا لص لورا بس نم ىلع#لواسملا فيلا هةيعمفيدصت !ذهود*«ناسللا
 روكذل ا يفارصنلا لتقبابيلءتدشكف اسيلو بس يفارصن يفاميلا تعفرأ تن اهيلايعادلا ناكو 0

 بلكلا اذهغولو نم عيفرلا بانجلا ا هلع وفرشالا نبك سو هيله لمص ىلا لتقاك
 ٠ مدلا هباوج ىلع قاري ىتح * ىذالا نمل فرشلا ملال ١

 هريغو يذارلا لرقب امسح سانلا ضعب تالؤركتاف ةيكلاملاو ةيعفاشلا نم ةءاج يم بتكو
 بحعتو لثقيال »دب ,عضقتنيلاذاهن |نظواو ةالخ كل ذب هدبع ضاقتنا يف نا باهتحالا نم

 لدق هنألاتحال اهبل دعسال نيع ةعقاوهذه لاقو فرشالا نب بعكة صقب يلال دتسا نم ا

 بجتأل اوكي رح ناك فرشالان بب عك ناكل ذ يف نيل داجملا ضعب معزامم رو بسلاريغل
 دقهماماورخآ ابهت فاش نءبجعتاودقفلاب سناواريسلاب ماملا فدا هل نم كالذ يف ةلداجلا نم

 باهحا ترءرباكالا كال ذكو فرشالا نب بعكن بخ ن نمهب تيحتتحا ا ستحاو تلقامب لاق
 هجو الودتب وأ 7 لبقثال هنا بهذملانا ل ازغل ا لاقو# تالذ ف الخ مهنم دحا حرص, ملو هبهذم

 نييبتو كلذيفرارقلا .ملعلا لها نم ييروغ لعد "يلح قحو لطابلابلدبلاالا كاذ راكتال ا
 ثوار 4 هنأ نصي وقيل ثا وهلم ل ينل ةرصن فنا يف تلا ا

 ركنم هراكي واق نأ لمي هللاو كلذةلازا لعةردتيل سبلو ٌكيِزَع يرق هللا نإ ةلسدو |
 ل ًاساوملقلاو ناسالا ن .هيلعردقا اهدهاجافءريغ نكمااذاناسللاب راكتالا كب الن كلو |
 روةغوفعمتا وسلا: نءعنومي نيذلاو غاي قبل ناودتعيدي رصقل اهةذخا5 زال مدعيا متدلا ا

 يذلاهنمىفانل )1 لصفلا يق هلا دج ءر ىلاق ث*«روك مذملا هباهك ة بطخ يف يبسلامامالا مالكيعتنا |

 هتبوتانقاطا ثيحو مالسالاريغب .تروكنال هتب وتنا ف الخال باسلاة ب وتنايبلمدقع |

 لوبق مدع بهذملا نا هلوقيف ةيوتلاب يمازغلا مامالا دارمن أب هرقالا لاق تدب لسا !ذاايبدارلاف |

 نأ هب نرك#نولأزي ,اموماكطا دنعو ةنسلألا عروهشملاو مالسالاريغةب وتلاب ينديمهتب وت

 أ لوسرلا باسو كيس ن يدب اعنبامامالا مالك قماماو٠ هاةيوتلالوبق يفاشلا بهذم

 هيننت هثيع بانك اذه ماكحلاوتال لا هيبتهبانكيف ىلاعت للادجر لاقدتفالس هيلث ١



 لم١

 دوقملا يلاعك يستر ذثدك يلا *هفيصرتو ههضوو# هنأت يعادلا ناكو#مالسلاو

 هقنع نم ماخ يذلا نيعللا ىشلا اذه ماكحا نءةذبن#ةيدماحلا يواتفلا جيقنت# ةيردلا
 | ماسو هيلع هللا ىلص+نيملاعلا بر بييحو#*نيلسرملا ديس ىلع هتلاطدتسا بيسإد# نيدلا ةقب ر

 || «ةيبصعلا تكرتو دايقنالا تربظا *ةيوقلاةلدالاو لوقنلا نميلريظام بسح ىلع ىنكلو

 الا هنميردص ينشيال ناك ناو *مالسالاىلا عجرنا هلتقمدعوهتب وت لوبقىلاتلمو
 ةيفنط انتا نمراملو ىلاق *لقنلا حاضنا دعب#لقعاللاجعال نكلو# ماسحلاب هلتقو هقارحا
 مامالا ةيكلاملا نف «مالكلااهيفاوطسب دقن ادنُماريغاماو حاضيالا ىتحتلاسملا هذه حضر نم

 مالسالا خيش مامالاةلبانملا نم كلذ يعدعبت مث +افشلا هباهك رخاوايف ضايعيفاقلا ا

 هلل لص لوسرلا متاشيلعل راسملا# راصلاءامسا فت ايامك اهيففلا ةيميتن يدم سابعلاوبا

 نءكلذ لعدعبت ع *«ىلاعت هللادمحر هطخ اهيلعةيدقةخسن هنمّن آلات ب ا ردقو ملسوهيلع :

 لولسملا فيسلاماممايانك اهيف فلاو بسلا ىلع نسملاوب | نيدلا تت ني دمتجلا ةمماخ ةيمفاشلا
 يلاتك ثعمسو *ماركلا ءالؤع دئاوه ىلطتلفطتن# لسوهيلءهلا ,ىلص لوسرلا بس نم ىلع
 نمبتيملاذادإتق ةلدأ ىبسلاءامالا نع لق #مالعالا نم متريغ مالكو مهمالك نما ذه
 ةبوت لوبف يقهريغو ىبسلا نع ةريشك الوقن لقنم*سايقلاو عابجالاوةنسلاو باتكلا
 ةيكلاملا مالكنمبي رف مهمالكف ةلبأنحلا اماو كسلا لاق ةيفتحلاوةيعئاشلا دنع باسلا
 لاق« ءاوسكلام بهذك هبهذف اطورقب ةياورهنعوهتي وت لوبق مدعدما نع روهشملاو
 يلا هذم نا نينةاملا تاقنثلا لو دعلا ءال هت داهشب كلذ نمررجت دن نيدب اعنبامامالا

 هدعب لاقو كلذ ون ةيفنحلا ةئا نمريفك نعلقت م يعفاشلا بهذك ةب وتلا لوبق ةفينح

 قحييفهشب وت تابق باناذاروكذملاباسلا كح نا يف ةحيرص بهذملا لها نعلوقنلا هدف
 (( لقتو مومتلا تيح نم كلل ذب ةقطان| ملكة ريتحملا ب هذلا نوت«تارابع ثا يطاق لتقلا

 رردلا بحاصابعبتوالصادلةب ونالو لقب هنانمةي زازبلامالك در مماهتارابعنما ريغك"
 لوقتب مهيلعدر دقو ثيرخ أهلا ة دمت مويلالبنرشلاو يلمرلاريملاوريونتلاورهلاورحبلاو
 عالطالادارأ نمو باسلاةب وت لوبقدنع هللا ضر ةفينحيلا بهذم نا اهيفتيثأ ريك

 رستمو ماشلا قشمد ىف عوبطم هناف روك ذملا هباتك عجاريلف ةطوسمم مهتارابع ىلع
 بسلا مامالا باتكو لواسملا مراصلاةيميت نبمامالا باتك اماو هدارا نا لوصحلا

 || ايلعل امهنم لكن م ةعدق ةخسف هلضف نمهلا يل رسي دقو نيعومامريغاممف لولسملا فيلا |



 رخأتاو نيماعلا بر هثدجلاو كلملاب يفاخلاوةيراعلاب لوالا فل ةلارصعفبس ت مك

 | ترك ذا لعمل اعتق اهب را تمدقل كاذالولو ادهيلاامهنع يلقنرخأ امهيلع ىعالطا
 اذهوهنريصتلو هينتماوتلىلاعت ةقريسنتيفةملا نم ناو كذب دقابف يبا ماما

 نيملاعلا بردت دجلاو لبس كلْذيف رءالاو مهعافو تمدقل ن لك دريخأت يف بيبلاوه

 اع نست ينسملايرئازجلارداقلادبعرمالاهئابفرالاءامالا نمو 1

 ىلاعت هللا لاق نوناغثلاو عساتلا فقوملافقاوملا هي رثادتعدلاى ةردرهاوج نق 5
 هلاسرأ وهني اعلل ة>رهلاسرا ٠ نء«دارملا سيلدنا معا نيمّلاعلا ةَمر الإ السر امو

 نءرسفملا رورج هي لاق ناو طةف ىىيبطلا في رشلا همسي روبل ثيح نمو هياعّشا لص

 لب ىلاعت قل ىوس المسلم نف نيلاعلا عمل ةمحرلا اعريغ ةيثيلا ذه نمهئاف مهتماعو ٠
 | هحور ثيح نمو قئاقحلا ةقيقحيف ينلاهتقيقح ثيح ملسو هيلعهشأ ىلص هلاسرا دارملا
 تمحو * يش لكت عسو ىتلا ةمح لا يثملسو هيلا ىلص هتقيقحناف حاورالا حو رود يذلا

 أ( هذهو ةمحرلاذهدوجوباهتايضتقمواهراثآرووظ يح نم ىلاعت قطا ءايما ىتدةمحرلا ذه
 ضافملا دوجولا يثو ةطس او الب ىلاعت قتلا نعرداص لواو مدملاةئلظ ىتف «يث لوا ضةمحرلا

 ةيدمحلا ةقرقملا هذملو*رباجاي كيينرون هللا قلخام لواربمل ايف درودقو تانوكملا نايعأ ىلع
 ||| ناف هركذا الجذر نوكيلا مافر طك ناواهتارابتعاواب هوجو ةراك ر اتعاب ةريغك ءامسأ
 هايمالا هذه توري نيد مهيلع هنا ناوض .رموقلا بسك نودلاطي يذلا سانلانماريثك"

 مراصلاو فيسلا لثميئامئاو كلل ذكرمالا سيلو ةددعتم تايعسلا ما 2 ودب ةريثكلا
 نيمتلاد# أهتم # دحاو ىهسل كلل زونو ددحلاو ليقصلاو ضيبالاو ياو دنحلاو بيضقلاو
 لقلا)اهتمو#لوالا نيعتلا عمت ا ذل اهنا ةي دمها ةةرقحلا دح يف ليقاذلو ىلاعت ىملاوليلوالا

 «ل6ىتنملاةردس لع اهنمو»+ لالا لقملااهتمو»# 9يهشارما9إ4ا تمون ىلعالا
 *96 ديدعتالب لماكلا نافالاو قملا ةروصةبةرم ا هنمو »6 لصانلا دم الف اهتمو
 جمالا نمو *اررطسلا باتكلا9اهتمو »96 باتكلا ماما نمو الك بلقلا 94م هنمو
 ةيقح ول اهنمو +96ينادلا يلبقلا دل اهنمو *26 مظعالا حورلاو اهتمو +36 سدقلا
 كر كانانالاللا هس هيكلا حلا ا ىلا عا هتمو+ دلك ىئاقملا



 ل

 ١ أ ارم هو 6 نما ةيلع ىوتسأ يذلا ُْس رمال اهتموا نيبلا ءامالاولابنم

 ا 6 نمحرلا سنان ولج اهشمو +دا6لوالا لعمل او6 اهنءوج 9« ىلرالةداملا 31 ردا قملا
 ٌةاريؤإ# اهنمو ال6 'اضيبلاةردلا جا ممو+96_ل والا ضيفا يابن مودج افلا حتفب
 اهتمو *96 ددملاو ضبللا ةطساو 0 مماجلا خزرإلا كا هتمودسال نيردمل

 د6 نوكلا رمد نءو +6 نيرججلا عج نمودخ96 ل صولا عنمودس ل مدجلا ةرسقح أ
 امخءوج0 راونالاررتلا_ممو»*9© يراسلا دوجرلا 961 منمو#ا!ةرئادلازكر 0

 ءايمالا ةرسفس ل اهندو*46دوجو ملكي ةي راسا زايحلا غاهنمو *الكلوالا لظلا ع
 ريمالارسسف غو هركذ لوطي ام كل ذريغ ىلا يش لك هب قولخملا مل ادؤا خهو+ا6 تافصلاو

 لاقهضعي مبف يلع تردنامانه هنمركّذا انا اهو ةيفوصلا ةدعاق ىلع ءاهمالام.ذهرداقلا دبع
 ىربكلا ةيخز ربلاوهدن الذ تنحل ةردس ملسوديلعهللا يلم هتيعست دجواما#هنعدشا يضر
 دعيعس هجواماو * ةيئامسالا يتارملا ةياسهن يو مهمواعو مهلا عاو لكلا روساهيلا يعتتبرلا

 اهيلاعا تادوجوملا ةدي زوملاملا بابلدنأ اسهن» ةريثكناعملف.بلقلاب مسويه ىلع
 ةرئاد بلق هناا خمورصبلاب سلك لاق باقتلا عب رسهنااهمو هتصالخ يذلا بلقوأ هنا داو
 نعىلقع نم لوا هنالف ليألالقماب م مودي اء ىلص هتيم هجواماو+ا عطةنودوجولا

 وفل ةفصال هتازدلع هنااا ةدمالرةداميف ال ىلا #تم دجو أ نكملوةبهرمأ ىلاعت قلحأ
 هللا ىلص هثيمسل هجوأ» او لقملاهللا قلخام لوار وة يفدر ردقو يملالا لاججال | ملع ليصفت

 ةاودلا ىستالوةاودلا يف نورملا جاردنااهيفجردنمدوجرولا نالف باتكلا ماي ملسو هيلع
 لاقي الف مدعلاالودوجولا مما اهيلع قلطبال باتكلا ما كلل ذكو فورملا هامسا نم ءيشمماب
 رصحتتال ةيهاماهنكأو كتبا يلع محي تح ةروص هتريغابنال اريغالو نيعالو قاخالو قحابما
 رهباتكلاف دوحيلاردصمو ايشالا لح يش ودجو لك نمةرابعلا كلت دض املوالاةرابعب
 هذهيهجو دحاال|باتكلا سيلفاهنم باتك لا هلرت يذلاك قيقا ءذهو ىتاطملادوجولا

 اهبف امدنال ءيشبةرابعلا تابفام اذبلف يناشلاهجيلاود م دعلاوأميهجودحا دوجرلا ذا ةققملا
 سدقملا حورلا هنالذ س دقلا ورب سوه اء ها 1ص هتيمست هجو امأو * هدض يق والا هجو

 حورلاب ملسو هيلع هللا ىلص هتيمست هجو اود ورالاكالحوروهف ةينوكلا صئاقتلا نع
 وا ةيلقعوا 5 ةيحوروا ةيممج و روص لكل ةيئز | حاورالا ذأ حاورالا حور هنالف مظعالا
 او ديلعشا ىلع هتيمسل هجو أماو * سو هيلع لص ههةشئان ياا ةيلاةيلايخ

 5 فصتت متت ال ةقيقملا هذه ذادب ت تقةتاما ةينرك 0 ةيملا ةقيقح لك نالق قئاقللا ةقيقحي



 عك

 فصوي ال ثلاث مولعمو ملاعلاوىلاعت قملا ةثالث تامولمملا نيدليبحانماما لاقاذلو
 ْن 00ريال فالرسول االول الوتساب ٠
 اذأو مدقووف مدقلادب فصواذاو قلخوبف قلخاهب فصوا ذاو قحوبف قملاد فصواذاف ا
 درودت الق رودلاب ملسو هيلع ىلص هعيمست "ةجواماودماذكهو ثداحوبف ثداحلا هبفقصوأ

 ماعلا وفد جدقلا قاطملا بيغلاوهو قارون نارونرونلاورباجأيكدبن رون هللا قلش املوأ |
 *يشلكوبف هنع* يش لك قلخو ءرون نمدلل هقلخ يذلا لسوديل هللا لص دحر ونوهو ثدحلا |

 رونريغو ةيهاملا تيح نم قملا رون نام ةروصلا ثيح نه هريغد يشلكو ةيهاملا ثيح نم

 نينماوملا صخامناو ينمنونمؤمللاو يبو نم انارايخالا ضعب يفدرو ةروصلا ثيح نم قملا
 ىلع« يش لك يف هنودهشي ل !كلا ناك اذهلو م .فاكو م مممدشم قلما لكمالاو فير كلل
 نيع ةفرط ملسو هيلع هلا هَ 1 لص هلي لوسر ينع ب ب او هنعمللا يضر ىسرألا لاقىتحماودلا

 هلك ملاملا يف هتقية> نأي رسوومش مأ ودباجتحالا مدعي دارملا نمسا نم «يسفأ تددع 8

 ةفرشملا ةدبدملاب يرو أجت مايا يفاوهن ءهلا ىغرر داقلا ديعريمالا لاق# في رشلا هصخشال |[
 ران تلءتشاو نعومد تلاسف لاحيلعأرطف ةغب ب رشلا ةرجملا برقر: ولا ةالص يف ليل تن يك
 9 يش لك يف يفارت تسلأ يملا يف يل لاقف يلف يف ملسو هيلع هللا ىل إم هتيور ةبحم

 نم جارم داقيا ىنعم ناف ةيئزج الو ئز رخو لولح ءانركذ ام مهفي الو هلل تديش
 ويطل والا نيعوياثلا ل والا ةروص لد يفاذلا ررظف يلاسأايفرثا لوالان ا رآجارسس روف

 رفا نت رطل دارع ىلع دي نم م[الاو تادحاف تأ ةرعاذاو طلغلار د اورسلا ميقات

 هللا لص هعيعست هجواماو##ا يفروصلارو لقب ارم ىنتخت اك اهروهظب ف دفعوهو هيفالاربظت ملا
 ”ايسالا عامجا رابتعاب وا نراككم لاو بوجولا يرجي عمجهنالفنإر ميلا عيجيت ملسو هيلع
 يلربه هال والا ةداملاب لسوهيلعدلا لم هميم دجواماو*هيف ةينوكلا ”اقلاوةيلالا

 ريغملاو ريبكلا ملاملا فام ميمجدنم لصفتو ةييغلا ةريضكلا نم نيعت قولذع لواهتالف لكلا

 لك ف يق ةدوجو# يثيتلا تادوجوم ا ىلع ةيدقتملاة داما ىا ماعلا لو هويفريقحو ليلج نم

 داجيالا ينهيلعم دقتم بيسريغن .هفلخامأ خه ءءايشالا قاخشا نال مدن دع ماسالا ةنم
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 ا مذا اصواوأج ءاكحاونا يكل نال نوكأ يولسو يعل ص هثيدسن جوا + ةيجاتلا

 ' يكرتت ىذلارحوملا شو ىلو رم ايف ةفسالةلالوقلاك ملاءلا ف ةروص اهنعول الو تادوجوملا

 0 ور جبر رو ل ا يي سس

 الانموةناضال 0 ةيترم ىلا فاضتال ض< تاذ يشف يا لولا

 مهغتلايف لرادجولا لهاهيلعر دق امدي 'ءاذهو لوالان علاقتنا ريغ ن «رد ةيثاث هلق 0 ُِق |



 هجواماو#تافولخملا عيج اساباعجونيعت اللاةرسضح نع تربظ يتلا ىلوالا ةداملالا سيلو

 ا لالج ن.ءاعسالا عيمجرهظم هنالف نمحرلا هيلع ىوتسا يذلا شرعأ ابو هيل هلا لص هيوم

 يف ماعلا ةلجوهوا لوقيفملاعلاب طعم شرعلانالو نحن مناك ال لءيأك هيلع ىوتساف لامجو
 لواربخ يق درودقو ةطاحالا هجو نم شرعلا ه.شي ةيدممحلا ةقيقط اودو لوالا قوافللو لوف
 ناوكألا ةرئادلاب دارملافةرئادلاركر ل سو هيلع هل ىلص هتيم سف هجوام او« شرعا هللا قلخام
 اه هعءاقتسا الولر املك ساموه يذلا حرلا بطقك هيلعرودت يذلا بطقلاوهزكرملاو اهلك
 يف ةطقنلاف طيحلا ىلا ةطقنلا نم جرخي طن لكلا اورظن مهنالف دحاونزو لع تماقتسا

 نوكت يذلا دادملا لم ناتبعش هاويفانل اراك بلا ذقت ط توه طيحلاو لوألا اركي لاذخت طحم
 الو ةرادتساريغنءدحاورما لعركارلا لوال ا ذخفأ !ىلعالا رودنال هنكل ةرئادلا ةررص هنع

 || وأسس طخ لك جرخيا ذهل ةي رودلا هتكرح ىلع ةماقتسالاب دادملا هيفامدهد:كل هيف دا دم
 ةطقنف ضعبب اهضعب لصام طوطخو طقئابلك هر مادلا نال دعب يذلاو إبق يذلا هبحاصل

 ا ركرملا ةطقننيع ينةرئادلا طقن نمةطقن لك وارلكب ةرئادلا طقن نم ةطقن لكل باقتكرما
 | رم ةطقن تلو دجرلا|ذه نمةطقن لكي ةطرحم يهفاحأيا اهتلباقمواهدارفنارابتعاب
 ةطقن لكل ةرياغم هجولا ذهن مف اهدعب ام وابل قاب الا متاوا وترا دتسارارتعاب ةرئادلا ظقن
 ىلا ةراشا زكرملاو ضعبب اههشعي لاصتاونا اوكا ةرئادةرئادلاف ىلاعت تلا يف تالذريتعاف
 هجواماو#م دابعب هللا دارأ امذيفنتو ردقلاو ءاضقلا تحت ةيدمحلا ةقيقت 1 اوهورمالا نوكس

 (| لصارلا الر دحت تح ضعياشع ءايشالا لصي هنالف لضولاب لسو هيلعهللا لص هعيمست

 || ىلاعت قل نالذ لوال ا ضرفلاب لسو هيلعهللا ىلص هتيمست هجواسأو*روولفلاو نوطبلا نيب
 باسإ هنما دم يبث لكر بف » يش لكن يع ع هضافاو ١ يش إك لل هترضح يس هز بأ
 ةقيقْطا رون اهيشغاذافةملظماتوب ماسجالا اوأرمهناةيعتتلا هذه ىلع بلو ديلع هاضيف

 ىلاعت قات تارضح نمي ىتلاةريضحلا هذه نم ةضافماراونالاب ترانتساو تقرشا ةيدمحلا
 يلحتلاو ةيملالاةةقهلا لص لح هئالف ءاضيبلا ةردلاب و هيلع هللا ىلص هئييمستت جو اماود+

 لواربخ يف درو دقو نوكيام واو ىوقأ ساندالا نم“ يشدطلاخام يذلا يفاصلا ءيثلايف
 نيئرضحلاد رع ملسو هيلع ىلص هنيمسنت هجواماو+ هلوطب ثيدحلا ءاشيب ةرددللا قلخام

 ةرضح روبظ لحتو هيفاهعيج تافحلاو ءاممالاروهظب بوجولا ةرضحروبظ لحم هئالف
 هلال هتيمست هجواماو * هيفابماكحاوابفاصواواهروص بلكت اتكملاروبظب ن راكمالا
 ا وهوّدنطأبلا هنأ رابتعاب ب هلأ  :رريظدوجوم لواهتار اتعاب ةلوالا لملاب ملسو هيلع
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 ؛| امو ابلك ءايسالا ةكالملاملعف# :رهاظلا هت أ ثنرابتعاب دا ظرالا يفربلظ لدم لواد لكلا حولا |[
 | ةقيقملاف ءاممالا عرخم اهدجرفدتاذ ىرعدل حلا فشكن اب هسفن مالا ءايمالامط ||

 أ ةنطابلاو ةرهاظلا مداةروص عوممةيدمحملا

 يتوباب دهاش تعم هيف يلف * ةروص مدآنبا تنك ناو يناو

 || اهنايعأ نوبوتادوجوملا لصف هنالف نييمل ماءالاب ملسو هيلعهلا ىلص هةيمست هجوامأو#*
 1 حورلاب لسو هيلع هللا ىلع هئيمست هجو اماو#*تاركلاو فورملاريملا نيباك اهيفةرووظب

 (| ثيح نمالا اهب فرعية روصهل تسيئجيرلا نا ةبسانملا ةكح وجي رلا نم قدشم هنالف لكلا
 ا ثافصلاو ءاممالا ةبترمىلاةي دحالا علطم نم ب مبخا هر كل ذكواركر يف ءايشالا ىلع هرورم

1 

 ا

 د

 ص اهكرسيف ةلصنملا نايعالاوروصلاورصأنعلا ماعلا لزني ورارسالاو موادلااهتم لمه
 مئاقلا لا رماوه ذا ىلاعت هنا دارم بح ىلع كل نارين حورل ذفني وأ عادا دعتتسادارلب أو بح

 رودصك هنعرداصلا هروئرثاىاهءاعش نيباّئاد ددرايو رلاورصبلا سلك قلطا عيج ىلع

 رئاسو سفنلاو لقءلاحورلا :رعرداصلا عاعشلاب دارملاو رسعّشلا صرق نمرداصلا عاعشلا
 هب دارلاو سمشلا صرقك لصالاوهيذلا يلكلا هرون ياهئايضنيب و ةيناحورلا ىوقلا

 ةجوو قل أوهو هلصاىلادجوناهجو هل حورلا لوقت كال ذإف لكلا حورلاب طيح قملا دوجواته
 ءاضعالا ءرقتف سفنلاحرل يف لقملاملقب هبتكي و قا نءرمالا ذخأيف قللعاوهوهعرفملا
 ١ ميملعب نورظني هللا لهاف اهبطيحوروصلاعيبج ىلع مة هنال يلك هيف ليفامئأوًالاععاوًآلاوقا

 ا دوجولاب ملسو هيلع هللا بص هثيمست هجواماو#ةرتثسمارارساوةسدقمأ> او راما ءلانودجيف

 ا ةقيقملا يو هنم يل ينل ةروصلاب تادوجوملا يس ملا دوجولا ناي رسالو هن الف يراسلا

 ١ ةبسأ حصان طابترالا مدعو ةبسانملا دعبل دوجومل دوجوح ص الوروبظأل اع ناك امةيدمحلا
 ا ناسنالابماسو هيلع هللا ىلص هتيمستهجواماو#ةقيقألام ذه ةطساوب الا تادوجومأ دوجولا

 || اماو + همنا ولو لربظمةنطابلاو :رهاظلاهتروص ثيحن«لماكن افا لكن الف ماكل
 ٠ قئاقعب و هئاممأب ىلاعت هللا ملع نع ةيانك هن الذ ةعماجلا ةن ازلعأي ماسو هيلع هللأ ىلع هعيوست هيو أ

 | للسو هيلع هللا لس هتيم هجواماودجةمماجلاةنازمعا هذه هلحف بيغلا نم جرخاملكفملاعلا
 ١ يعف يناممالا لوالاعاتجالا نمةلصاحلا !هتاذئةرهاظلاةروصلاا مالف ةينامرلا ةروصلاب

 1 مسأ نمرلاف ةروصلا هذهالا كا ذك ءيبشالو ةماعلا ةمحرلاهل نمهلول دم نال نمل ةروص
 ا هنأ ثيح نمال قتشم هنا ثيح نما نأ ! هسئنل هر مف ثرح نمةي دوجرلاةروصلا هذ ||
 // ةقيقللا هذه ءايماركذ نمردقلا اذه ىنكي و قئاقحل ةعماجلا ةيدرلالاةبترامسا لعرم أل
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 يتقيقح ماعيال ملسو هيلعدلا ىلص هنعربخلا يف درواذملو هل لحاسالر ماه اف مهفنل ةيدمحلا ||

 هعقيقب ملدلا ينعي قحالالو قباسانمهكردب ملف قئالطار ماو فراالاةديادمخ ١
 ملسو هيلع هللا ىلع |

 ىلاعت لاق ةثامافنوملا لوقا هنعدلا ىضر نشب ي رئازجلار داقلا دبعريمالارهاوجد ندد 36 ا

 ىلع ًاقيقد مالك انهرك ذو ' مودي ظ قف هلاك انوع امن كارعبأبي َن .دلا نإ

 ةفوصوعيئاذلا يلهتلاب تربظ ةيدمحملا ةقيقملان لاق مهنعّفايضرةيفوملاحالطصا

 اهدعب دجوي :ىشلكريبدت اهيلا ضوفوةئوكلاو ةيملالا ةبساوىلاعت قللا تافص عيمجي |
 اف ىلطادتو ملعلا نم دمثستا ىلاعت هئيشمو هت دارا بسح ىلاعت هتاسواءم يف ةفرصنملا ي مذ

 فراك امنالوالا لقعلا يحاهادءاملكوة قيقا: لهالاةطساو ريغبىل امتشان نعردص

 دوجولا يفي راسلا يو ءايشالا يف ةرهاظلا فرمالاو ىلا هل ىلاعت قل ناكناواهتطساوب
 هللا لصد لوسر ينع بهنحارل يملا ينعي لاق نملاق تادوجوملايفاهنابرسةدهاشم نمو
 0 نيلسلا نم ىسفن تددعامنيع ةفرط مل هو هياع

 ْ ينابيلان لاق اما دمبدحارلا فنولا لرقااضيارداقلا دبع ريس الارهارج نمر
 نيا يب ريانا حاتم راب يذلا ىصتألا ايساسلالل / مارح ايجي شالو هل بهيىَرسأ

 أ هياعَتا لمدن هديعب ىرسأ هنأةي هلأ ,ذهيفلامتربخا يصب عيدا د 7 لإ انني[

 | مرا ماس ىلاءتلاق امكهسفنيف هناباءارانادعب قاف آلا تايآن رم هيرب هحور ,و هدد سو

 ! نيدارااةلاحم ّدهو هريغال قكاوع هو أرامنا مهل نيبتي حم وشف فون ايناتنابأ

 | ربخا م« نيديرما فالخ قاف آلا تاي آ لبق سفتالا تاي ممر نيفطصملا نيب وذجلا ا
 ١ هععتو هرصبأام لك يا لوعفم نعي ليمفريصبلا عيم لاو هوي نال مادكو يادناىلاعت :

 ١ قئاقحلاةقيقحو ملالا ىلويهأبأف همةرقح ثيح نه دمتو ةةئأرم ايفرلسو هيلع هللا صدت

 أ قحلانا اك ميلععىثلكب ودونطابلاو رهاظلاو رخ لاو لوالاوهو لزالا ناسنالاودو
 ا يثايماكتيطعا هللاق لسيدي هياءدلل ا ىلص هتقيقح دجوأ ال ىلا" هللا ناف تاففصلاو له هل ىلاعت

 || ةفرعم ىلا اولصي نا كنود نم ةياغي اوج كالهج نموىتا عك اع نسوي ارك ارق قافصو

 | نم الايتفرعتال يمنا كلذك كو كتبغيكبال ك دوج ملا كي يفر عةياغو كدممهسرق
 اهبنولرشتي ىنلا شو دوهشلا له ألة دوهشملا يش ملسو هيلعهللا لص دحتةقد .ةفدوجولا ثيح

 برشلاو رداب اهنعىنكلا يشورلسو ىلبيلب مه دنعةينعما يضومرامسا يفاهتيدجت نوذذلتي و |
  ةيانيعواب لاو موسيلاو لزانماوابصلا ميسنوقربلاو سمشلاو روثلاد رادلاورماكأ و

 تس



 ا أ راسخ فقول اذه تدعك_ امدعب وهنعهلا ىغر لان #نيفرا' ملا بولطم ةياغو نيرئاسلاريس أ

 , ظناحلا لاق املوقيا رف ةيدمحلا ةةقيقحل ارسدل ف كبل نم ضعب هيلع فتواذا هنا يلاب يف ٠

 | يفر ليقث تت (ىف ريخملا اذهىلاغتدقل) ضايعافش ىلع فنوال ىلاعتهلثاهمحر ةيدت نبأ
 ( هكألا ؟ اكرايو قرملا هب يبحي ناكيذلا ىسيع سفنو ىموماصعو ىموم رافيثودز مانا
 لوقي* هنع هللا يفر رداقلا دبع ريمالا مالك ىجتتااهتدز تاظقيتسا الف صر :الد |

 | ةنانتسالا يف قطادهأ وش ياتكيفت 2 دن هنعشا انعيفاهننلافسوي ريقفأا هعماح ا

 ةعب رالا بهاذملا نايعانمنيدبلاةادحلا اعلا ةمادودر نم ملسو هيلع هللا ىلص قلاع ديسب 0
 1 هللا ىلص دمتم انديس قل بنيحو لكلا ديس نووش ضعب يف نال زيف ةيمييت نب مامالا لع ع

 ا زاحو مالسالاد الب ردك ايف رشتناو عبط دقرك ذ يف دايزلا ىلا دع٠ جاتحي
 ا نكا ل ماسلا لوبقلا سو هيلع هلا ىلص نيلسرملا ديسل نييحلا نيرا عيجدنعمشدملاو | ا

 قو ةيميت نبأ نع رداقلا ديعريمالا اهلقنىلاةعي شلاةرابملاه ذه لءتءلطاهفيلأت تقو

 | دق هناهئاوو (يب ريغملا اذه ىلاغت دقل) ضايع ىماقال افلا باتكي يلع فاوام نيح لو
 ايسالو ير يذم هنعلاقي و رغصيال ضاي ,عيفاقلا لثمناف أططلا شف !ةرابعلاهذهب أطخأ
 دحأ هنا ىلعةمالا تةفتادقو هلشمدبأب يفمالسالا يفااي ا يذلا افشلا هباتكبسإ ْ

 3 ادهومالسلاوةالصلا هيلع ي يبنلاهبتكب مدخ نملجا وأ لجأ 2 رم هناومالسالا ةمارباكأ

 هرصع نم ماوعلاو ءازعلا نم هيلعلابقالاو هلويق ىلع ةيدمهلاةمالا تءجادقافشلاهبادك

 بهذلاب ةتي زم قرولا نسحا ىلع طوطخللا نسحاب ةب وعكس ةريغك فولا هنمدجوي ون آلا ىلآ

 ايانكدجن لو نيدلارئاعشتإ حن ءنيلسلا توب نمتسيب لك يف هثلادتق أ راص ىتح اه دراج يش
 أ ةيلا هذه ترف ويا ىلاعت هللا باتك دعب ىمظعلا ةليضفلاو ىربكلاةيزملاهذهبعب زاوي |!

 مامملامامالا هل رم صالخال الادلا ذامو ىنملا اذهبدريغلعزاتما يذلا يراخبلا ميصصك
 حددي ىلا“ هلا همز كلذ نم عظفاو#مالسلاوة الصلا هيلع يبنلا نور شب اصتفم هنوكو

 ميظعتلا نم ملسوديإء ا ىلص قاس ب باف غلب معنا عم ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس

 7 لوقنلا لع علطأ نمو" ىلاعتهللا دنع ب رقلا نمهب فصتموهام ةقيقح نآييو لوحبتلاو

 | نيبرقلل ءايلرالاو نيث دحلاو*ارقفلا نم العلا ةما تر عراحببلا رهاوجا ذه يناتك يفابتلقت
 || ضايعيفاقلا ه هركذان ميج نا لعب نيقبلا نيم ياسو هيلع هللا ىلص هتلزنمواعاودهاش يذلا
 يدا مامالا ن مايبي رقتمدقدقو#لسو هيلعّشإ لص فطصملا اردقولع ةقيقح غلي ملافشلا يف

 !ىلص لوس رلاءاش ىلع ل واسملامراصلا هباتكنم# ةعطاسلاراونالا تاذ *ةعفادلا لوقالا
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 0 ا دا

 هتيل نسل *تائيسلا هذه هرفغي و *«ثانسملا كالت سيسي همحرب نادل لأ أسأت اسوهيلع
 6 الو هداهتجاب اياوص اريام لوقي وداهتجالا صدي هنات#تايلأب لاعالاو

 نع الخف لوهيلعهللا ىلص *نيلسرملا ديب اتاعتم ناكو#« نيللا عيمج فلاذناومرابظأ

 ,* نيعجا مهنعو هنعاللا يغر+ نيردلا ةٌمارإ كا

 ىلاعتلاق ةئاملا دعب ,يناشلا فقرأ هئعللا !يرملوق كي ارداقلادبهرجمالار ءاوج نموذإلك
 ع يدب هلأ كلود تيبحَأ نم يدع كن ماسو هيلع ىلصدمتملوسرلابطاخم
 | هنأ مما مالم نع يملا يداوي تنأكمو ميقتسم طاوصلا كيد َكنروجماكي
 يأرلا 'يدايبامهتي ضفانتلار .ظيافاو ةققحلاو رمالا سان ينيب ؛ الا نيتاهنيب ضئانتال

 هبرنع مدوهيلع هلل لصرف فرع نمو لسوهياعاللا لصد ةبترم مافرعي ال نم دنع

 ةياده ءاصي رح ناك لسوميلءهللا ىلع هنااهحيشوتو هله لام هيلع صاتعأ امو حااسا

 ) 0 هم .رَع) هنعىلاعتان ةريخاا 5 مهتاجت قب : رطل دايقثاو متاهاو ىلاعت هللا دايع
 الكب الذ هتاف كنت خك كامل هيلعاقفثممل لاقوت مكي 7 رج تعي
 وخواشم 1 ثيدخل ا اذهب اوني 1 نإ مر عدس مخي كاملف «٠ ٠ ترينبا“

 تراكيالابجي ىلاعتهئات اهبقتمت"هبر قال خاب قاخشءلاخلا اذهيف وديا لم

 ممل بيافا ممبتيال ياَرفكلا وداع ىف و ىلا لاك داع عي ةيادملاو ١
 بحأ ملسو هيلع أ ىلص هنا مهي الف كلذ ةضي أ اوكا نإ 3 ةيادحلاو نايالا ١

 هيذلا ب رلا ناكاذاو د ارالا ريغةبحلا ناف هدارأ اهريغدارا واىلاعت لنابحا امريغ

 ىلاعت هن ةداراب هقدارا دسسنتن أ ىلاهلا؟ ةيابتدنع لمي هل ةيابنال يذلادرحب نم ةرطق ||
 وا رشد دض بحا وا اعيطرا عرش كلذ» رك ناو ةيدقلاةدارالاهب تقاعن امريغدي ريالف | ١
 ىلاعت تلا ةداراب هتدارا داحتال الا كال ذامو نوكيف نك ىنعجدلا مسب ينل لوقيأ 1مل واعبط ١
 ١ نئازخ نافهقلا>ةردق نع عتتمال اك نكمهتردقن نع عجل يارد ,اكلا ةقيقحاولاقو |

 خز ريلاوه يذلا لسوهيلع هنأ لمد فيك“ ءاشيامردقب ل زايد او افمو هكسيف ومالا
 قطاوعو مسقتيال هناف دحاولادجرلاوه لب قاما ىلا هجوو قمل ىلا هجودأ ىنلأعا ءىا نيب ||

 لال نءددابعيف ىلامت هدام ذنلا ورف ديري وا بجيايفهب رنعتريصب لعوبفدب قولخلا
 هلةداراالف ةيلزالا ةدارالاو يدقلا علا ربظهوهف هتقيةح ثرحنءناماو رفكو ىدهو
 ذأ ريختبالو لدبتيال مملاو مالا ديري الف هلع ةمباق ىلا .تدتداراو ىلاعت قا ةدارلالا
 لاك هلايما اروي شلاعتو وما تام .راعق اع" قئاقللا بالقنارالعناك امتاز هيلعزاجوأ

 يي حم
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 و تاي و



 نم يدم هللا َنِكْلَو هلوفو*امسالل تباثوههيزنتلا نمت اذلل تيئامناف ءايسالاريغت
 كلذ لاقدقوهتردقو ىلاعتهتد ارا ريغب يش عوقو نم موتي نأ ىسعام هب فن تايثاوه ا

 الوىلاعتهّمأدارا امالأ ملسو هيلع هللا ىلصدثلا لوسردي ريال نحن لوقنو ةلاضلا قرغلا ضعب |
 الواذا طونم هب وهوالا»يشالو قلطعاو قملا نيب ةطسأو وهو ىلاعتلا هبحا الا بي
 لهو هلوقو ريث ًاتااو لمفلا اه ىنلا تافصلا ةبترمرهظمورف طوسوملا ليق كب هذل ةطساو
 مهلنيذلايا نيدتبملاب يلوو كلمو لوسر نم نيمل اعلا لعأ ىلاعت وه يا( دما 9
 صرغتلا ةباتعةيملعلا قئاقملا ذا الورق مهو مهقئاقح ثيحنماهبلطوةيادملادا دعتسا

 واةقروأ رصقوأ لوطوا ةماقتساو ا جوع نم صخاشلا يف ناك ًامواحلالظةرهاظلا ن ايعالاو

 نايغالا شو تادادعتسالا ىلع ىلاعت هللا هملطا اذا ىلاعتهريغف دب لو هلظ يفر رظب الغم ظل
 ال ثيح نم اههلاعملاستوهوىلاعت هملعن مالا !ملطعام ناك ام ناكريذلا اذهفلملايفةتباتلا ||

 يديتل كن اَودلوقونيعلاو مهلا يف نيعتلا ةيحالص امل نأ كلر نيعلا ينالوإلملا يقال اخنيعت

 هتباين نم انلق ال تايثأ ةيلا ين ةاجلا طارصوهو رثا طارصر ميقتسم طار ىلإ

 ىلاعت لاَ يادهب ءاشي نم يداحلا هناو ىريكلا هتفال الخواهريغو ةيادملا يف لسوديلعمشا لما

 مالسلاو ةالصلامهياع لسرلا ةطساووا لوقعلاةطساوب|هأ ردشبم لكل ةيادملا ل اوصحذأ
 ةقيقح لك ةقيقحو رون لكهنم يذلا يلصالار ونلاهناف ماسو هيلع هلا راص هت طساوباهالكو

 دعبنيئسلاو دحاولا فقوم ايف هس ضرما ارداقلادبعوب الارهاوج نموا
 رعشملا مارح رعشملا دنعتشا او 6 ذاف تافر عم *تضفأ| د وة ىلاعت هلوق يف ام

 لاق و ىلاعت قتلا لبق نمهميظعتب روم ام لكذ .ذاملسوغيإ راعملا ىلص دم مارملا ||
 ةفرعملاورو شا لمع هتقيقح ث يحب نمل سو هيل هل لص هنأ الودي الار 0 1 ع "لعب نمو ١

 هل الصدم عرش ىدعتين مالسلاهيعىسيكلس هيلع إم دمب أ, ينالو يلو سلف

 ةيالولاو برقلا لزانم يف ةلزاما يظعلا لم اكل يلولاةيافف هنماّميشريغي وأ لدبي وا ]سو هيلع
 نم محلا أذه نابد نبخف سو هيلع ىلص دمت عرش نم سانلا ل جاع ىلاعت قحلا فرعي نأ |

 هنا قمدح عرش نم سيل عملا ذهودبو معي ملفةلقنلا هيفطلغو لسو ديل هلام دمت عرش

 نعكفت اليدمحملا عرشلا ةلسلسف ا لهريغ سلو هيف هولخ داف ن1 هيف طلو سو هيلع

 ةقدانزلا نمهنيد ىلع قفشملا نمرارذحيلف لهاجالو هللابملاءالو لصاوالو كلاس ةيفر
 نع وا ٍلسو هيلع هللا صدم نعاوةغتساوةقيقلا نيعىلا اواصو مهنا نولوةينيذلا !ةرحللا

 | ادبا للعت تناولت ف يئاكهتقيقح ةفرعمملا لوصولا قواخملك يطع مارحلا هعرمشب لمعلا |



 مك1١

 ردقهلاوفرعاو ريقوتو مرظعتب مل امو هيلعللا لصادعأ ركذا ياني ادهم و و ا
 | ىلاعت لاق ميق دل ارسل [اراو هرمون لال ادب ا

 نميل و ينلكلدملالسوديعُلا لسوف طاّوص ”ميقتاسم راسم ريدبتل كلن إو ١

 | قملالاق يلوا لااا لهج نمد «جو فرع نمشلذ فرع ةياهن ريغملا ملاعلا قل واخ ندل

 * كاذ نواهجيالرباك الاو ملس هيلعدللا | ىلص هتينا> و رس وب الا كلذ سيت اذكوا ذكيا

 ا ةنينئامادعب يناثلا فقوماهنعهثلايضردلوف ة9يا يار داقلادبعريمالارهاوج نمل |
 أ ةيرإل ةرانالان أ لعا اًريِمساَجاَ سقس باعت لعل اءاكلا ديلا تافنصديدمت قلاع ١

 ( درو هناف ارينم زرغلا لعج ىئعج نوكي ناجصي فنك ةنساريدمنإو <( نأ صب اكو جارسلل ١

 أ نأ امواريدم اجارسدلعم يأ جارس لكل ريدملا جارسا !!لسوهيلعهللا لموبن امزالوايدعتم

 أ كراك دحاولا جارسلا تللذنا كشالفةريشك أو يرن تجسس ذا سوسحلا جارسلا
 يفهنعتاصنقاو سملا ىلا تجسرخ ٌتووقلاب هيف تناكف ابك ةريتكلاجرسلا كلدل انمضتم
 أ لكتةريدا يئةيدمحلا ةقيقملا انك 5 ار عولايف هريغ شور !ملاوةنقرقحلا يفوح حف هولا

 | ةيكلا ةقيقطلاو لوألا رمظملا ابن نمو رقوس متو كامو هيلو ين نميئدمراسحر نجا ارم
 !| نيعتب ةديعتم ثربظت ىنعانأ را دعب( لعفلابررظنو ةوقل اباهيفاهلك ةررمملا جر جب :سلاو ةعماجلا

 أ ارنيعيقو نبي رابتعالا زيمتلاو نيعتلا بجي اهريغةريدملا جرسلاف صاخزيقب ةزيغ صاخ
 ' لو هيلع شا ىلصربف ةفلتخلا ٌهددعتملا سب الملا يفز رييدحاولا لجرل اكنيملاو ةقيقألا بي
 اهددعتو سبالملا ف التخا سجيوريغودو ةسبللكيف ةقيقملا يح نمو

 لاقنيتئاما دمب ساما فق وما لوقو نع هثيضراشب ,ارداقلا دبع ريمالا ارهاوج نموا
 اعدنمشيو و رأت امو كب دم مدقلاشأ كلل رخل ائيبم احينف كَل انحف ان !ىلاعت
 ةلاسرلا حتت ناف ةلاسرلا حتف ال ةيالولا جتنجننلا اذهل طا رص كيِدَريَو كيلع

 مهداعم كيس مهعفني املا رظنلاو قاما معاصمم ةقاعتملاةعيضرلا يشاونلاو رماوالاب قلعتم
 لعءايشالا بترثو ضعبب اهفعب بابسالا طابتراو هاوحاو مهامزا بسحب مهشاعمو
 لأ يدارالا نود يعرشلارمالا ىلا رظنلاو هضيقنب هتضراعمو هدضب يلجتلاة ب دخوفاهعئارش
 الراهتاياهنو اهيدابمو ءايشالا قئاقجمالاهل قاعتال لطم ستفورف كل ذك سيل ةيالولا حتفو
 لب ؛ةيكحالو ة ةيعرش عاضواالو عئاومالو طورشالو بابس| هيف سيلو كل ذنيب ايفل قلعت

 ةعزانمالو ةضراعمالاملود يفقنت نأ ىلا تايلجتلا :دعءاسمو يدارالأرمالا تت نوكسو» |[
 رفغي يلاعت هللا ىلا ةوعدلام اقم يش ىتلاةلماكلاةثارولاوةلاسرلاوةربنلانوداذهو ةضقانمالو ||

 تح خب ست علا
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 باذ يا كنذنمزخأت امر ةنءجتنلا اذهلبق مدقل دقث امها كلجأ ندا كنعرتسل كل
 ٌ قئاقح عحومج يف لوسر لك قيقح نال لو هيلءهللا لم هيلاهتما برن ذ تبنامتاو كما

 أ لكلا اذه كرم يذلا /سرديطدقا لس يفيكت لكلا شاذ صاج ولكناو دس
 هكرخو هلك ماعلا حورو قئاقلا ةقيقحورهاوجارعوجو ىلعالا سنجلاو رصاتءلارصنعو
 أ كيبل تقلا انهيبكي اع هتمعن تيوابملا دجاكدح!لجيريفةكوشلاتلخداذا درودقو
 ةماهتماب مايهالاريغك " لسو هيلع ها ىلص ناكذ كفن نئمطتوكا:يعرقتف نيب /افشكلاو
 نينمأل ”. كب آل نأ كسفن جيخاب كلمل ل ىلاعتلاقاذلو ةباجالاةما نعالضن ةوعدلا
 || ةماق حيف لاقو ةوعدلا ةما وح يفاذهورتاّرسح مولع كفا ١ ْيعْذَت الف ىلاعتلاقو
 ناهملعاو نيبملا حتفلا ذهبنا دحاراف مكلع ”صي رح مُشنَع ام هيلع زي زعةباجالا
 لصح نراوقب وغرملا ةيانلاو ةب ,راطلا: ةداعسلا ىلا لوصرلاو ةرفخملا مهنم بنذا نمىلآكم
 يماعملا كالعبمريفل لصحيال ة بسلا مهلةرقتملا يف حداقريغورف بيذهتو صيلخت مهسضعبل
 ( هلوسر لاعت قملاعالطا د دارا نركيدأب اب عسواو معاحتتلا اذه ن وكي ثرأحصي واهسفت

 || تانرهفي يملالا بضغلا ذوفتدعب مدآينب عيمل املوعتو ةمحرلا مومع ىلع :لسوهيلع هلا لص ا

 رخآىللوسد لوا ن .هابافلخو هياوت بلك ل سرلاو ماسو هيا لص هتما مولك مدآ يب
 مراكمم أل تنعباعا قمميلاومكحالاهجرخ هيف ملسو هيلعشا ىلص لاقاذهو لوسر

 وهو ل.سرلا مودتيناحور رهاظمبالوا اهبذ .الا سو يلع هللا ىلصورف مث ارشلا ينمي قالخالا

 يور اكل سوهيلع هلا لم هناف لسو هيلدا ىلص ةيرصتملاهتروههرووظ,ارخآ اهنمسدملا
 لدن ىلا فئاوأا ضعبابيش 506 تالين ءاللنييمد "رايب ناك ة يلا يف يب ا
 عمتجا مودك هكردا دقوني رخأتملا ن مدن ال ةياالرلا ينرداقلا دبعريمالا ةجردو اعيلع |

 نك يا سانلاةفاكدنعةيالولا يفريتٌي ل هنال انه اذهركدا امناوهنعهللا يضر
 هلفف فرعي لفاشي ايئدلا ءارمارباكأ نم ناكةنوكلو نامزلا يف رخأتل باد كلااذعف عيكذ |

 ناكدناب هل اودبش ناو اشيا هثوفرعي اوناك ن يذلا سانلا ن ءريدك اهيف هتأزنمولعو ةيالولا يف

 | يف شيعي ناكوءاعلا يف مرصع دي رف هتورث ةرثك عم ناكو هاينغالا *ايقثالا ءالعلارباك | نم
 ١١ هماحراةب راخأ | نهرهش لك يف اهنوضبقي ثارترماط ل مج ىنلا تالئاعلاو ءاعلا ندريغكه معن
 نمنيجاعمللو أ ارهشللهزئاوجو هاي اطع نعالشف عريغو هت ذم الت نه ماشلا لهأ نم ير مريغو

 هناو ةيالولا يف هردقول عام هنمررظي فقاوملا هباتك نم نوفقومرك ذأ أنا اهومريغو ملا لما
 كلاكانت رايق هنعدللا يغر لاق#هتاكربب انءننو هنع هلا يهر نيفراعلارباكأن هناك
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 ادعم نوفي رشلا نيمدقلا هات تلج خ”#مالكلا عامسيفةمصعلا نع امويقروصب لثب | ا م يم
 يقةعفترملا تاوصالا نعوهلاعلا نع عت بغو تقعصف ىلاعت هللا رك نا يقرشلا دما طئا- ىلع :

 ههيلءهِّإ لم هتيأرفيتيجمملاهقرخو رخ - الا علا بشلا ىلا امدقن ٌمنيفيرشلا

1 

 م ل تا عع ولا
 ءاقلالاب "يلع تيقلأ ركلاةي الاذه تدم كبَر ةسحتب ام او ىلاعت ل اق هصنامنينالاو
 | نااهيفك لع ىقل' امتو ريسفتلا لها ةماع اهيفهلاقام خي الو اهيصحلال ةديدعارارمئيفلا
 مالسلاوةالصلا هيلع لسرلا هب تءاجاب معلاو ىلامت ماب ةفرماو للا ةمعئانهةمستلاب دارملا
 أ( ةمعنلا قالطاوعنلا ظعا ةمدنلا هذهناكش الو تابيغملا رومالاو تالماعملا تر
 اهلوبقل نيدعتسملا ابيةحتسمل اهتبواهؤا شفا اهب دحتلاب دارملاواهيلا ةبسنلاب زاجاهريغ ىلع

 دادعتسا ممل لها لع لكل لب لع لكل جملصي سانلا لكالو سانلا لكل حلصي لعلك امذا
 [كلمفلاو لوقلا نممعأ وهاجتممتلا ارابظا دارملا نوكب واهليص# ىلا ثافتلاو 0 هاوبقل
 روظيام ةمعنلات ناك اذاف هيلعدتم ءلرثا ىري نأ بحا ةمعن دبع لطوعت نا !ذاهانإ اري ايف

 ليقامدح ىلعا ميثدجتلاو لوقلاباهررظأ لوقلاب ررظيام تناك اذاو لءفلاب اهررظأ لءقلاب

 لنميفأا يلع ممن ضعب نمو# ناكرالاو نان اونا للاب نوكينا نم معا ينرعلادمللا ويف

 يذلا معلا م ركلا نآرقلابالا *يلءءاقلالاو يل باطما ناك ام يسفن ةفرعج ىلاعتهللا ينمحر
 رئاثب نءئارقلاب ةاجات ودمج ميكح نم ليزات هفاخ نمالو هيدي نيب نملطابلا هيتأيال
 كلذ ثراو وهف ين ةغلب يون نم لك اولاق ن ًأشلا اذه باب راموقلاناف ةيدمحملا ةثارولا

 نأ ارقلانال يدمحتاوهوءايينالا عم اثراوناكن آر ارقلاب يجون نو ةخالا كلن بحاص يالا

 ينا اهتمو+تاماقلا عي نمضتم لسوهيلء هللا ىلص دمت "ناسا 6تاغللا عيب نمضتم
 يلعو ملسو هيعمل يىلص هيلع مالسلا دعب فير رشلا هجولا 12 تنقوة بيط ةني ملا تغلب أم

 | كبايكدع هللا لوسراي تلفو مز ربو ةايحعيحاصعيىىلاعتهللا اعب ةرشنيذلاهيبخاص
 || ينيفكت كنمةفطعل لوسراي ينيدخت كدمةرظنهللا لوسراي كباتعاب كبلكشالوسراي
 | تقرعامو ةكرابلا ةعسلا, لهب يددعلوبقمو يدلو ثنا يل لوقي لسو هيل هللا لم ريرعبق

 | تدمحت اهم نا: دارعامهتاىلاعتهللا لضف نم لمالا وبلقلاةدالووأ بالا: دالو دارملا له
 ( هناففيرشلا سصخشلاة ب رب عاملا اذمققح مهللا فقوملا كلذ يتلق ميلاعنلا

 الل 'ناطيشلانافى ولا ىأردتنيلا اروع ءلاقفةيؤرلا يفةمصعلان مث سو هيلع 7 ىلص

 ىعاهتلا اثديس !ذهلوقي الئاقترعمسف ينسفل نعو ةيعدالاو راكذالاو ةوالتلاب رمسما

 نيمدقلا ةهج ,مدي حلا كابش نم جر اخودو يرصب هب عمتجاف ةبرغلا لاح يف يرمعب تعفرذ

 اداب اخفماشت



 ينمان الف لئامثلا باعصأ هذ اممدشأ ههجوةرمحو رثكأ ا فيرشلاهببشناريغ اكساتم

 هلوق“ يلع دروف ىلوالاكت ةعمف ىلاعت هلاك ذا تلءج ثلاثا تدم يسحمملا تعج را
 ىلاعتهئا تدمح يسح ىلا تمجر الفارين أف 'متمعط ١ اذِإَو ياخ دق مايعد اذ! ىلاعت

 ةوقايف يعن ىرقحلا ديفتاذاناذ :رئاشبلا نم عاونأ ل شاد يف رالي ذو
 لوخدلابرنالا راسو هيلع شإ لم ل ىسرلاو ىلاعت قملا ءاعد لعشل لو ووجلل ينبه متيعدو يعودق 1

 ماعئالاو مارك الل ةوعدلا ثراب رايخا منمعطا ذا وفي .رشتلاو ب ركتلاةياذ هيف ةوعدلا دعب

 فكرا رابخالا ينوماركألا دعب راثتنالا يفنذالا ىنعمب رما اورشتنافهلوقو ماعطالاو ||

 م ةماركلاةياهنو ةيأنعلا ةياغماعنالا لوصح دعي فارصنالا يف نذالابو ما ارك الل ةرعدلا
 تعجراإف نين مال ملحد 1 ىلاعت هلوق يلع يقلافاضي تعصف اعتهئلار م ذا ثهجوت

 لق لعق تقابل لا تيجو ةراشنلا اراركت ىلع لات هلل تدمح يبسحمملا

 هللا تدم يمسح ىلا تعجرايلف مهد دنع قص د ةيهأ نأ دم نيل كل رشي ىلاعت

 هله غراب أ يف ةطساو نوك نأ ينر ءاهتأو مملسو هيلعقا لصوه قدصلامدقنأت تاكوىمللاعت

 لقفل نإ لىلاعتهلوق يلع يقلافاضرأ تصفر كد دلايفاهجوتم ثد زوم*هتمارلاةراشبلا
 هذه ناب رابخأ هنآات ل ءوىلاعت هلل !تدمح يسح ىلا تءجرالففاشي 97 هذا ْثَأ ديب

 ثدز مث نانتماو لضف يئافاو قاب يف الو لاالو لمعالو ملءءازج يئامتلصامحلاو ملا
 قلب َكبَرْنسْدقلا ور و لكىلاتدلوفكو مع يقلافاضيأ 50

 لعملاعت هللا ثدح يسح ىلا تءجرالقنيمل حلا ىرشإ ىذه اونمآ نيل ت كل

 هلوذ”يلعيتلاف اضياتقءصنرك لا يفاهجوتم تدزمدار ءالاو ثا ثلا نما هيام
 تلقوىلاهتهلا تدح يمح ىلا تعجرالفن وكت هنااا يأ هناي "مكي ريد ىلاعت
 ”يلء ل دف يناز رع لحشلا ت تقوم هعمالومل شنب قرتعمدبملاو نتايه شركناال
 لءجاف سو هيلع هلا لص ها لوسر ىلا هجوتت نأ تدرأ اذا يللاقق قب رطلا لها نم خيش |
 يلذاشلا وا يجتاحلا_ترييدلا يمت واين اليكلارداقلا دبع لئمرباكألا نم ةطساودنيب و كنيي ا

 ىلامت هللارك ذا تبجوتف هباتعا يئانا يذلا يالر وهو ي ديس نذأتسأ ىتحدل تقم ملاعماو
 تدم سح ىلا تعجرالف * سفن منسم دل ابللزأ 2 ينل أىلاعت هلوق هيلع قلان قمن
 ينيب نوكتنأ بحا !ميالومو يديسناهل تلقوت جتيشلا كلذ يدنع مجرامدعوىلاعت هللا
 وعيش نم قحدحأ لكن ميال ين ربخاوةطساوهندو

 ربما نعلأست الو اريخ نظف * هركّذا تسل امم ناكام ناكف



 1م

 احن كيل سلاف هن ل هو لفاح ل ايمي

 ل هيا ىلددقا لوسرو فكه نم لجا ينيعتأر امرك ذي يقانممم الا ىلاعتهللا لوقي
 هتمرأ ضب , يل نوكي هنأ تملعت هب هدلو هبشأ راناو مهاربا تيأ أرو لاق دب هلاجهم ثاسو

 تءقحافدلا وسهلا باجأف اند «رخآلايف ٍقدصناسإيل لمحو لئاقلا هنافو قلطاةبيعيف

 همالكي جتنا مالسلا مهيلع ل ءرلارث اس نمهريغدحال اذه سلو قرفلاو لام ارُثك | هتبم ىلع

 هسفن نع هب ثدحأ .وىلاعت هللا ءايلوارابكن مدنا دبشاو هقدصاو بنمو اناو هتعشا خر

 أ دوجولا ديد دبي هعاتجا يرماهيفيلعللا معنا يتلا تاماركلا ربك( ن موه فقوملا اذهيف
 هل سيل باتككو حو ءارلوالا تاءارك عماج يباتك يف هفورب هترك 5 دقر ةظغقي مل سو هيلعمثلا ىلص
 ا مدمن موةباعتلانمنيورملا نما راوفلاوغ تامارك هيف د جد ريطتابابف
 تركذ ةدقف كلذ عمومهئامما يلع ملط م نيذلا نيلوبهلا نم مهئاماركت رك د نمريغن الا ىلا
 ا ىفر لاقو#«نيملاعلا برهثدجللاو نيقداعا لا قدصا نمممو مهنع مهتامارك تيب ورد

 ةيآلا ريض هيلطعطَتسل 1 )م لبوأتب كثب سلامت لاقهصنامرشع ثلاثلا فقومايفهنع

 ةيستنكف مهقي ر م كالاسريغارصلا نم مهنعللا هرموقلا بشك ةعلاطب !هرغمتنك
 ا اهنم ضيقنتويرعشاهيف فقيه رياك ا وموقلا ت داس نمردصتتالك يلعرثعا ةعلاطملا ءانثا
 | ةلضافلا مهتالخاو ةلماكلا مهب اذ نه نيقي ىلع يننال مدأر» . لعوبمالكب يناجأ عميسفن

 يوتا ات ملاماتيتواو بالا متيتوا“ ايبئالارشاعم هنع هلا يف دي إيل ارداقلا دبع لرقك كلذو

 هللا يشرب تلا[ لوقو*هلحاس .اينالا تفتواريانضخ هنعهلا ي در ليج ني ثيغلا يلا لوقو

 اذهلثمو كا لوسر دمت ادهشاذي للاهل لاقفدما لوسرديفادبشت !هذيملتل هنع

 يلعىلات هللا ءنا ىلإ سفنلا هيلا نكست : ممالكلن رلارملا نولئاقلاهلاق ام لكو ممتعريفك

 نع ىلاعت قملا يذق ىلاعت هللارك د١ اهجوتم ةولطعأ ىفاموي تنكف ةكرابملا ةبيطب ةرواجلاب
 قيرط ىلع يعابتا الا هعسوامايح نارمت نب موه ناكوأ لوقأ اناويفدر مين نعوم اعلا

 ايئاف تنك ياو ذخالا كلناياقب نمةلوقلا هذه نات ملغ ةياكمملا قب رطيلعالا ءاشنالا
 مص امل الاو ادمتنك امئاو انالف تقولا كلذ يف نك مو لسوهيلع هلا صدا لوسريف

 هلوق يفىرخا ةرعىل عقواذكو و مسوهيلعهللا لص هنعةياكملادجو ىلع الا تلقام لوقيل
 نا يتعا ةداسلا ٠ الّؤح لاق امهجويل نيبتذئنيحو رفنالو مدآدلو ديسانا مل وهيلعش يم

 تامملاحو لجاو ىلعا موماقمن اف عاشاح نم اشاح ملاعب يلاحدبشايفأال لاشمو جذومنا اذه



 مرن
 م

 تاماقملا ”ريماقم يفرخآو وه عمتجا نم لك يليجلا ركلا دبع خيشلا لاقا ذكر لكأو
 . غد الحلا لوق ىنعم معمانلقام فرع نمو ماقملا كلل يفر خالانيعامهتم لكنا كدي
 ناضهر نمةليل ثلاث تنك ةلاقملا هذه يمردصتن | لبقو هنعهللا يضر يلبجلا مالك تتا

 مالسلاوذالصلا يلع هنا يبن يف امته ا 0 , و لاح يل لص ةفيرشلاةضورال اهبجوشم

 | تجزتما ةفيرشلا هتاذ تيارت مونلا يف جاما ىلاعت ها 6 !تدكنيتليل دعبل معفب رشباىللوقي
 | ارق اب وعرم اعوذ تمت يفاذ ةفيرشلاهتاذب رفيقا ذيىلارظنا ةدحاوات راذات راصويقاذ عم

 ٠ ركذ | تلعجوةوالعا ىل اتعجر عل سو اعد يلص هيلع مال لا دنا تاخدو تأ ًاضوتف
 تع نالأ هلوث "يلا قل نأ دعب يدر مهلاعلا ن نعو ىسفن نع ىلاعت قل يف ذخ ف ىلاءتهلل

 ةداسلاك يسفت ن ءيلاعت قلي فذخا موبدعب مب ؤرلل قيدصت» اةلالانأ تملعتةيالا قطب

 نأ تملءفةكرابملا ةيسانجلا ةمعسلا» ذيب هتنك تح هتننككا امرظنأ يل لوقي الئاق تعمسف
 رمالاب م للاب ثدعتلاب ىلاعت قملا يفرما دقو ىلاءن هنا دجلاوةقباسلا ايئرالقيدصتتلو ةلاوذه
 هلا ىلمدا رءالانالث دحن كبَر ةمعبام أَو ىلاست دلوقت ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسيل ماعلا

 ةيآلا هذه ةراشاب ارارعصوصطتاب يئرماو هب هصاصتملا تبئامالا هتمالرما مسوديلع
 هنعلا ىفر رداتلاديع ءريمالا مالك مدلقت ترتخأ ام هأ ثدخ كبر ةمعئبأم ارقي رشلا

 ىلاعت اة أب رق هرك ذمدقل دقويرملا ده بابشأامامالا مهنمو

 | يجابلا,ديلولا ىلإ مامالا ركدنع بطلا حفق يف هلوق 6 ىلاهتهقاد حد هرهاوج نمي 2
 لاق يراخبلا يف يذلا ةيبيدحلا موي ةامكلا ثيدحيف يجابلا ديلولاوبا ملكتاو يسلدنالا

 (| هلا لص مالا لوسرلا ىلع تكلا ةزاجاب هرفكو غئاصلاركب وبا هيقفلادياعو كف هيل ارعاظب
 اوتو ةنتفلا هلع اوراثا ىت - مالكلا يغيم نم كلذ يف ملكتف نآرقلل بي ذكت هئاو سو هيلع

 مرعاش ىلاقو عملا يف مارا مدي ملكتوهب يا | ةماملا ددعدياع

 ابتكدق هلل لوسد نا لاقو *« ةرخآب ايند ىرش نم ترب

 ذا ةعاج اهب جرف ةرججلا يف 6 ينح دانريغكلاذ ناابيفن :ريبةلاسو ىلاعت هللا همحر دل ولاوب ,افنصف |

 كاولملا ند ةعاجو ايتاك ص سجلال هنالايمأ هنرك نع جراخب طقف دغمأ سثككي نأ فرع نم سبأ
 ةالصلا هيلع لاقدقو ةردادلا ءومللال بلاغا ؟ملاون ريما ثوةمال العلا ةياتك ىلعاونمدادق
 ا تسي يروه ىلاعت لاقو ةباعصلا يف ةباعكلار رد كاذك مرتك اينو اةملاث !مالسلاو

 ثيدح ءارجازم يجايلا دياوا يلا ىفاقلان نءمدقلاماماو لامها مملوسو نيِمألاِف

 1 م م م م ا ممم بس م مس تس سم ميس سمسم اد
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 دح ضايع ل ضفلا وبا يبخاقلالاقهفالخ باوصلاو ضعب لوق وهفهرهاظ ىلع ةباتكلا

 ا جاحلا نيدما نيدمجوب | ناكلاف زوفمنب ن-لاوبا ىنثدح لاق دلظفل نم ييطاشلا عنب دم ا

 يف يجاسإلا بهذم ىلا ليج ناكر هدنع هقفتويجابلا مزال نم رفش ةريزج لها تر
 رهاظ ىف :اجام ىلع ة بيدا يفةاضاقملا ثيدحيفهديب ملسوهيلعشا يلم ينلا ةرشابم زاوج
 هتداع عار ئاز يثاتا ةهرب دعب ناك الذ هيلع كلذركنات :كودب بث و هتاياور ضعب

 ىبلا ربق ىريف جلا لخدي هناو ةنيدملاب هئامونلا يف ىري ناك هناوخا نءالجرنأ يناعاو

 رقتسي الو ديو قش هأري ُ ةميظعةييهوةريرعشتال ثدحت هماما ملسو هيلءهقا لم

 فصي نأ مانلا اذهب حاص لع ىثخا ثلقن هاير ةرايع نعي ذااسو مشع عزأ أهنم هي راعي ١

 ىنلأسف هيلع ىرتفي هلعاوأ ل امابدل سيلامولستتي وا ةفصريغي ملسوهيلع 55 ىلم هللا لوسر

 ىلاعت هلوق ملا ثم نطفي تاّومسلا داك لجوزعدللا لوف نمد] تلقا ذه تلق نيا نمهللاب

 لاق مدكرخأ كهشاوةرع - كب 3 ينيعنإب وريسأر لقي لبقاو يد ساي كرد هايل لاقنادلَو

 عرفلا ثالذ يف نتي 57 انها لانكاليو ًاةةحصب كا دهشيارماتععساو اواي ورلا بحاص ادأ يل

 بك سوديل هلل اىلص هللا لوسد كرا دقتعاو لوقا يفاالا|ذهامهماو لوقا ت دك ميلا
 الوا هت ايه ىلا داءدقربقلا يرافاًرارسعللذ رركأوهللا لوسراي بئانانا لوتاو با تنكف
 هيلعواتر طق بتكام لسو هيلع هلا لص هنا لوسرنادهشا اناو يل لاقت اظقبت ان نكسو
 ما !ًريِدك هلركشاف ناهربلا كارا يذلا هقدجخلاو تاقتواعت هللا ىلا
 ركبني مزحنب دمة حرت يف بيطلا حف يف هلو 6*2 اشيا يرقللا مامالارهاوج نمو 6

 ةرسم نبأ نع حو ضابةنالاو عوولا لها نم ناكو ىنيدملانباب فورعملا يسل دنالا يشونتلا
 ىلع ةئبدملا لها ضمب هلدو لاق لصو هيلعدنلا ىلع يبلاراث اعتب ةعيدلل» !هانكس يق ناك نا
 لري ةفيطل ةريود يئاذاف اهيلادصقف لسودياعما ىلع يبتلاةيرس ميهاربا ماي رامرأد
 بشخ ا ,طئاح ىلع شرأ وطئ ايابطسو يف قشدتدحاواطوطو أ سخر ءةنيدملاٍقرشبنيئاسلا

 ىلا دعت»ت ناك ة نيش يقسو ناتيبكلذ ىلع يفو فيطل حراخ ىلع شرفلا كلذ ىلا قثري ظيلغ

 يف ةفيقسلاو نيثيبلايف ىلع امدعب هلا ديعابا تيرق لاق فيصلا يف سو هيعمل ىلع
 يف نك اسوهو يفارصنا دعب هتفشكف هربشإ نيتيبلا دحا برضرادلا كلت يساوف نم ةيحأ
 لوطلاو ضرعلا يف ةياكملا كلت يلعمئانب هين ينارتيذلا تيبلا أ4هلاقن الذ نعلبجلا
 ناصقن الو داي زالب
 دنع نوميسنبأ ةمجر رخآ أ يق بيطلا فت يف لوقا وق ديك شرا يرقلاءامالارهارج_ سد الك || رب وع



 ةياحبب صا 2 هيلع اذدونيمجا مهنعلا ىغري :راششلا نسحلا يلا عيشلا هذيملت ركذ

 علعلا لها ضعب ركاذي هدجوف ةنايدلاو ةنامالا لها نم لالع ني نسحلا ناب فر ءبابلعا نم

 رثوي نأ ىو هعدقتو همخايش دقتعاف مون ةرشو ها تساو ملل هدارأ نع شا

 دارا هب متها اهعيجرسيتالف لوك ١ ًاهمييتأي ومىلاءتش اركشارانيدنيرشعب هلام نم هارقفلا
 الفاداز *ارقفلل نوكيل خيشلان ارصنا نيح ىلا يناقلا ارطشلا عدي وهرطش هيطعيف همسقينا

 تلاتامهنع للى فر يلعو ركيوبأ هعبو سوه يلع هشام يلا همانموف ىأر لولا يف ناك

 1 ىل ىلاعتهللا عدا هلأ لوسرا ت تاقو ملسو هبل ء هه ىلص يب هلا ةيئر رورسإ هيا تضوبف لجرلا

 | افيغر مسق هنعىلامتهلا يضر هباذا هطعاركب ايا اي لاقودنعهللاىضر ركب يبالتغتلاف
 هظقيان ةكرابلااب وألا هذه نم دجو ذخاوهمانم نم لج سرلا افا م هفصت يفاطغاو هديب ناك
 فصنو ماءطلا ضعبب خيشلا ناو راس دقلا نع ناك الف ةدايعلا يفدسنن لمعتساوهلهأ

 تيتاوليلع ايهل لاق برقالف برقأ يبلعاي يشلاهل لاقنسشلل اهعفد الفاهب بتحمل هاردلا

 هاهلاكب ف يغرلاهنم تذخال لكلاب
 نيشادبعيلا ريزلا كي دنع بطلا سنت يف هاوق 6 اضيأيرقملاءامالا رهاوج نمو د

 يمناك 84 ةنس ةنيدملا انمدق اةبيعلا لم يفديشرنب !ةمالملا لاقو يدن نزلا يكملا
 اكداه !نناهرحتوأ ةقيلحلا !ذانلخدالن دمراناكو مكمل نب مماقلا يباني دبعوباري زرلايقيفد

 كانل اًباستحا هيءدق يلعيشملاملارداب و لزاف*رازمل برق) قوشلا يوقو#را اركألا نع
 هلوقلاطا فصويف هسفنادشلاف «افشلاب سحاف#راي دل كلن لح نم اماظعاو*ناثآلا

 ابحلا انل نرثا امالعأ برثيب * انييبح عوبر نم انيأر الو

 ابرك الو قاخن (سايالئانيقش * انتونج انلك ذا اهتم برتلاب و
 ايرق انل تليدا انعاهدعب نمو * اهلا نريعلل ىدت نيحد

 ايكر د هب لن نأ اهيف لح نم + ةمارك ينثمن راوكألا نعاانلزن
 ايرثلا ةئطاول بح نم مثلثو * امعاصرع ف عمدلا لاه حسن

 ابرثلاو قرشلا ع ىفك ن ناولو # َه 3 آسلل هنود يئاقب ك”راو

 تكلا لمثساويكرعدلا موش * همجإب بحي ل9رع ابععايف

 ابنذ اهمشعا راتخلانعيدعبو + ةرثك ددعت ال ىلثم تالزو

 رفعج يلأ بيدالا ةمحرت يف بيطلا فن يف هلو 26 اضيايرقللا مامالارهاوج._ىمو الي
 | كايضر يعزنباب بمكة ديصقكذ دال راك نمو رياجنيا ةيفيدب حراشي ل دنالا يريبلالا



 لل

 اهدنا # مخيسان هل دجويل يذلاكلاو #ر مسارلا فرشلا امل ةديصقلا هذهو هصئامهدع

 *هباقع نعونملاىلا لصوفاهب لم رتوم# هباهح ا ةرضحوهترضحي قاما ادجسميف بنك
 هسقل يف هفلبأو :هدارا نم فك هنعنكو و*هنلح هيلع ماخو +هتلذ سو هيلع هللا ىلسدنف

 || «بونألا كالتاهئانسح تحف# هلك ر ذه نم قبسامو+ همدرادهأ دعب كالذو *مدارمهلهأو

 ىلع زئاوجلا ذخا نم عطقو# لزغلاو حدللا مدا اهالولو#بويعلا كلن هجواهنساحت ترسو
 انخويش ضعب ين د>* ,رككسابف عرما لالدوكركلايقاار كلا ة بح يعن لمالا رمشلا
 | قه ليقف بك ةديصقبالا رو لع ةفتسإلال ناك ءالعأا ضعي نا !اهداتسابة ير دنكسالاب

 نيب اهدشلا بمكة ديصقهللا لوسراي تقف ملسو هيلع هلا ىلص هللا لور تير لاقت كلذ

 | موي لك !تءارق ة نم راخا الن اهثا تدهان لاف اهبجي نمبحاو اهبحامعت لاقن كيدي
 ”كربن اهلاوقاب نودتقي وأحلاونم ىلع نوت نسل ىلا تفولا كلذ نم ءارعشلا ل ازئ لو تلق

 رهاظلادبع :ن؛نيدلا يب ,# يخاقلا عضو انو#هيلا اهح دم يسنو# هيدي نيب تدشن! نع

 لاق داعس تنأب نزو ىلع لسوهياعملا ىلص بدلا دم يفةديصق

 كراشتن هحدم قف ىلع انكلقو * ةديصق يبلا يق تك لاه

 كرابم يمك بف بمكة محرك # ةمحر زئاو اا
 سي ردأنناوفص كد دع روك ذملا هب اعك يف هلونالي ضيا يرقملا ل رغأ هسا
 هارسيافاح دامةفالفا راددصقو جوزتلا تفلوتنب زابجيف لكأو مىلا لحروىسرملا

 مسوي ءهلا ىلص هين تحدمو هناجس هلا كلما تنكر را لاقومدصق ةبيخ فر كفف هلم ا ن* يش

 هوجو يف ءداتعا نم ىلاعت هللا رفختسأ ع ىلع“ دوهحم# يما تن تةلبأ نيرهاطلا هتيإ ْلأو

 *«+نسدصقملاا طهرت برص ل را الاكرف *#«لوعم يناشلا ريغ ىلع سال نا لعو#«لوالا
 هريخاف هدصقم كر هل اف ةفنيلخلا ىلع لخ دافدنع لثسدق هباؤاو# همزع هيف ىفماو ا

 هرم ًأيمونلايف اسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرااي ةراشلا ذنأ هريشاو هيلع هدا زوم ل فئاف هباصقم |

 || ربتشا ىتح مالسلا ميل ت يلا لها حدميقرتساو ضارغالا فوم لصفناق هتجاح ءاضقب
 ناكمي ناك هناقدويا هيلع مدنيعي د الان ود هنسوةئامسخو نيعستو نام ةئسرتو كاذب |

 هللا همحبر ناوفصلو لاق مث م مهما ىلاعتهللا حرنيسدل اولضفلا نم

 مانالا ريخ هللا_لوسر ىلع * مالسلا بيطو هللا ةيحي

 مالسلاب اولخدا سانلل لوو + ىدملا باب تف يذلا ىلع

 مالكلا انتي : نأ ىبع و 3 + ىدلاو ىدنلا رجب ىدملاردب



 مادلا 5 ىضفراالكسملاب * ابماقثأ أر اره _ ةجن

 5 ةارسلاديصلاهاها نع + ىنشتت الو ينم هصخت

 مار نس ةظفأ ىلعأ فلام + يننكسل عفر ممردو

 لانو

 ىدتعم ةياوغلا مج تبوك ر * ييلاطب تنكر ال يل نولرقي

 دمحإ ةمافش يدنع معأ تلقف + هلاثت نأ يي 2 :يش كدنعأ ٍْ

 ١ خا وهو نودإ> ن:ىبحي رك ذدنع بطلا سفن هباتك < يف هلوق 6# يرقملا مامال ارعا وج نموا ا
 ناطل لا ناكوةيزاهنلا يسم يفابتكذ يثلاةيئاخلاةيوبنلا هتديصفرك دوي راتلابحاص |
 لافتحالا ةياق سو هيلعهللا ىلصش !لوس رداومةليلل لفي ناسأل يحاص ىموم ومحوبا ا

 ويش خيش ءاكحس ام هل هلافتحا ن نمو ل ,قاهورمصملا كلل يف سل دنالاو برغل كولم ناكاكأ

 ىلوملا هلاق ايفاورالا مسار هباتكيق يناتلا غيسنتلاهللادبعوب ا يديسظفاملا انخويش ا

 ميقي ناك هناهصنو حارتقالا بسح ىلع ذقئاويامو حادمالا نمهيف ليئورعشلا نمومحوبا |
 رشي ةليفحةاعدم ةسورحلا ناسلت نءةروشج مالسلاوةالصلا هبحاص عيوبنا داليملاةليل ١

 * ءاشوم طسو *ةثوثبم يلإر زو*ةفوفصم قراغ نمت عشا ةماعوةصاخ سأنلا اهيف

 ةبوصنم رخاي هو * تالاهطاكدئاومو*# تاناوطسالاك عمشو# هاشخم يفهذلاب دئاسوو

 ميرلاراعزا اهن اكد ةمهطالا عاونأ عيمللا ىلع ضافي و#باذماررت رصيملاا ذا بابقلاك ظ
 بتر *ساخيو حاورالا اهاير نسح طلاذيوجرظاوتلاذتسنو سفنالااهيهعشتن«ةمسفلا |!

 كلذ بقعب و*للالجالاوراقولا ة يأ عيمللا تلع دقر*#لافتحا بيترت م. جتارم ىلعاههف سانلا ا
 نع عالفالا يف بغرت تارغكسو و*مالسلاو ءةالصلا هيلع قطصملا حادماب نوموسملا لغم

 ةل بزطت اب كاذ نم نوتأي ود*بواس ىلا بولسا نمو نف ىلا نف نما يف نوجر فمما آلا 0

 || ةنازخ هيلع ىلاعت هللا ث اوذرناطللان م برقلاب و*« بولقلاهعامضىلاحاترتاو سوفنلا
 امبف *ةينامزلا ليللا تاعاسددع ىلع ةفجوم باوباامل+ ةيناةلحاهت كت فرخز دق ةناحسملا
 ةيراجهنم تزربو *اهباويا_'رم باب كلذدنع حتفو +ايباسردقب رقنلا عفو ةعاس تضم

 ةروطسماهعساب ةءاسلا تالت هبق م ظن ىلع ةثمةمقر ىلا اهدي يف#*ةروص نسحأ يفت روع
 + ةفالخلا ىح ةعبابملاب ةيدوا وااك اهم ىلعاهارسإإ و+ةناطلب ناطلسلا يدينيبأرعضم <

 يسنتلا ىلاقو + يهتتا الفلا ىلع يح يدادملا ءادنو# حابصلا دوم جالجنا ىلا ماا كم
 هصئامنايعالا كر .ركدوناي فب فرش راوقءلاوردلا مظنب عساإ هياتك يف وفروكذملا
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 يس بسسس

 وهاب اه لنتيرملسو هيلعدلا ىلصىفطمملا دلوم ةليل حي مرقي ومحوبأ ناطلسلا ناكو

 ميس يس سس للا ا لااا ا اعلا ا اا ا ا لااا

 ! ءممح

 فارزو ةفوفصم قرافن رهتاشافةقوسلاو فارشالا انرشحيت مدة مسولارأ اس قوف

 ةييقا زوسل دقن ادلو مهياع ف وطن مهيتارم ىلع ةرضملا نايعإو تاناوطسال اكرم عمشوة وثبم

 نمل ليثامت تاذةناجملا ةنازخو هظحبابنم لكل انب تاشرمورخابم مهنيا دولارا
 ةرك دن جراخقرااهيف دلو هيحانج تحت ءاخرفارئاط لمت ةكيااهالعاب ةعنصلا ةكح
 ناباباريفرط بقاصي ةينامزلا يالا تاءاسددمب ةجترم باويا اهردصبو ا دءاص ةكيال ارذجج
 كانفلا يف هريظنريس» اوئسالا ظخ لمريسإ لكارمت ةنازطاس أر ني هداوعيججقوفو ناربك

 دحاو لكدي يف ناباةعزب ريبكلا نيب ايلا نم ضيف جترالااهباب ةعاس لكل وأ تماسي و
 ةنازطا لادم اهب ا مي غفي يت . طسوب فوج فصلا نم ءتسطملاا يقلي“ اردص ةيص امهشم

 ةعوضوم اهارسي وةموظنماهتعاس ممااهيفةرايض!اهانجت ءار تناام فرظاك ةمزتحةي راج
 اندي يس ا دا 35 اخو نيلسرملا ديس حادمأ دشن مق موسلاو ةنالظاب ةعيايلاك اهي لع

 اهئايماعامسب ذل زوالا ينسحتتورسفنالااهربتش ناولا ىلعرعاطملا نساحت اونا نمتلختشا

 اذه ىلع حبلا ةالص كانه يلعي تح عهسوهنم أرب كلذ لكوهيف هسواج ادعبا يذلا
 كس هناثن ىلاعت هللا لعا هتلودمايا ميج يف ملس .وهيلعتسا ىل< ىئطصللا ةليأ يب بولسالا

 يقاديعتهرف ظنوالاهمايا يف ثرم دلومةلبل نمامونيم آلي ادعيتصكلا ذيف هلركش و نيراع
 مع هداشناب ميظملا لفطا كلذ يف عملا ًادتيبام لوأ لسو هيلعدشا ىلص ىنطصملا دلو يدم

 ِي رداالويف متلاف سرب هعماج رقي هأ اظنتلي!! كالت يف ىلعلا هماقء ىلا منرامداشنا هوأتي

 م ا هللاوشألذ لثم عد ب ةحيرص ةححيعصللا ثيداحالا ناذ ة مسجل روصلا هله لايعشسا ملح ايأاع

 181 ةنسفوتأا روهشلاخيراتلا بحاص ناكل > نب دمحا ةمالعلامهنمو

 هلافتحا اماو هلوقب لب ر'بحاص نيل ارفظم عملا كلا ةجرت يف ٠ رك ذامال :رهاوج نقال
 ناوهو هنماقرطرك لن نكل هب ةطاحالا نعرصقي فصولا ناف ماسو هيلع هللا ىلص ين دار
 نء ةبب رقلادالبلا نم هيلا لصي ةس لكيف ناكُذ هيف ,داقتجا نمجلومعسدقاوثاكا دليلا لها
 ريشا قلاخ يحاونلا ثارت ادالب ونيهصنو راف“ وةريزجاو لصوملاودادغب لثم لبدأ

 || همز ما ماثلا ةعاسلا باي مفي كانبفدوب أهل أرغصيف تيخرفلا دحا ةرالا شوي ونريف

 | دقو ارونضايرلا وارودتالاهاكدئاوج ليللا ارخأى ويم ملسو هيلع هللاىلم دم انالوع و

 5 هسأكق رافي ملناطاسا لاو ناثردب ؛سسل ناك ناو لواتتلاوابنم بر ةلاهرصبم هرشب و الا

 قييم سب يسم يتم يييتسل



 لا

 رمش لا 0 |نمنواصاوتي نولازيالو ءارعشلاو ءارقلاو ظاءولاو ةيفو هلاو ءاهقفلا نم 1
 ا | لمس تاقرط سمخوأ عب را ةق لك ب شا نم بابق صن: نيدلأرفظمم دقثي و لوالا عيب د

 | لوا ناكاذاف ةيق دحاو لكل هنلو د نايعأو ءارمالل قابلاودل ةبناهنمرثكاوةبقنيرشع رادقم
 | قوجويفاغالا نم قوجةبق لك يف دعقوةلسهتلا ةرخافلاةعي زلا عاوناب بابقلا كللتاوني ز رفص
 | قوجاييف ١ اوبتد ىتح قابطلا كلت نءةقيطاوكر تي و يفالملا باص! نمو لاي باب ر :
 ا بابقلا تناكو مهيلعنارودلاو جرفتلاالا لذشم 4 يي اموة دما كلت يف سانلا شياعم لاطبتو

 1 دعب موا لك لزني نيدلارفظم ناكف نادل: ةرواجلاو ءاقالابابىلإ ةءاقلا أب نمةب وصنم ا

 ا ف هنولعقي امو مهمل ايخ ىلع جرفشي رم ءانغ معسد واهرخأ ىلا ةبق ةبق ىلع قي هرصملا: ال

 / عجم عديصتإ حبصلا:الص يقع بكريو اهينعامسلا لمعي وءاقتاخلا يف تيبب وبايقلا
 | يف ةنسورمشلا نماث يف ةئس هلمعب ناكوداوملا ةليل لا موي لك مسي دكه رظلا لبقةملقلاىلا |

 ا رقبلاو لبالا ترم جرخا نوءويب داوملا لبق ناك ذاق هيف يذل! ف التخالا لجال هرشعيفاث ا
 ىحيق الما ويف ءالاولوب طل نمد دنعأم عيمجبأم ؛روفصولان أ دئازاريثك اعيش ئغلاو

 ,١ اذاف ةفاتخلا _"راولالا نوخسأ .اطباو رودقلانوبصني واهرن يف نوع ريشي منأ ديلا ىلا يأ

 0 مهب لب نيب ولذا م ةعلقلا يف برغم ا يب اصب نآدعب تاءامملا لع .ءدلوملا دليل تناك

 ا لكلمة يف علاة 3 وما عرمشلا و مكللذ يف كشا عب رأوا ناثم:# 1 املج يف ريغك ٠يشتلتنملا

1 

 ك0

 ! ىلا ىعتني  ىتحلغبلارب اق ىلعةطوب رم يثواهد نإ لجراهئارو .لرمو لغب ىلعا همم ةدحاو

 1 ' ىلع ة 3 ةيفوصلا يدبا ىلع هاتناطأ ىلا ةملقلا ٠ نم ملمع الزنا داوملا موية حسيبص ناك اذافد اةناخلأ

 / ال ريقك يش كلذ نءلذني رخألا ء!رو دحاو لكن وعباعتم مودم ؛مهم صخشل دب
 | ' سانلا نم ةريبك ةفئاطو ءاسورلاو نايعالا ممسجتو ءاقئاملا ىلا لزني م هددعوقحتا
 هيف يذلا عضوماىلا كيبايش هلبشخ جرب كثر دل ارفظأ بص: دقو ظاعولل يسرك بدن و

 عاسنالا ةياغ يفريِك نأ ديمرهو : راديملا ىلا اضياجريالرخا كيبابشو يمز و سانلا
 ظاعولاو سانلا ىلا ةراتو دنجلا ضرعىلار ظني ةران ورام كلذ فردي دجله همشو

 كيلاعصلاو ناديا يناامسلامدقي كلذدنفرهضرع ءنمدنللا خرفي تح كل ذك لازيالد |
 يف اناث امم دعو فصو الو ديال ريثك * يشزبطلاو مامطلا ن .ديفاماءاطامسنوكيو |

 نم !دحاوا داو يلط لفاءولا ظعوو ضرعلاة د هيو يس. كلا دنع نيعمجملا سانلل هاقناخلا

 .. ءارقلاو ظاعولاو ءأهتفلا نم مك انمدق نكس مولا “فم لج الني دفاولاو هاس ير اون ايعالا ١

 اوامجوطاسلااورضحةلككالذ لكك ذاق لكما وعيش هتمدحاو لك ىلع ماخيودارعشلاو

 ا
5 

ْ ْ 
 ١
1 



 ماء
 27 2 22 2 2 222 للاب

 كلا كلم ع اهدعب وارصعلاىلا كاذ ىلع نول ازيالو هراد ىلا لججلا ىلع نيرعتلا مقب نأهن<

 ناف لالا ةدوص تصل دقو ةن لك يفهب ادا دكه تركب ىلا تاءامسلا ل سي و كانهدلبللا
 صخش لكل عفديف.رلب ىلا دوعال ناسنا لك ع مسوملا| ذه نءاوغرناذاث لوطي ءاصقتسالا|
 ىلاهلوصو يملا فرح يف ةيحد «باطخلا يآ يبا ائاطاة جرتيف ترك ذدتو ةقفنلان نماشش

 | ءاطعا هئاودب نيدلارفظم ماها نم ىأرائريدملاجارسلا دلوميفريوتتلا باتكلولمعو لب را
 ةرفأولا تاماق قالا ن ءهتماقأو دم هيلع ضابط راتدللا

 ةنعدشا يضر 5 ذمدقت دقويسمباناا ين يملأ 3 ثنا مثيب ؛فراعلا» امالا مرنم

 ا اذه وهو ةنيطل ةساجيف ارق ةيغبلب رصتفعمل 5 هيلعلا ص يبلادلوم الر ره 0
 | ديس روهظ جاتفيإلاملا اذه - هلل دجحلا»6 ميحرلا نمحرلا هللا مسب 4
 (( هللا الادلا ال نا دهشاوغ تاد ابعلا يف سالا رئاس يلع ابلضنوطسوهتمالءجو*تاداسلا

 انديس نادهش او* تاهيل ر أس ندور شو ريظتلاو ري زول« نعمكت هلأ هلك رشال .دحو ١

 سو هللا ىلف* تالاهطلا ”لاغ ءدوجو رونب حا ازايذلا هلوسرو' هديعا دمج! بح واشيتو

 لضف نم نا وهيسف دبع تالاملا راس يف مال“ ةمرا هللا يف مذ أنجل ني آلا ءبعتو هلا ىلعرر هيلع |

 هطلت ميهارب اوةوفصلا مدآىلععأذ# تاجيرد ضعب قوفمهضعب عفر « ضعي ىلعنييينلا ضعب :

 دمتاو#*تاومالا ءايحاو صربالاو دكألا «أرباب ىسع ثعب وتاتي تايآ سل مومو

 دنقع ةييللا وياعةالصلا لعجو+تارعس عيسملا' هدفرو يف شوبيبح لسد هيلءشا لصادمم

 أ فم في رشلاهبانجل نركت5 الم هبا “ودل يلدور هيلعإ مو هلا مف# تاحلاصلا لاععالا
 روركذ نع لغو »رحب أرب نيركاذلا د اكةلرخذو ةعبدوةرخ < لاو ايندلايف اناو

 هللا لمع ةدحاول ع ىلص نم لاق "هنا ماسو هيلع ىلصادنع عج دقف نار ءاوايبش نولفاغلا
 روتلايف'لوالاث بر ىلالسو هيلع هقإإم را أيات اولسو هيلع اء اواصل+إ ارشع اهييلع [أ
 أ( ماقتل الب مسقتا ع« روضملاهل ف ىفانملا عيسلاونآرقلاهلا ',اثادقو* رون ىلع رونيقاثلا |

 ١١ حاشلا ناك * ةيلايمجلاةبنارلاروملايفاهساهيامدمأف هديا ١ قئاقللانايعا ىلع

 ا مكر ءدوجولا رابلقاىلاعتوسناعس هللا دارا امو#دوعبملاو لوبقللاةقي ةحيف«دوهمشملاو ||

 *لظعالا يبمدقلا ثيدمحلا يف لجو زع هلوقز ركاب *م ركلاو لضفلاو دوجلا ضحبت#م دعلا
 | ينوفرع يف ميلا ”تفرعتو اتاخ تقلفن#فرعأأ نا تديحاف فرع ماين انك هك

 نمار صن * لكألا ”هبيبحو + لضفالا ”ليلخو *«لجالا هللا دبع” نيادحمناك |

 1 ا لا لس م سا اب ل سطل ل مم سل ل س2 ماس كس سل ب. سس هم الم ان سس ست تس تست سس جب

 ُ "5 وسم



 سس سس سس د ع دس سس
 هابحدو#فقرشاو +هيدصلاةردقلار سبك نكن عزربدوجوم لوأومف*فرشأو تادوجوملا

 ا

 أ ءامو رع فاو هي دصلا ةردقلا سنك 6 عز :دوجوم لوأ فخ

 ا ةمحر لءجو*هروث تان كلا لبق ىدب !ىلاعت هللا نال * هيدحالاةفصاا ةئرممل له اتلابثشا ا

ْ 
| 
1 

 *«يسناالو ينج الوثشللمالو# يسرك الوش رع تقولا كلذ يف نكي *هدوهظ نيللعل
 نهو *هسافنا ب يطلا نمو# هسارةيادحلا نم هللا قاخت# راهنالوليلالو# راثالو ةنجالو

 0 *«هييعلاملا نمو*هفناءاكذلا نمو# هفك ءاضتلا نمو# هيلو هنطب ريصلا نمو# هيلث ةقفشلا

 ا هافتملا هياصصا, هلآ مو هيلع سونا من«هيمدق فرشلا نمو*هينذا باطختا ذيل نمو

 أ
 هلالجو*ال الج”. عرج ايلف ع'دهأ شوججان أش هصئاصخو +اقرش:واءوأولءهفرش دب زتةالص

 ”ةحناف لسو هيلع هللا ىلع دب _*ثاكقد ابل#ت اوطسو هيل ءاواص لع #الاك هلا جو *ةلامج
 1 ل“ ل

 هرونئنط تدتماءاسلا ةرّربو* دوروملا هدرو نمتب رشنارمتلا ةرقب و*دوجولا

 تسوي و دوعر سنوية وتلاباجتو ؟لافنالا ووذنارعالامامناهب تناطو#دوهشلاةدئاه

 رونلاو#نينم يل يجو هايبنالاهط هنال جرم هب”تامحو + الب مزعف كيف اليل لاككلا
 راغلا يف تويكتعلا شءدعو* رويدا صصقلاب نم لمت اوجنيلماكلا ءارءكلاب ناقرفلاو
 ”رطافورف بولقل ا هتبحمجابسو# بارحالا: دو ةككلا ناقل هناي مورلا هل تنعذاو# هيلع
 رذاغسو* هكرابملا ةفئاطلا نم رمثإلا ذاصو*هكم الملا نم تافاصلا'نيساي#بايلالا
 أ سفنلا ناخد فرزو*فارشالا نيب ىروشو#رومالاهبتلصف يذلا «روذذلا ينذلا
 ثايراذلا ف اقر# هينافرعلا تايلجتلا ندتأ ارجملاو تفل حا هلمص# فاقح ال ابئهنع ةيثاجلا

 ا هبيذلا نحرلا روثنم دقسلا هكالمالا قروض الخالا ”مجخ# هيئاسنالا سوفنلاروط نم

 ْ هدمو#هلتاقملا نباغت يف نوقثانملا ممةعمجل فصلا يف ة:ح لا ريح و# هل دامملا يدي دما ةعقاو

 '( تاماقملا يننيكلالا نللاو حوت جراءمو#هيناسحالا ةقاحلا نونو كللملا يف ع رلا قالط
 ١ ايلا لهال تالسرا ا قالخالا وذو* ناسنالارنو ةمايقلا ني زرثدملاو لمزملا# هيناعالا

 عطاقلا *راطفثالاو ريوكتلا نم سبع نا رابكلا فاصوالان مت اعزانلاو*نافرعلاو

 سهلا هايضد# جولوملا دليلا يفرجتلا ةيشاغب ىلعالا ةرهفج قاطااو#*جورإلا قاق ثناب نيففطلل
 نيتلا رقفا+احرشةلاسرلل ٠ .ردص للا رش ثيح حرشنملا هيلع لزاما# ىفضلاو ليلا رونو

 *هيبالا سفنلاة رم ص عيقرثاكتلا ةعراقب تاب داعلا تلزازو#*هي ربلا لك لب هردقب قللاو

 ] هايساو لديتلا يحو هب لصعو# رجلا ناب يف ميهارب اهب دعسو:#لاةثلارم دئادش دعر نه
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 + هيكل تاحوتفلاحاص لسو هيلع دللا ىلوبفالع اميل اولسسو هب طاواص و94« برتقا هب د
 +« نونفلا ةهزن هتحنم نمشعو# نوديشا] نرش تح دب تراس يذلا «هيندملا تالزاتلا لحو

 وهو انالوأو انارخا يف ةيدوهمثملاويدهاشلارسلاو * اءالوأ يوتالا لزنتلار قم وذو ١

 + فرامملا قراوعةقيقحو ف راعملا سعّتوهوال فك *انالواواعب ىردامل وديلعساوم 1

 ا ا

 وهأ *«هيانعلاوناملا لهاتاقبط نازيم يف دوبعلا هنع تاقنو +هيادملاةيادب عب تبتنا يذلا ||

 ةينامسجلا روجيلا ةجا.نباو* هيليئاربجلا ةيناحورلاب ىسيع وباو#هينانالاب ينلادواد ون! |!
 ءافشثربح*ةريبكتلاو ليلها لهال ةيئدإلا بهاوملاو+ريخسلا عماير يبكلا عماجلا+ هيمدلا ١
 | ضاير هنيد*لئاوالاو رخاوالا عماجوج لئامشلا ف يطللا#ضايف همرك رجب و* ضايع |
 ا فتم ريتلا قتامو#رهاظلاو نطأبلا نيرجلا عمم *نيحاي رلا ضور هءرشو*نيحلاصلا ْ
 »+ راجيلا ررددةعو»# راصبالا ريونت# قئارلا رجناو+ ىئاقدلا زاك «رهارجلاو تيفاويلاب |:

 ١ لكلوطم*نايبلاو يئامملانوتفميدب و*<نآرقلا رهاوج حا .”و# نايبتلاوةغالبلا سوماق ا
 1 * ىدنلارطق نع بمبللا ينخ.*«راونالا ةاكشمو ةرباملا ةعب رشلاردصو*رارسالا يف رصاخم

 || يدي ىلع بارتقالا تاناح تحتل يذلا رهف#ىدرلا نم ةيفاشلاةيفاكلاممملا بحاصو أ"
 *يقاسلاهةير نمرابنالا تي ورو#,ددمءافو نم بابحالا لطبارشلا سوك هب تدادو
 +هئافصراقا ءاللتجا ىلعنربحلأ بولق تقاعو#ىفااولا م دوجريبعح الفلا لعا حاور|تقشتلاو '

 هعاطاو# نوصملا بسلا هللا, دهشا يذلا وف *هتايآق ءاقست' دحيف نيب رقملا نايعاتهزأتو أ
 ْ سك ملطاو+ليلدلاهتلاسرةفحقت ماقاو# ليبسلا هتومث جييامي ىدهو*نونكملا سيغلأ لع 0
 | مادي ىدباو*دوجلاوةمرلا بئاعت ديمسلا همدقم ءافوب رطماو#دوجولا ءامسيف هتافص أ

1 
 ص
0 

1 
 ا ١

 جيذو*«دوعلا دعس علاطب نامل تعباتتفدولوملا !ذهيبوبغلا ةيبخأ ل زاتم سس تايآلا
1 

 جدوحللاو يثبلا لدا قباوس مئتاوق هترعد ضرأ تعاتب اودعدو كو دناءملاماهورمصن فوسإ !:

 || يذلا هبسن لعديننلا سف يطللا سلجلا اذهفيسنيمتي 96مل لاو كسوهيطاواصإ
 2 هاو 0

 || «ليلجلا برلا اهسراغ# لي وطا_بعرقر#ليصا !راصا ,ةرجشنم لاهجرخلا في رشلا 8
 ةماهتب و*تسق دب ةريطب و*تسسرغةكج# ليعامما اهراةقلمو#لي ربجنيمالا اهمداخو |

 (( ةملعق كلذ قرفامو* ناندع نيد ع. ملا هلا ديع هيب نمراسوهيلع هللا ىلص هبسان#”تعبن ١

 وبف#ناث دع نيدعم زوال بسلا اذا تراك سو هيلع ىلص هنال *نايدلا كلملادنع

 ىلاوهو فانه دبعزب مئاهنب *«بلطملادبعنب هللادبعنبدمم انديسملس وهيلعشا لص ا

 + حلك «دوجي شلل ام نب روق نب بلاغ نب ب يذل نب بهك نب ةرد نب يك > نبأ« بسناب يصف
 لي

1 

1 
 ا



 ل

 || ديس نان دعني دعم نب رأز ارز نير ضع نيد« سايلا نيةكر دم نبذ ةعاوخ نإ ؛ةنانك نب رضتلانبا |

 لزئمدنعهملمن كلذ قوفامو هيفكشال يذلا يشعلا بسنلاو ءاذهو# سانلايف برعلا

 | هبيغنو:كمرس نم هزربا*<ىلاغتن هبحيف نمرابظا هلا دارإامو*هيف بي رال يذلا باتكلا ||
 !| فيس يدو_دو# تاقولخلا ميمجدب ترشابتو#تايآلاهرونلاقتنال ترهظف#ىلاعتو كرايت |||
 | ةردساي و + رافثلاب عردت يمركاي ود راقولاب مقربت شرعاي*تاوع“لاو ضرالا راطقا |[

 | قلغا كلاماي و«نانألا باوبا حتفاناوضراي و*«يجلبتنانجلا روحي ود يجهتبا يهتنملا |
 ىئئانكلا مد م#مماوملاو دايعالا بحاص# مساقلا وبا ريظي نا نآدقف#ناريتلا باوبأ |

 عفتر ثو#ماقملاو مزمز نوب هر أو بصتني» عئارشلارئاس هتمي رشن سني ود* عماوصلاو عببلا

 مزجي و#ماثللا ةربابلا سوفنءرجخ عولطب ضفقو#مانصالا عيجةبمكلان هرم
 مث ترطماو تربك ةكّالا | تاله كلؤ دنسف*مالسلاو حلا وههنيد نادتلم عبت نملك
 وذ مم ذكتقو تقطنر»«ناعالا :ناصغا ذئنيح تةسبف# ترمهناو قئ الد ا ىلو زعدتلا |

 كيدي رفتلا باباي امقريم# ىدم ا رينم ط 5 .حرتلا ناسل ملكت و*«نافرعلاو كيب اعلا

 برقآل بر يني نأىس علك رتل | كيَرم ذاَو الئاق# ىدنلاو مركلا نيدنس

 زورا راسو هاند عرضت نا ناوالاد هبا جا تفوت ولأ ناكف#ادشَد ادهم

 امةنماذخا انوهياميلست اوملسو هيلع اواصؤإم هال أيلفةجاحل ن معهن قاخ فرش
 رئاط حياد وفي تسحا « شايل رونلا عطا سبا تيب ًالتماو*ضاخلل نم ءاسلا لخأي
 *هريئم ءاضيب ةبرمشل تف أ خخ انج ن مم دئامو عجوو بعر لك اهنع بهذف# حان لذ

 اهنلغشأف» #تاحلاصلا ماسنلانمةلبهح اهدنع تدجو م هريهجلا راوثالا اهعيشغر اهتلوانتف

 ةيس أ .١ «نينم ألان نم يفوك ويف رغال ةنمأ ١و ايا ناقو*# تابخجي وصلاو لهالا بلط نع

 كالمالا تمحاوتو رمالا دتشا امو د#نيعلا رولا نم ءال هو نارمعة نبا“ رمد نعرف رم
 هب فاطي كد« سانلا نيعا نعدو ذخ لوقي لك اقلاو*امملاو ضرالا نيب جاييدل ًدمو#اظملا

 اوملا يف ل اجر يدياب ةضف نم قب رابا تار *« سابك الاةكمالملا هروزتو ضرالاو تاوعتلا
 د« توكلملاو كلما يذةرسفح نمةلسرم# ىوتسا ١ يريح قوفىتحريطلا نمركسع ليفاو#
 تارو*اهب ر امتلانو اهرصي نعد فشكك# توفايلا نم اهتمنحاو درمزلا نم اهريقاتم
 الو قرشملابالعجمالعالا ب مةثالث كلذ دعب تأرو*اهبراغمو ضرالاق قراشم نكح

 *اهبر رونب ضرالا تقرشاو*اهبجت نمروملا تربظ مم ماركلا تديلاروظ ىلع ايلعو برغملاب
 دف ا سو ةياع هللا أصهتدلوو



 ا ء54

 سوه بخت ودل ىلع هيلع ىلص»# مظعالا مركلا بلا دميف تياثنيناسحا:ديسلا |
 ءاسلا دلت ١ كتم لاجلو * يفيع طق ثمل ,كنم ندحاو

 هاشت ا تقلخ دق كنك + بيع لك نم أربه <تقلخ

 |! هلايفر ضرافلا با ناويد ىلعدحرش ةيطغق هلونا96ي.دبانلا فراعلارهاوج نمو ع
 هتداييراسلا*نيبملا لو مرلاو*نيمالا ينلا دءان ديس ىلع مالسلاوةالصلاو هصن امام هنع

 «يتاذب ققع نق# قيدصتلاوا نيقبلا لهادنع *ىش لك يف#هيحورلا هعياكو# هيئارونلا
 ع هيلع زي رعامكسفلا أن لوسو مك «جذقا ويطلب: اكهيمانسب قلو

 روظدقأو*قينالا ماقال اذه لها ةداعسايف" ميحد فور نينم وحلا مكيل صب رح م

 رهاظومه 5 «نيلسرملاو ايينالا قئاق همة يح تقيس و#نيلوالا س اب مسو هيلع ىل اح

 + قيرطلا نمميهاربا هب ايم اذهو «نيملاعلل حر لسوميلعهكلا لصناكت نيو مسالاب
 سصيرصلا دعب هز يعقل ايمن «نيعجا مهياعو هياء همالسوهللأ تاواص# قي رغلا ند ىسوعو

 || اوماةنيدذلا *«نيرهاظلا هباهساو+*ني رهاطلا هل آن علامتنا ناوضرو# قيثولاهلامجاب
 ل .وعتملاطممهتم# قب وعت الو.رخأت ريغ نمرعالاب رمالا ةمدخ يف هعم

 ظردب يف # هئري رسو هتريس تال كرو دب و* هتعي رش تارك بكأوكو :« نقي رظقورب |

 لا بسن ةئايصل يوبتلا يدل صنبمل روقغم نال ءاشام لمس ردي لهأ نم |
 ْ او تحال ام+ قبدص يح لك نم# لامجلاو لالجلا تابلت كلاككلا ف و لنيمباتلانعو

 ناصغالا تدجاوت ىتح سجرالا بعقيف ضايرلا تخفتو *قيتنلاكملاب راهزالا
 * قيقثلا هتاحقشو

 ||| طاتخادقو ضرافلا نبا ناويدةبطخ حرشيف هلوق اي يسلبانلا فراعلارهاوج نمو

 هبيح صنخا يذلا هلل ديلا 8عمهعدشا يغر ضرافلا نبا طبسهعماج مالكب همالك

 روذح يفتقث يدق ةفص ىلاءت هتمةبحأو هب وبحم يع 196 ىف داوا نيسوق باقماقج ىف #ىنسالا
 لزالا نم ى اعتهدنعةرضاح اهلك ايشالاو *هياعدوجولا ضو هتلح علو # هيدل هب وبحت

 اهنع اهبيغ لازفاهدتع اهرشحادب ةئاقلا ةبحلا فصوا اهب اهيلال زئالفا عاوذ بيغ يف شو

 تبث اهل هبحنافدلابيح ىشتقا ا هبف دوي يَو' بيج ىلاعنهلوقب هبت ماوابرجي قا هربخا
 اهباهيلاهلوزت نيعره هلاهبحو *رب وصتلاو دوجولاب اهتايعا فصو هلاهبحو *ريدقتل ايفاهنأيعأ

 ( بحمل ووفلضو هياعدللا ىلصدل ةيب وبحلاو ةبحملاف ملسو هيلعهللا ىلص دمت ون نم ةقواخابلك يثو

 انرك ذاك مييمبيلا لوزغلارابثعاب بوبحلاوه بحلأو بوب لكوهو بحل كوهو بودخناو



 #فراع قة بويحلاو#هسنج“انبا نيب نمدل سبل امعدم# هسفن يقرمالاب لعاج بمماف ١
 وهو دلاب ءانسلا نم ىبسالاو*# هج لقب ملو هبيبح لاق اذملو فراغ لئاضنلا رع نمو أ

 اهدوجو هنال عيل ا ىلع مقترمملسو هيلع هللا لصوهورونلاو ءايغأا وهو رصقلاب انسلاوا ةعفرلأ
 *روبظلا ةلاح يف «رونلا ضعئاضبا وهو رابتعالاب امهتيب قرفلاويقاتلاهدوجو يثو لوالا
 ناك مسو هيلع هلل يلصد.مولاوزلاو لوحتل لاخلاو ثورتلاو ماو دلا يتق ماقملا ماقبت هلوقو
 ضبقم نيب ام وهباقلانيسوق باق هلوقو# لاح الماةمبحاصوبف خوسرلا دق يعاتبات

 كلذ نم برقا ياىدا وأ هلوقو# ردف ىنعج باقون اباق سوق لكلفرتولا لخدمو سوقلا
 َيقداَوأِنيَسَرَ 200 ملسوديلعهثا لص دهب ,رقيف ىلاعتودو
 كيسهيلءرءالا امي قيقحتلا لاكوهو بلاطال بوئطم بورحشأو بويحدنال هب ردنم اند يأ
 هبردبلا لزت يا ىلدتف الصادبلا ةنج نمءىشالوىلاعت هتيجنم وندلا نأ وهوهسفن
 هناعجسدي ر نممال.لاو:الصلا هياعوه وا ىلاعت هب ريكا ناكف درهشلا ماقم يف دوجرلاب هفصوب
 رخس الل الباقم امهتمدحاو لك مضواذانيسوقلا نم باقلا برق رادقم يا نوسوق باق

 ةميرانوكيف نيسوقلا ىلاهتفاضا عم باقلا درفاو ن رتولاب ةسوقم ةرثادام نم جرفت ث يحب
 ةيدمملا :رئادلا نمفرط يا باف لكن ا ىلاةراشا وأ سنجلاةدارإل ناباق سوق قلكأ باوقا |

 *يزنالاو لول أوه ىلإوت لاقدحاو فرطةءبرالا فارطالا نأكئرخ آلا فرطلانيع
 رابتعاب هنيعو رابثعاي أدتبلاريغربلعاو ادتبماكة عب رالا فارطالا قرط الأ ردا

 يدمحملا رولا نافاند كل ذك و ىنعا!يفدي ز وهمايقلاب ف ةرصوملا ناف ئاقدي زكلوةكرخأ
 هيث لك هنم هللا قاخ ثرباج اي كايبئرون هللا قاخام وأ ثيدحلا فدروأك قوافل واود يذلا
 اهنم عنم اذا الثمبشطاك ةداملا نال ار اشيا ناكو الدال سو هيلعدللا ىلص دم ناك
 ةداملاب انطاب ناكوةروصلاب ارهاظ ناكو ةروصلاب اهيلعدازامناو ىشركلا نيع تناك مركلا
 بحاص لوقدنع هنعدّنأ يضر يسئبانلا فراعلالاقث#ةر صل! رايتعال ا يفاهرابتعا مدعل
 هئاف هلا مسا وهو لك ىنسحلا هئايسأ مفعاب فيرشلادعسا كثررقو 6 ناويدلا ةبطخ

 !؟نيتداهشلا يف سوهيلمايلص دعنا عمرلامت مساك :رثكألا هيلعام ىلع ظعالا مسالا
 ضخ ىلع مالسالا يب لاقف مالسالا نعدلا نيحمالسلا هيل ليئاربج ثيدح يف درو

 "رع قطنيال ملسو هيلعشا ىلصوهو هرخسكىلا هللا لوسرا دمت ناوهللاالا هلأال نا ةداهش

 اك اشيا ة:سلابونارقلابماللاوْالصلا هيلع هيلا سوي ناكر يحوي يحو الا ودنا يوما
 لوقدنع ىسلبانلا فراملا لاف مجدي دمحلا ةقر رطلاجرش هيدنلا ةقيدحلا انباتك يئانركذ |
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 لامك

 هللا محو رم عيبا دلو ياهدلو لاقو 6 ضرافلا نب ا طيسوهو نادل ةبطخبحاص |[

 هتايحلاح يف ن اكو هنعمل يضر رمح خيشلادلاو ينعب نيشلا ىتظقي يف اناوتيأر ىلاعت |

 هللالوسراي تقدصهللالوسر اي يتقدص لوي ةلاخلا كلتيف وهو هربظ ىلع ايةلتسماٌءاذ

 نمنيتبايسلا هيعيصاب اريشم هتوص كلذيامنار تار. ثالث اذكمدما لوسر ايتقدص

 ههوث نمع ىلاعتهلا همحر عيشلا ين ا ظقيتساو سو هيلع هلا يل اهلا ىرسبلا هل ,وينمبلا هدي

 ناك اك ةيعيصاب ريشإ و تارءث الث اررأ ك.هللا لوسراي تقدص ياك ذك ل وقي وهوكلذ

 ةراشالا نمهلعفي هتي 0 ايدظاقتسا دعب هيعشا يضر خيشلايا هتربخاف مئانوهو لعفي

 ةراشالاو لوقلايا كلذ بيس نع هتلأسو روك ذملا هلوق نم هنم هتمع“ اع و هيعبصأي
 مواعمو دليمانلايف م اسودهيلعهللا ىلصهللا لوسر تيأر يدلو ايدمعملا ىضرخسشلا يا لاقف

 لاقي دملا يف درو اكاقح ار دقت مادخل قف ملسو هيلع هللا ص يبثا ىأر نم نا

 هاوريل ل ركع ال ناطيشلاناف ف 17 , دقن مانملا ينيف رم ملسو هيلعهللا صدا لوسر |

 قحلاى ًاردقني "ار نمةي اور يفو هنعدشلا ىج سنا نا رع ىذمرتلاو يراخبلاو ل اح نيدجا

 هنعالا يضر ةداتقيلا ن ءملسمو يراخبلاو ليتح نيدمحاو اورج ايزي الناطيشلان اف ||

 1 لسمو يراخبلا هاور يبناطيشلا لفعي الوةظقيلايف يناريسف ماخلا يفي ١ ارنمةياوريفو

 نا هلةراشيمانملا يف لسوديلعهللا لص اير نوكت يا هنعمل ىضر ةريرهيلا نعدوادوبأو
 ءايلوالل لص ىتلا ةيخزربلاةيؤرلاب اهيا ةظقيلا يف هب ناطيشلا لاقنالو ةظقيلا يف هاريس

 تفطلو مهتايناحور مهيلع تبلشو مهماسجاملاعنم ةظقلايف اودرجت اذا ىلاعت هاب نيفراعلا
 ةعيبطلا ىلاع باغ نعةظقيلا يف نو درجتي مهناف ةيضرملا ةعاطلاو ةيعرشلا ةضاي ب رلاب مهفئاذك

 أ ةينز ربلا حاورالاب نوعمتجي و دمانم يف ئانلا ءاري امةظيلايف نوريف مئانلا درجتي 5 مههلع

 يبلاكأ أر نمناىلا ةراشا ثيدحلا يف نوكيف نيفراعملا دنع قر ماوعو مهم نوملكتيو
 ىلعةلاح ةماقتس و هاوقث لاك تبجوأ ىتحاييرلا كلت مظمتساوهمانميف و هيلعدشا ىلع

 يلو ريصي هناق قيرطلا اذه نعبناجالا هنظياكطقف ارهاظ ال انطاب وارهاظةعيرشلا
 كللذ لوصحمملا ةيعا دمانلايف هاب مر نوكتف ةظقتبلا يف مسوهيلعملا ىلص يبنلا ىري وافراع
 رهاظلا يفماث : الا نمهيفوهام ىلع ار يصمرقس او مانا يف ملسو هيل ءهلثا لص ءآ ارنم م اوماقملا

 هيلع لاب وأب ظرلا كات ناند اسأل جدال يلقلا لوغ ثم بوجح لفاغوهو نطابلاو

 هني رناكما ىلأ ةيندإلا هبهاوميف ىلاعتدنا دحر ,ينالطسقلاراشادقو#ماقتناو هب رك

 يطوبساللو*يريصوبلا ب زمثحرش يفرم تيملارججبا كل ذكو# ةل ةظقلا فوم ! وهيلع هلام
 كي ل حج جا

 أ

 سس سس



 00 سلب همس دج د صم هيدس هيض هن سمج تحن سم طل سل نا تلج

 ا

 لوسر لاقوض رافلانب!لاف#«كلملاو يبنلاةي ور ناكما يف كاملا ةرانا اامارمتلل ةيفةلاسر ا

 ا لاقث دعس ينب ىلا يدجو يلا نع يسن ظفحا يا هلا_و سراب تلقنيل لصتمكبسنو ١

 ١ هدلو تير ناويدلا اذه عءاجلاق *”يعبصاب لودي شاص هيلااريش ثارع 2

 هللاوغر سايعزبا نرعىور دقن ىنمملاو سلا يف نيتلي وطءادي تناكملسوهيلع

 نعثمقف ليللا نم ىلصي د ماو هيلعدثلا ىلص ىبنلا ماقفةئوعمث ىف عاج دنعتشك لاق | امهنع اا

 فراعلالاق * ٍسوديلعلا لص يبملا ةيرذ يهىتلا ةمطاف ةيرذ ترم نوكيناب ةيلهالا |

١ 
 | ةماقانع ةيرذلا ضعب فمضيدقن مدصاقمو مهضارغاومهتاداعو ممعئابطيف سانلا
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 ةمِيلح ةليبق و دعس بما هلا لوسراي تقف بسنآنملر معاي يل ملسو هيلع لمدن

 ا 2 ؛رذ نم يا سس ”تنأ لبال ملسوأ هيلعممل ىلص_تاقف هل لوسراي 5 كتعضرةيدعسلا

 نم ياي لصتم كبسنو ينمتنا ليما اسو هيلع هلل يلد ةثوصادامالال ملسو هيلع ىلص

 ثالث لوقلاكذاد كسلا لوسراب تفدص تلق مهنعه يمر هارهزلا ةماف نم يلع دالوا

 تناك ناب هربظ يف ءانحن اريغ نمهيتيكر ىلعةطو دسم هيدي عياصاو ةظقرلا يف هيمدق ىلع افقاو

 يايدلاوتي أر ىلامت ههادمحر عيشلا دلو يالاقو هيتبكر ىلا نالصت ثيجب نيني وطءادي
 لثم هيتبكر ىلعةطوسم هيدي ععاصاوهيمدف ل ءافقأو هنع هللا يفر ضرافلا نب رمت خيشلا
 || نيدبلا لوصو اذه ميشلاوأمبشلا دلو يالاقو علل ذك كلذ ةتوقوىلاراشأوا ذه يقوتو
 اطرش كلذ نوكينا نايالوىملباتلا فاعلا ل زاقعف ةرشلا تامالع نم نوثبكرلا دحملا
 هن ا ىلص بلا نا ىلع لدي امرابخالا يف درو دقو لاقاك هتامالع نموه ىلإ ب سألا ةحص يف

 'ٍ يلذابذخاف اهريغل اور فيسو سو يراخلا هجرخأ هنيع نع ينماقاف ى ماربذخافمراسي
 تدعن هن.؟نع ينماقأو ىتبا 5 طخاف هفلخ ت -.ةوةياور قو هنيع نع ءينماقا حفله قراداو

 كتنذوا يذلا عضوملا ين تيثتنا مالغاي كءنمام لاق عرف |لفاشا !اثوايناق يف داءاف ىلاكم ىلا

 ] ممالاعل اطسو هيلعدقا لص لاقت فوم يف كي واسإ نأ دحال ينتالو هلأ ل لوسر تناتاق

 يلوا راسإلا لدتق»س ا ريملادمتدي نم لوط أ الدنا كشالو لوألا هاعو نيدلا يف هرقف
 يعن ديلا كلت بحاص نم ةلبقلا نعي رحت ريغ نم نيجبا بناج ىلا فلخ نم هيذجتف هنذا
 ظ هللا ىلع اهدارا ىتلا ةفيرشلاة بسلا خييشلاطبس ناويدلا اذه غماج لاقم*لوطلا ديلا
 هت نوكت كرأ اما يب لمتم كبسنو ينم تنألب مانلايف رمم يشلل هلوقب مسي هيلع

 هريغ تباثلا ناكورهاظلا ق نبا نكي مناو مالكلا نءردابتملا رهاظلاودو ىبلبانلا

 فالتثخا يفثقي ناءزالا فالتخاو ةئيبلاب بسنلا توبث عرشلا يف ربثعملا ناك الهنال

 كت تبتسم جت



 اك

 0 ري ل 7  جحوم

 ا بستن دقو مظي دقو ماحلا لدعي دقو عمو ا فول اهئادا_' _رءدووشلا عشت دقو ةسييلا

 هيلعدلا ىلص يبنلا لوق نوكيف ضارغالا نم ضرغلوأ هبسنب هول هب فريغىلاةب رذلا ضعب
 ع ةبجوم ةيمأدملا ايثو رلا هله نكتملناو لاخلا ارهاظ يفودام فالخ ىلع يصل اوه ملسو

 هللا ىلع ىبنلا نيب وهنيب ةبحلاةبست ةبسنلا كلان نوكنوا هطبس لاق# ةيعرشلا ماكحال نم

 اهم تناكىتلاةوبالا بسن نمارايتعأو !ردق فرشأ ةيحلا لهادنع يثيبلا ةبسنلاو لسوديلع

 لات * تييلا لها نم يمورلا سيهنمو يسرافلا ناس و موش البت مج ىتاا شو :دالولا
 ن. مسوديلعمللا ىلصدل ليقهنا ثيدحلا يف درو لب ةيدمحملا ةوب: :أاتدب يا يملبانلا فراعلا

 1 ين ل“ الاو نيئثياورلا قالتخا ىلع قت نمؤم لكوا نمو لكي "لاقدتا لوسي كلآ

 ورم نع اهاويئاريطلاو اورتميلا لها ان«نالسملسو هياعشا ىلم هللا لوسر لاقو لدالا

 هلأ لوسر لاقو السرم نسا نع دعس نبا هاوز سراف قاس ناس ةياوريفو فوعنبا

 سرفلا قياسنالسو مورلا قباس بيهصو برعلا قباسانا ةعب را قابسلا لسو هيلع ص
 ,يناه مانعيناربطلا ءاقرو سنا نعواخلو يئاريطلاو رازبلا» اور ةشيملاقباس لالبو

 باطملا دبع .كريبلاطوباةبحا ةبسأنعيأ اهتعدعبأو * ةمامأيجأ نعيدعءنبأ هاورو

 ىبلالاق دقوديجو هللا يل !موباو هللا دبع هيب أ وخا لسو هيلع هلا ىلص بلا معمشاهنبا

 دمع هللالا هلا ال لثال لاقف هتوم ضرعيف هد امدماس عاصي رح 2 هيلعدللا ىلص
 ا موي اهبكلل ججاحأ ةلكيف ذا يفوثوابلق» عايل سو هيلع هللا ىلص لوقينأكي يحب افهللا لوسر
 || هعفتت م وةروك ملا ةبحلا ةبسب يأ اهبفرشتي مو شب رقنم خايشالا نيد يلعلاقف ةمايقلا
 ةئيشملا هتيم ةيالولاو ةبوصملا اهئاضتفال ةيلهالاباسنالا / برقا ث يبلا ةيوملا ةيسل

 ةيابرلا ةيادملا نع ىلاعت للاب ذايعلاو رفكلا لعتوولل !نم هياءهتردقاعةيلزالا ةب يللا
 هنا هل نيبال 5 ا 5 كنممالسلا هيلع ليلا جيعاربا ًاريتكانذكو ةيناجرلا ةسيانعلاو
 دعو نع لِ دهيأل يحارب اقم نك ام هنعملاعت هللا لاقى ىلاعت هللودع

 عيتافدبنامالاو مالسالاب» دعوناكو اني 5 لا ذل نيت امل هاي  اَهَدَعَو
 ٌكَدعَرْنإَ يلح ١ نه ينبأ نإ ب رلانالمدلو نعمالسلاهيلع وتل ليفو «كللذ م
 عصر لع ذنِإ كلان نس ل نايل َنيمك اذا: مكحا تنآَو وأ
 يف هنعللا ى ذر رم عكاوي ؛ اخ يشراشاةبلاسنوه يذلا في كلايسنلا اذهملاو

 لاق ثيح يملا رامخملا ءايلا اهتيفاق يتلا ةيئايلاةديصقلا

 يي 222222 تججحجج 96يوبأ نم بسن نم انني * ىوملا عرش يف برقا بسنال#



 0 سس
 مرر خم ع 3 ا رابتعايفةمءانملا قب يرطب ىلاعتهق امبحر .كاطبسناويدلا اذه عباج اقياتاف

 ا

 ا ىف تب 7 ملسو هيلءدللا ىل ام ىلا عمدنع هللاىد رمجخنيشلا ةعقاو ةبحلا بسن

 || ةعاج ملسوهيلعهللا لص لنا لوسردنع ثم اكوقيدمحملاةفير رشأ ةرسغلا يف تن اكمانما |
 '| ىخاقو فارشالا بقت يالا نيدلا سعشفي رشلا ناكر ءايثوالاو ءايبنالا ن .ةريغك |

 ةرسضللا يف ةعاجللا حيةئامو نيعدتو عيسةتسناضمر ربهشيف قشمدب قوت :روصاملاو دل ا
 ةبسل تايثايرما ملسو هيلعشا لص يلا اكو .«اوسهتروصي مهمادا فرعإوةنيرشلا

 بونك د ممىلبلا يفالجر تب ارو ملسو هيلع هدا ىلع ىبلاىلا يا هيلا ييكدحلا متيم خيشلا |
 ذخأب ساجلا ١ كلذ ف نيرضأا ىلع رودي وهو ةيدمصملا ةفيرشلا ةبسنلابهيف دهشب يذلا |

 حبس مخ شلاتي رامات تاقن بك !يللاق ربرتكلا يف واث يلا لصواللف هيف عهطوطخ |

 ةسيلع ةخرص <ىل إء حرصخ يباوص امو هدالوا ثيار اًئاو هتبست فرعغأ الو هئرصاعالو ١

 تأخذ يتكي نإ يلسو هيلعهللا ىلص هللا لوسررمأ يبكي آيل لاقو ايظعابعراملتدجو |
 | يبلا نا دهشا بع +51 لاق تكي ثم !ملسوميلع ملا يبص هللا وسر ان ديسرمافيكو |

 هنا الا !وهيلع هللاىلص يبتدي رذنمدنا دحا فرعي روك ذا حيبص نيشلاو بتكب نإ
 امبقحيف اباعلن اميتع هللا ىغر رمش خيشلل مت متو م نيلماكلا نيطلاصلا نمالجر ناك
 افيادتبطخ يق هناوي ؛ د عماج ضراتلا نبا طبس لاق, مد هئايب قبساكة بلا ةبسنوا ةيلعالا ةبسن

 تدجوف ةوفه يم تادح لوقي ةتعاللا غر خشيشلا تم عج ىلاعت هلا همحر هدلويل لاف

 يطاب يف يأ ارهاظوانطاب مهلا ضبقلاة دش: هترصحنلاو ينطاي يف:ديدشة خا

 هلعف باذن ٠ براملاك اماه تجرفت يديج هرم جر يور تداكىتح يرهاظو |

 ثيغتماو يبأ اناوقحايس .ةرطاوم تدصقو مطقملا لبج ىلاتءاطف بولطم وهو
 يف تفقوو صاعلا نب ورم عماج تاخدو رم ةئيدم ثدعقنيل أم جرفني [فرتفتساو |

 "يع باذفيإ امجرشني لو راقفغتسالاو عرضتلاو ءاكبلا تددجو اروع ذمافئاخ عماجلا نحيص

 تلقوطف هلثم دجا مل جعرءلاح
 طقن ىنسلا هل راو < طق ءاسام يذلا اذنم

 هصخ ىراال وةترص ععماض رالاو املا نيب الثاق تمت

 طيه ليريح هيلع يذلا يداملا دمع

 12 ل م ا و يم را يملا

 ا ملسو هيلعاللا ىلص هلا لوس .ر رم! ع ابتكن حييبص جلاب ب ستلا لصنم ملسو هيلع هللا :

 اماوالصأمر ””يفاؤس مام ناب هتفصوو كنهذيف هيمت تبل نعت ةتسا ىذا نعي |



 ل

 مطءايبالاةيقينودا هصخاشاو ملسوهيلعما يل يلص دمتوهة يضرم ةنسح لاعأ ابلكملارعا

 39 نمرخأ لس هياعشا يلع هنال مالسلا مهيب اع مهتمصعل كاذكم مولك اوناك ناومالسلا

 ةمالاءذه يفروك ملا فصولا اذه فورعموهف نييبنلا تاخ هناليفانالا عونلا اذهنم
 ىده يذلا ىداهلاوملسو هيلعهللا يلص لماكلادرفلا اوهف عيمجلا ل !ةفاهنالواوريغن ةمراكأ

 ىلاعتها_-ى * يجرلاب مالسلاهيلءليربج هياعل زنىذلا قب رطلا موقاىلع مح دوةمالا

 يل لاقو هطبس لاق م ُ * مقتس ا هطارصيلا ءاشوم هب ىلاعتدلا دشراف يظعلانارقلاب و

 هنمردتو امظعادجو دجاوتو الي وطانامز صقرو ض دنع هللا ىمرخيششلا اتيأرهدلو

 نفراءلا لاق *!ديدشاب |رطضا برطضاو ضرالا ىلارخو هيمدق تح لاس ىتحريشك قرع
 فنرا ىتح ركذلا تاحيف مبعاتجاتقو يف ءارقنلا نماريثك يرتعت لاخلا هذهو ىملبانلا
 سبيل بشملا نمةعطقلاى بيث ضرالا ىلطحرطنيوهبايث ضعب وهتمارع عزنب مهخهلجرلا
 هيل يق هيلع بأ ذي ىذلاعوشماوهبلق ل ءمجس مىذلادراولاةوق نم سجةري رعشقو هئاضعا

 قشمدب ةبلاغتلا*ارقفندوماشلا قشمدب ىوابجلا نيدلا دعس ىنب ءارقف نماصوصخرايتخالا
 رثأتبالو هذخأب ىذلا هدجو لاحيف لاجرلا روبظ ىلع اهيكار وهوهسرفب سودي نءاضي
 دعقملا هديب بذجاعرو هوحنو ضرمدل نا كلذب ءانشلا صحاب روالصا كلذ نمدحا
 ةفيرش ةلاح قو لا قشدفادسروهشم اذ :رماوهو لاأ يف هيمدق ىلع وكف نمزلا
 رثان ميو مهبولقوسق نءمهنعاهدعبل نأ هزل يف نيرصاقلا ةوقفتل نسريغك اهركلاناو

 وموشل ذ نم لبا وه ام ىوبنلا فيرشلا ثيدخلا يف لب ل“ ككاو ف هريش ىلع ءريخ بلغ نه
 هيلدا ىلصلاق اعبر وا افصن هنرك وأ رع | رشلا لعدتيلغ نعالضفريخلا نمرشعلاب هافتكألا

 قيفوتلا لها ريغ يلع لطابلاب ىلا سالا ةرثك نماذهانن مز يف كلذ نم لسإ نم لقو
 007 اتامزءانءرابك نمط ةمهاويم.ةاللا ديجتال

 أ يذرتلاءاور ثيدحلا عشخمال بلق نم كب ذوع! يف مبالا لسو هيلع هلل لص لاقدقو عوشحللا
 1 مهسفتا ىلع نوفر رممج# ل ءارقفلا يف مهفعب نعطأمت رو ص' املا نب قرم نبأ ن نعيئاسنلاو

 :( لب ادبا نوكيال اذهو ةيصمخلاو للزلا نمنيموصعم ىل اعتهللا لييسيف ءارقف نوبلطي ,مارتق

 أ رما امرشعب مهتم لمتنمنامز قايم كللهدب رما امرشع متم كلرت نمنامز يفك ملسو
 'أ هيلعهلاىلص يحدقت ريغصلاع اجلا يف ىطويسالا كوري ميلا نع ىذمرثلاءاوراجنب
 نامزاارخآ ىلا كرششلاو رفكلان ماس ن* لكل ةميظعةراشإ شو رشعلاب لمت ع ناةاهتلاب سو

 بيحس - ص -ٍ ٍ يي بس -

 ع ص يع ردو ع ستصل هج ص تسييس هج صو صب سوم طعل صصسطجوو بسسس تي يو ع ع بسس سم ل عب وسمو دعم هب بس يجب سي سس ييوصسمصسو



 يهدأ هل لاق يف يداولاك الذيف تبان رح مساك رقاب غلا لاي ىصأ ا قاقدعيف عساو ل يسم ا

 قاختيا ناميالا نالسو هيلع هللا لص ل لوصر لاق لاق رمشنبانععاخلاو ريبكلا م 5
 هدنعنكيول وكيولة يف ناوالا ودين اىملاعت هلل اأساف بوثلا قلخي اككدحا فوج يف
 قريغ ةنيرشلا دلاخلا كلترودم نيح دنع هنأ يكر ضرافلا نب رم نيشلا دنع ىأ

 يبس نعدتل ًاسفهدلو لاق ىلاعت هُم دعو هلاح نكس مم ىلاعت ثا دحر روك ذملا هدلو ريغىأ
 تببلا اذهودو هبي يلع جتفيل تسيب يف تعب <يلع ذا ممنخ ى داوي لاق كلذ

 | فصوي مل امهيفو نا.زلا ين جف هتسي هيفدأو نفت ىلعو

 ١ حدمي تييلا اذه يلع ناوخالا ضعب عماموي تنجيدقو هنع هللا يفر ىلا, انلا فراعلا لاق
 ا هنعمل يفر ةدربلا بحاص لوق مااذه غلبأ امهياةيدمحلا ةرضللا

 ١ مقلاو حوفلا ممشلمو اء نمو * اهترضو ايادلاك دوج نمناف

 فصولا نونف نم نفةدربلا ب حام تيب يفهلت تاقفؤلبأ ةدربلا بحأ اصيب نا لوي ناكف

 يفهنعدلا يمررم خيشلا اهيلاراشا يتلا نودفلا كل: تك لخ: دوف يدسحلاسدملاو يوبنلا

 ىلاعت اركشدجساذطو روكّذللا تبيلا اذه نم غلب الف كلل ذب فرتعاف ةمايقلا :مويرملا هشيب
 اهنع هنأ يضر ضراقلانبا بلوق حرشيف هلوف 3 ىملباتلا فراعلا رعاوج نمو

 يلع نابثك ىلع جرع امنم * يطديبلا يوطي نامظالا قث
 مما يلعىلا اهفاضا !ذهشوكديدحالا تارضملا يف# هيدسحملا تاماقملا لا 0 ريشي

 ل تاماقملا ىلع ميم داي جوع ينعي مركلاب روهشملا ماع 2 برعلالئابق اق نمةليبق ١

 هّلاىلص دم اهضحا اييا برك نه أايبىلاعت لاق يقرتلائاداهحاصف اكءاضقتاالوتلا
 دنع نوفقتال يأ م ب ماسالا“ اممانم برثي ونبي دمحملا ”هنثرو ىنعي سو هيلع

 ف هللا رفختسأأل فاو يق عنان لهن املسو هيلع هللا ىلص لاق يقراألايف نو ,يءاديتنا لب مأقم

 لريغ هناي ذاشلا نسلط وبا لاقو* ةرمةئامةياور ينو ةرعنيعب - نم راك ةليالاو مويلا

 ناكيذلا لوالاماقملادجو ماقم ىلا قرت اكل وديع ىل هنا ىنعي رايغانوغال راونا
 هنمىلامت هللا رخغتسيناب اح يا انيغديف

 هنعاللا ىغر ضرافلانبا لوقدنعدلو ق6 دنع ىضر ىمسلبانلا فراعلا رعاوج نمو
 ةروك دل ةديصقتلا نم

 *يدُكو ءادك نيب اموهف # لس يداو ءامطن اودهعاف

 ءاىلظلاو هب دهعلا ثدحاو ,ىلقفتهدعاعتوم دوعت سوعاقلا يف لاق ءيشلل دهعتلا نم اوديعاف
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 سند نع س دف يوط سدقملا يداولاو هيذلا حاورالا ماع نعم |سيداو ءاهعاب يكو

 ا ملاعوهو يلاب رااددملاو يملالا ضد هلأ لوبق عضوم هالاحاطب و« يش لك ”هيىروطناوةعيبطلا

 ءادك سوماقلا يف لاق يدكو ٠ انك نيب ينس ءاش يذلا يلقي وبنهلوفر بابل الاولوقعلا
 لبج يبسك يدكو هنهةكم سو هيلعمللا لص يتلا لخدةكم « لعاب لبجو تافرع مسا« ءامسك
 وهو ىلعالا لوالا رودلا نع لوالاب ىنكةفرع ب برقب رخآ ل بج وهنم ل سو هيلع ىلص جرخ
 لاف يذلا لسو هياء يلم دمشرون وهو لفسالا يناشثا رونلا 57 وىلاعت قبلا رون
 رون ىل إء روأ هقح ةيسملاعت

 يال نم ًاقيرف م يعدو * ىرللاب اقيقع هللا ىقساي

 ليسلاءامةقش ليسم لكو يداولاوهواًقيقعللا قه موذاي يا فو ذح ىداخلاو ءادن فرحاي

 ىوتلا املاك ىوللاوسوماقلا يف اذك دجن'و ةماهعب وفئاطلاب وقمايلاب وةديدملاب عضومو

 يفادمملا ددملاو يناب رلاضرفلا عضوم وع يذلا يتدمحلا ماسقملا نعشلاذب نك لمرلا نم
 مم ظفح يأ عر هلوقو هيلع ةلطاحو هب د[ ةلزان مولعلا ثدي رغمادا ياشا ءاقسو يئامحرلا يحرلاو
 ىلاعت.للا ظفح ىنعي ب ننأنلا ٠ رءةفئاطلاق ب راو كانه ىنمي يل ادبد شنو ةناتلا» انلامشنب

 ب يو نم هلوقو ىوقتلا بسسنب ءوثرو يد.حلا ماقال كلذ يف نيققحلا نيفراعلان م ةعاح

 لكي !مالسلاوةالصلا هيلع لاف 15 ملسو هباء نأ لص هني لآ نومهن رهفنيبلاة
 ةمايقلا موا ىلا يت رمل

 هتعمللا يشر ضرافلانبا ل اوتددع لوقالهنع هلل يبغر ي.لبانلا فراعلا رهارج نموا
 يلب متم زأ ئامل د الطاب * ىفقتأو اءايضرمملا بهذ
 يمهق نم ًاقح ثوعبملا ةرتع #ىالو دقع نم تيلوا ام ريغ

 مهيرش ب ِءاقىلع دهعلا لع, وذبلق مهدقءينأب هييشتلاةقي رطل عةوبنلا تيب ةالاوهءدارع

 فرع ناو ٠ ىش هلك سدي ىلاعت هنال ثيشب ىلاعت لا نم هرم لوط زفيإل هذا ىنعماو مهتبحو
 ءىلا كلذ نم يتنتسا مرعي الة نأ فرع بيب و فرع دقفةسفن فرع نمدل ليقو هسفن |

 نوف ءىثلا اذهدعوملسو هيلع هللا لص ينلا تبي ال هتالاومدقعدب ر نمدب زغب يذلا
 نم ؟ايشالا فرشأ ند «ىشو وهوملسو هيلع هلا لص هيفةبوكدب رع ةيطعوة عوةاحتو هل

 فاضاو ءالو ظل ىلا دقعظفل تيبلا يف فاضا دقررطق اواي لنا ىلاعتهلوق لبق
 ىا ثيمبملا لاةرتحلا فاضاو نون دالا ةتريشعو هطهرو لجرلا ل. ةرلاوةرت :رثع ىلا ءالو
 1 ىلا ةرتع يأ فوذت فوصوملةنص ُثوعبملاو ةمالا ةيادمل هلسرأ ىايماعت هلا هن ىذلا



 || عيشلا كلملا اذه كلسدقو سويلم لص يبتلادادجادحا وهو يصق نر ءثوعبما ا
 لاقف هرسمللا س دق يثرعلا نب نيدلا يبحربكألا ا

 ابرقلا ىنثروي دعبلا لها غر ىلع * ةيرق دمحا ىلآ ينالو تاج
 ىلرقلا كيس ةدوملا الا هتيلبتب * ىدملا ىلع رجا راتخلا باطامو |

 ئ رغملا ةيئابلايفاعنع هنا ىفر ضرافلا !لوق دنع هلوق 4 ىسلب الا فراعل ارهاوج نموا
 يورث هنم ىَرث دايجأب داجو * افصلا هباعب رثيعبرلا انصلاب ىقس

 يعب رلاويف ينميافصلاب هلوق يف ءابلاو سيبق يلا ليج فهلا ولكم رعاشم نم لوالا امنصلا ]

 0 ةيندللا ةيغالا مولعلا نا نع ةيانكا عيب رلان مز ينلزني يذلا رطملا وهو قس عاف عفرلاب

 هللا هلوقن هب وحلا ةلزخم هناف ققحلا فراعلابا اق نعةيانك لزنملا وهو ىقس لوعفم اه اعبر

 رسلاو فاححورلا ماقملا يف يا افصلا يف ميرأ اكاذ نوكو نما يدبع بلك ىنعسوو لسوهيلع ١

 ىلا بوسنملا نايصعلا نم رغاطلا مسا نع ةيانك ةكم رعاشمنم ةورملا نا اك فاسنالا
 جملايف ةورملاو انصلا_:رءيعسلا يف اذ ىلاةراشالاونانالا ةقيقحدحا رهاظلارسلا
 راي رغالا ماهوأ ب باهذي ردكلا دضوه انصلاديف يا هيدلو فوناسحالا ماقمنميثاحورلا

 ىلا عجا ارهرب لو رطمأ ىنعيداج لاقي ىتس ىلع فوطعم داجوهلوقو رارسالا مابفا باهتلاو

 لسالاد اسنالا يرصنعلا مسجلا نعةيانك اهيف لوج وادكم ضرا يش ودايجاب هلبق يعب رلا
 هنم ًاشن يذلا لماكلا مسك صانع ةيانك بارتلا ةثاثملاب ىرثلاوداج لوءقم ىرث ا
 نءناوكألا ىلويهيثىتلا ةيناروتلا ةيدمحما ةقيقملاوهوهماكحا رج يفهتيب رثب الماك
 يا شورت ىرألا كلذنميادنم هلوقد مل وب م مك 5 منِإ لك ىلاعتهلوق

 ةيهالاتايلحتا قوذ ذ يقال حتفلا لوصح وهو يانغ
 رقم نطرمو يلامآ ةلبذو #3 يرام ق وسو ياذا

 هيف ماقا اذاناكلاب ديز ميخ لرد 2 ايلاديدشتوةممتلا ءاحلا حيتفو يملا مضي يذم

 سفنلا ظح ةوهشلان ا ؟حوزلاظحالذو مالملاكاردأنع ًاشنياميثوةذل عج تاذللاو
 لاق مثدلبق تيبلا يف روكذملا ىرثلا كالذ يف عق*ةيناحورلاهتاذل نأ ينعم ل

 نم هيف ىراشتو عابت هتاجاحوه دصاقم نأ ىنعم ع يقاجاحو يدصاقم ياي رآ«ىوس َ

 اذه _:رمانلو ىنغل 2ااديع يديس لاقم اعلا اناو يطمملا وههانا مالسلاو السلا ديار

 ةيوبلةديصف يف انأوق ىنعملا
 ىدملا لوط ىلع هللا بهم * ام مماق اي مساقلا ابااي

 0 م م ل ا ل م
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 ايالاق يا ءاجرلا وهو لما عم لام الاوةيجلافاقلا رسكب ةلبقلا يلام [ةلبقو ضرافلا نب

 يحرتب وين ودو روك ملا ىرثلا كلذ يئىتلاةلبقلاك كانتا يااهيلادجوتمدادتاو هلم ءعيبج
 يركبلا بطقلا لاقكةلبقلا ذهةبج نمالا اهلا ل>ديالو ةيملالا ةرضحلا ىلا اهبلوخدلا
 ةيوبن تايبا اء هرسللا سدق

 لخدي ال كريغ نم هانأ * *ىرما يا هللا باب تنأو

 هلوق نم ةبحلاو ىثملاة داي راما عورتا هج لالا يفةوبملا وبص نطومو هوقو

 نيعجا سانلاو لعاوهسفنن هديلا بحا نوكأ, ىتح مدحا نايا لكي ن ١ مسوديلع هللا ىلص

 كك املا نارك نسدقنككاذببسو: ونا هرتز اب لأ: ئدل ألات اوقو

 ةيناحورلا هنانيعت ين ]وهيل هلا ىل !ههل ةبهع يف ةصعلك ناونادجوو ملسو هيل ءهنلاىلصهرون
 ا

 1 م ليث و ليمقلا ىلع ةيئامسجلاو

 ىرغسصلا ةيئانلايفاعنع ها يضر ضراغلا با لوق دنعهلونا6يسلبانلا فراعلارخ اوجز موال

 ؤ يقرسح ريح يداو ىط دوو # ىنس نر م ار عج عمسج ند تناف ىلع

 ىنعي رصطلاو ماتهاللربطامدقو رخام .ًادتبم ينسأت هلوقو مدقم ريس روردثو راج تئاف ىلع

 ظ عجحو ثوذي وةعاسنوكي يذلا يا تلافلاثالذل نأيب عجن مدلوقو هريغ ىلعال تئاف رءأ لع
 ةينامسجلا ىلع ةيناحسورلاةباغيفال اهل ءاقب الودرأكل !نيعيف ةدحولا دومشوهو قرفلادض والا

 مالكث الذ لصاو ةيناحورلا ىلعةين مسلما ةياغن م تال ذوةدحولا نيعيف ةراكلادوهش ةرفلاو
 اناقرفلزنو عجووات أر ةلزأ هجو نهي زال للا نيع وهيذلايدقلايفاسفنلا لامن

 ملسوهيلعملا لسدمم هدهشف مالسلا مهياعءايبلالا الا اًنآرقءدوهش ؛لعر دقي الو قرثووف

 ثيشو مد آم دهشو قلما ما اومك اناقرتاضيا ءدهشو 'رواماكلا هتثرو كالذكو انآرق

 ؤ مالك كلاو الن! ىسيعواروب زدوادوةأروت ىمومه دهشو فئاهب ميهارباو حونو سي رداو
 هاله قثروكلذكو تاوصالاوفورحلابالافلتخي ال لزاما يلاسفتلا مدقلاىلاعتهفا
 هللا لص دم ءاكشم نمقمالا هذه رمد مهعا نمش ال ذك مو دهشو مالسلا مييلعءايبنالا
 || ناكمةفل دزملا لع ملعيفانلا عمج هلوفوت#مبمماوهاناقرف دوده.ششأل ذكوعاخنأ عماجلا مسوديلع

 رسم ىداوو ةيحناواولاو اشم دولا تئاف ىلع فوطع» رملاب دوو لوقو ىنءو تافرعزوب
 ةفادزملا بي رق ناكممسانيسلا سكب

 هنيئا يفاهتعّللا يفر ضرافلا نبا مامالا لوق دعما قا يسلب الا فرامل ما اوج نموا

 د ىرغصلا ترث راديف برقلا لصوب اهيدل * يرطاخياهنع دعبلا ريشراد امو



 عه ١

 ا ىا اهنع دعبلا كرتياءاهلا حتنب رجتويملابب رطخ ام يأ يرطاخ يف يلا راداملاقي
 / 9 اهيدل هلوقو*«نايسن دعب هركذ اروطخرطخي هل رطخ نمي اب يف يا يرطاخيةب وبححلا نع
 رادوءاحلا رسكب ينر شرا د يف برقلا نيعوه يذلا لصولا يأبرقأ الصوب ةب ومنا دنع انأو

 ٠ أ ةدمملا ةياصالاة ب رونلا ةقيقملا نع ةبانكملسوهيلءهّن يلد لوسرا ةنيدم ةرحملا

 ١ | هذهيفلغد نمناف «يثلكدب اقل يالارمالا هجوب ءيثلك اهم ىلاعت هنا قلخينلا
 ةيئانلايف فئصملالاقاك اناسأب همالكراصوأ دحاوال تم ناكفاهب قت 2 !ةيلسالا ةقيقللا

 ملسو هيلع هلا لص يبنلاناسل ىلطيتعي ىربكلا
 ١ وباب دهاش ىنعم هيف يلف 3 ةروص مد أنبأ تدك ناو ين يناو

 ْ ل يفاهنعهلثأ يمر ضرافلا نبأ مامالا لوق دنع هاون 96 يسلبانلا فاعلا رهاوج نمو ني
 اذوايفناويدلا يفةروكذميغو ىربكلا ةيئاتلا همظندعب ابمظن ةثالث تايبأ

 ىتذ امةيرماعلا دبع ظفح ىلع * ىتف نمدهامملاكلت ىلع مالس

 :| ةيدمحلا ةقيقملا تارضحنممدقث !هىلاراشا دهامملا كلت ىلعهلرقو#يظعتلل ماللاركن

 ةيرشبلاتارذلا | ىلعذخا ةيبوبرلا ديعناف«يشلا هيدووعما لزالاوهودبمم غجدهامللاو
 مداينإ نر كبَر دخأ ذا ىلاعنلاق قاثبلاويمالسلا هيلدا ارو نم تجرخأ نيح
 ىتلاةيلصالا ةي رولا ةيدمملا ةقيق ةقيقألا نمةيم د آلا ةقيقطاوةب ' الأ مايد رد *عروبل نم

 ةعماجلاةوتفلا نع عركلا يضصأا باشلاوه ىتفلاو هفن ينعي ىتف نمهلوقو ىلاعت هللا اخ لو ايش
 رعظع واخ لَ 3 ويف ىلاعت لاق يذلا يدمهحلا ماقال ثاريملا قي رطب قالخالا مراكم
 :( يمي رماعلا دهعظف- ىلع «هلرقو# قالخالا مراكم مقال تشم مالسلاوةالصلا هيلع لاقو

 قبسابف اهيلاراشملا ةيقيقطاة ب وبحملا نع ةيانك ةفورءلأةليبةاارءاع ىبب ىلا ةب وسنة وبلا

 دبعااكاذ لعمقموهينعب لاز اموحرب ميا يتف امدل اوةرشلل ذوحنب تايبالا نم

 هتيئات يتاح عدلا ىمر ضرافلانبامامالا لوقدنعملو قالى سابانلا فراملارهاوج نمو
 كالذب اهامسن كراسلا ظن اهتبمستي ماما يف سو هيلع هللا ص يبنلاءرما يتلا يربكلا

 ىيلب ضع بويا الب لكو * هلتا ثب بوقعي ام ىفزحو
 هقرفو هرشن ذراعا ثب رم ضاملوفشم ' اممالسلا هيلع يبتلا بوقعي يظع نزح يأ انلزحو ا

 أ ”لْماَر رهام! ينزحو ٍقيوُكشعآ امن !مالسلا هبلعبوقعي ن نع ةياكح لاعت لاقو |

 5 ىلع مالسلا يلع هتردقا ىفزاسريعشلاو ثي لوعفمهلقاهلرقو*ن وملعت ال امش

 !أ اليل كو هلوتر#«فركل اروظملا يف يحلالا بادجلاب ىقاعتلا يفاكرتشا ناوهريغ نووي
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 نيدلايف «اللارودص . زول ءاليلارطخ ةيح نم ىتعي

 موقح يف ليست كل ذناف ءايبنالا فال ياللا ملا ينال اريغ لعرفكلاو ىمامملاك ١
 ءالب سائلا دش أ لسو هيلعمالا ىلصداوق م مظادلا ىلع وري الف هريغ ندد كلذ نء متع ١

 ريضقتلا ةفافع نم واجلالا ةيج نم ةيدشالا ناي لاقيت ان 97 لتمألاف لم الا مءايبنالا
 مهن: لسرملا قحيف ميلبتلاو يئاردلاو رساوالا يق عريغ نود يحولاب ةيطان لا نسمودصي مخ |

 رهاظ ىستدارا نودءاعدالا قب رطب غال ذيف ةغلابملا تدعتنأو مالا تارتالملا مهما |

 000 اوعي كلذ نم لعارح امدي راناشأل ف كوداري ا الق ءافليلا بأ دوحلك مالكلا ١
 رونا انلو'ثبدملايف درو قراغ لوا ره يذلا دو يقي ةيدملا ةقيقملا |[

 ل ظانافو انعيوريغو قاررتا دب عدت بي ثيدملا اكوا كواذك نم ناطشراجاركيق ١

 ضعيمالسلاه يلع رع يبت ابويا ؟

 تل

 لح يحب و د اععسم وع دير روج هدد عسب يعصب هج سسوس همجي و دعب ية

 1 قشلاو ةيحناو 'انملاب هنعةي ريخلا لؤليعص | دمب حسو هياعهشا لص هروث نع قش نمةرج

 ا يندنع هللا يشر هب أ دوهإك يدمحملا ماهل ثاريملا قبر رطب ةيدسجلا ةقيقأ! نأ اايطملكت

 هلرذك اهريغوك وللا مظن:ديصقلا

 يتءرح عضو ان و لسان » ىل الإ فاكو هنود أرحب 0

 0 يصوت 0416 رع وهوم لدا روت نا اللام نس وج د وجم كم

 هدييتخم

1 

 يتاضف لئاففلاف يف اى 5-5 هيهو يرءاعم برش ترأسأ هلشقنمو 11

 ةيدمحملا ةقيقملاب الا ىلب ال اذهناق |
 أ ىريكلاةيئاكلايف اهدع لاير ضرافلا نبا لرق دس هلوذ# يلب ادلا فرالارع اوجزسدل |

 قب رمشعابلا يف عرشأوي ليس د هرقدقشك در نا الع كتم

 روصلا يف ىلاعتى 8 يلف ين يتأاةمياظمعلاةل دل هذه نمركال هت ؟ةاهكعيطعأ يأ كتخنم

 ماظلارهنوكيف ةاييدقكالوابيق لاح ريغأجب ررلظ .ئايتعدهزات لاكمي ىلاعتدي ريام بصإعأ

 ينعي درت نا هلرقو ؟اميظعا) عيا ميظمتلا راكدتالع هلرقر *هريغدع« يش الوودحو هنايص

 هازاتتو انوذ هكردت_'مأب علا كلذ فشكيادفثكى اعتهلل قير طيف كلاسلا اهيا اي ([
 يذلا ناكلثب ىمعالا امك عيش يدجي ال ةنزانو فشكريغ نمل كح رف درجت نافةلذانم أ
 ناك امدجو ءرمعب مقاذأو دنع هدمب لثمديلا هبرقذ هنعديعب وهو دلقعب ليني هلاف هيفوع أ
 امىلع اهلك مالا ن :اقققرءطعردام ل !عرمالا نع فشكو في ناك اهفالخ للعدل |
 هارقو# كلانهام ترصبا تي وقالذ كلذ فشك نع ةفيمض تناك هكارداةوقامنارديلعي# ا

 * هلخ دي وادلد د هريغوأء املا ىلع فرش درو نحر | لعف دروطرشلا باوجيفءانلادرق

 ال تي لوصول هنأ ىلا ةراشاهينديفدملا لايف كلاسانأ يذلا يقي رطوتا يلبس - لوقو

 ا



 و1١

 0 مسهل سدق مظانلالافاك تايلجتلا 4 كلن نايعا يف تا اراتتساو تاي يئاغاوكلالارمأ
 ' اكارو ىدصق تاظلقتيإ + لت نيس لكي لاق ةيفاكلاف
 أ تيح نما يتلا كيَر ل نإ ىلات لاقش#ئاع بقنا وئاقريسلاو ماد بلطلاف
 /| كميلارمالا يهتنيف *راودالاو راوطالاو رارسالا ملاعيف لوخدلاو رايغالا يف كولسلا |

 ١ يا ملء دز بد لئقملسوديلو هللا للص هيبتا ىلاعت لاقاك# هيلع نب هبولء ف شكدتو

 '( ةلبلاو وبلا يفهلارتدتسأل ياو يبق ىلعن راغب ناد نع ملسر هيلع ىلص لاقو كب

 ال راونانيغ اذههرسدنلا س دقيلذاشلا نسملاوبا لماككلا فراعلا لاقتةرمةئام نمرثكا |
 1 | هلبقامدجو بلقلا يفاقم ا قرت رت اك يقرتلا !مئاد تاك سو هيلع يلم هفافرايغانيغ
 أ ال بري لحَأ اي لاعت هلوقب ةراشالاهيلاو لقي امال ا لا اذكمودنمدثار غةتساناب اج
 مش ماقمال مهنا اذ نيي دمحم ةثرولا ىلا ةراشاةئيدل ماب لهاو ودجر م 2 طم

 ْ حيمجازكرم ىلاعتريف ىلاعت هيلا نوعجيريف نيك !يفنب واتل اور دنع نوغقي ودي نوميقي

 ا

 ا 0 0 م 15م
 ا ىل | هيفنوع> ن' و اوقل اوملاعت لاقو حل ٍآ 1 كبد 1 نك لَوىلاءةىاقاكةر ماو لد

 ١ ايندلايقدل ةياهنالف ىلاعته[ يسب كوالا اماوغتقباسلا يالا يف يختتم تسسودور أ
 ل الو صادحتال ىلاعت هايل نالكلزوهبلالرو ودرب هنع نور دل وهيا نودريةرخ الاو ْ

 | | عاتايف هلونو *دبف لخدو ضاخ اعورشرمالا يق عرش نم عرشاوهلوقوم# دباو الزا رركت
 | ةعرشلاكبصاذملا ن نميقتسملار ءالاو دابا لاند عرشام ةعيرشلاو يتعب رش ةعباتم يا
 ايقتسماةب ريا جامو ٌةَْرَش "نم اناء رتل ىلاعتلا !ةسوماقلا يف اذكرسكلاب
 لقاك براذثملا فالتخالتب رشنلا لاوحالاب يللا تال املا ىنالمخا شوال هياء كلي أ

 ريش لاملا كاذ ىلا كو ند دداو كتسخو يش انيراشم

 أ ىربكلا ةيئانلا يفاهنع هللا ىفر ضرافلا نبا لوثدنعل وق يسلب انلا فراعلارهاوجب نيو |

 ْ ا
1 

 يوبشب ريبارس نم م يبعدف ”يدل هَ هعشل بارش نم 3 دكص عينق

 لاذ نزوال انهرصقو دودمم ةلمهلا لادا ديدشتو ةلمبلا داصلا حتفإ ادص هلوق

 ا بارشنمهلرقو*ادصكسس الو ءاملثلا يفوءالل ةبذعرم ياةيكر مما ءادصو حاجا

 ت2 225252252222222 2 تي

 لزرع ةدورإلاو ةوالخلاو ةب وذعلا يف لالا هببرضي يذلا “الا ةب وذعب رووشملا رثبلا

 ا 2 ورشملا ةبذملاةيحلالا مولعلا هنم عينت يذلا ةفرهملايف ققحلاهب رب فراعلا هبلق

 آ سومأق لا يف لاقةلم لا نيعلاف ةماعلا 50 ايلاف فاقلافو دح وللا ءارلاب هعيقب هاوقو ىداص

| 

 ا اذهءادص عينج ينك عبنم وهو ًأدتبلا ريخ فرذحي ىاعتم بورشم ياةمجتلا نيشلاي

 ا
1 



 1 الخ
 1 سل مس يحسم

 || دقرغلاو ةرونملا ةحددملابةربقمدقرتلا بو ىذبورش نورغشلالوصاهيفعضو» عيقبلا |
 عيقب لن ناكدنال كذب عيبا ي «”مظعا ذأ وعلا وا مالا علل ما ة ىلا نيفلاب
 ةروخلا ةييدملاب :نباك مج ةدحوم أب ممةمجمم اخ ةبجللا يقي د لوخأ عوقب د ديب را

 يف هيلا راشارجث مما ةدحومداي ابني نودي وزيتمسجم٠ نيئاخج اضيألاقر ةبخبللاو ا
 جري هنمءادص عين :هىذلا بارشلا كلذ لصا مابا ارمشلا ىلا عج اردميقب ريع*وسرماقلا ا

 1 ةئيدملاو»ىذلا فيرشل عش وملاب كى ىةبورض 2 نمرحشلا لوصا هيف في رش ع و نم ١

 يذلا بارشلا اذه مضرماهافةبدمحلا ةقرقملانع ماللاوقالصلا اهنكآس ب ,ىنملأ

 ةيسدن.خوفملا ورا نع بارشلا كلذب كو انركذ هلق نعدب ينكلا نممادص عينم
 ىنعب قش بورش نمرجشلالوصا هيف عذوم ا كلذ ناب راشأ متتيئاسالا ةيناسجلا لكما | ا

1 

 ا

 ا

 شام عل 1اكلذ يف مفوسا تتننبقيدصلأو ءايلوالا اونياسر اأو ءايبنالا قئاقح مرج

 قلخم مل مسو هيلعهثلا ىلص دمت رون قلخأ» ٠لواملاعت سانا دروأ؟ هنم مهقئاة> ةيب أب ١

 8 لاق دعشا يفر ادم ني رباج نعد دنسإ قازرلا دبع شي دحيف دروأو ايشالا ميج

 ا اجاب ملسو هيلث ىله لاق ءايشالا لبق ىلاعت هللا هقلخ ىث لوا نعيف بخ اهلا لوسراب

 هللا ءاش ثيح ةردقلاب رودي رولا كلذ لمح هروق نع «كيبترون *ايشالا لبق قلخ ثا نا |

 اأ سعثالو ضراالو»امسالوثالمالو ران الوةنجالوإ 0 كاذيف نكي وىلاعت

 َ «قلفن ءازجا !ةعب رارونلا كال ذم لق قاطعا قلي ناىلاعتدلا د اراالفسناالو نجالورثالو

 ||| ءارجاةمبرا مبارلا من غرقا ةجلا لالا ندونيضرالا ينانلا نمو تاوعسلا لوالاءنللا

 8 كلانلا نمور هت لاب ةفرملا هوو يواقونيفاثلا نم «نينألاا راصبأ رون لالا نه لش
 امىلوا ثيدس ختو# ثيدملا رخ ”[ىلاشالرسر دمحم االادلا ال ديحوتلا ارجو دهشة روف

 ش1 رون نملوالا يف امهيفانيالو ءيشدملف قايم املا نأ ةددعتم ديناسإب « ءاجب لقاها قلخ |

 أ ثيدح يلو ضراعت الذ د قيقس ياو ةين هريغوف يلو ال! نال يسر هيلع لص دمحاعيبت ا

 ١ ماشا ى احا ريع! يفر ماع فلا رشع ةءب رابم د[ لكي ر يدي نيب ارون تنك ناطقلانبا
 ا ا أ

 حراشهركم ذثيدحلا هرونرئاس ىلع بلخيف هنيبجيف علب ناك هربظظ نروالا كلذ لعج 1
 "يدل بارشلا كلذ ميقب يادعبقب هلرقذ يدرج ةمالعلا ةيررصوبالا ةيزمهلا ةديصقلا |
 سدقربكالاتيشلا لاق ل كانا أه انأىتاا يتقيقسيمر يددع يأةينفلا ا!ءائاديدنتب ا

 هل لد ينلا ةيناحورل لك ايه انا ةثرولا نادل شالو ةيفسربلااياصولا جرش هب اعيد ريف أ
 | لكيم حيرتتاخلوملا ع عاطا دقت خمشلا م د نئاتيمو ايح !دباهللالوسر وهف لسوديلع

| 
| 

ِْ 



 1ال

 نء يشب مولا رووظمضوع لرسرلا ذئنيحو هالج نان د 5 ط | دقن لوسرلا عاطا نمر
 لوسرلا برشيف لوسرلايف كراظن وكيف ف .عاط ذقت لوس أعطي نمل امتدلوقل لوسرلا
 أ وه ذا كتريصإ نعيشلا ب رتميف قحلا !نقيبكل ذك كاب لوسرلا بيذميف قحلا ىقبيف ا
 تقاخ ىلا هتقيقحيف هدن» سو هيلع تل لم لوسي يوضح كلذ قسد لولا نم ,لكشلا | ٠

 ريكألا خ خيشلا لاق هترخكآ و | هايادوأ هنبدف همهثىجأ ١ همئاقويف لموديل هنأ لس هدونن م

 لرد مثالا 5 هيلا ىلص يتلاروضدو روك ملا هباتك يف اضي!هرسهللا سدق
 ل هئارن نم ال هرظني رضاحلا اس نم هئاقو آر اهقدرطعو هتعصعو ةءقاولا بحاص ةترمواع

 ديزي وبا رفحا لف همحز يف ديز زيييلا ةيئرر نع لجو رعهلاةيؤرهتنغأ يذلاب باكلاتل اسم ا

 كاردالا اذه نياذهنيح,_:رءتافدآر امبظع لم قلي باشلا اذهىلامتّما ىأرو |
 مسوديلع هلا لص دم نمدي زي و مبأ نياردب درفت منا يذلا كاردالا كل ؛نم دي زي ىنأ روضحي

 أ ماقمةيكور ىلاعت لا :لأسدنا يناطسلا ديزيدجلا نعيلوبدلا ىموع يلانع انيور دقلو#
 كاردأ نعفءشيدب ىرت يذلا كرون يا قيطت الأ كنأ هل ليقف سر هيلعشا لمقال وسر

 || لارسلاييف ملاقءرصب نكي رلدب فركف هرصب لاما م طهي قمل نورك عم كلذ نم هبلطت ام
 ْ هلوثاذ هتقرتحاو كلذ دنع توبالا قطأ مقةربأ مرشردق كا ذ نم يل جتففدي زي وبا لاق

 ا انأف كلذ نام اًدش هتبر دنعدحا تبث انقداتمملا روصلايف ىلاعت هت دهاشهالواف هسفن نع

 ا اذه عمو لجو زعدب رار ةرع نيف هيبارمرأ و دتابتو وهيلء ها لم هل الوسر ةرقيفكشن اي

 افوش ينعي اًرأَرف ”مهنع تو ميل تحلل ول فيكلا باها هيطعا ام قحيفهل لبق
 لاح مهنءدحاو لكلو ةعامج مهما كبلق يف يا 8 ع ميا تئاَمآَو بهذن نأ كفى لع

 افالتخاو رمالا يف المالدخا تيارلةلجلب مهيلعت طا وأ رخل وه امديهفايا يقلل عم

 يلوتتنكف ةدحاولاةرظنلا يف هتبأر ايفةريملا اكلت لطفا تنك ةدح اولا ةرظنلا يف
 لم اداب كملسب همفر لعردقمال امىرت كنال رمالا ادهم ابعركبلث القوا رارف

 ابعر القو رات »يش نود'يشدنم كا طيشنيالو اقحدلكك لذ |

 ديسي ام شارخ يئردي اف + شارخ ىلع بابغلا تفوفت ْ
 كري رديلاددقيف كلذ ند ىلوالا وهام يرديالو لكلا ذخا دئاصلا !ذهةوقيف سيلو
 هباتك يف يللا عركلا دبعخيشلاةحلا فراعلا لاقو يسلبانلا ف راعلا لاق مءاوسام
 كالفاديلءعرودت يذلابطقلا ودلماكلا ناساالا برادا كقفولعا لماكلا ناسنالا

 | يمس سب الملا يف مرستلاهل ثنيدبألا دبا ىلا |ناكذتم دحاو وقو هرخأيلا هلوانم دوجولا ||



 م1١

 مساقلاوبا اقلاوب ا هحيدك ودل دقتدإ يذلا لالا همساو رخأ سايل ارابتعابدب ىعسرال ام سايلرابتعاب
 قبلي ممأ نامز لكفدلد ى ياسارخأ سد داموابتعاب مث ملا سمش دلو هنا دبعدقصوو ْ

 نيدلا فرش يخش ةروص قوهو ماسر هيلعمشا ل ]ص هب تعقحا دقو نامزلاكلذ يه دابب

 « اذهو يشيش هناملعا تنكو موديلا ىلع ينلاهنا لعأ تعكف يقربجلا ليعامسا
 دعيقل ؛هلوقرك ذب بسلا لأ اذهوةئايعبسو نيعسأو وتس ةنس ابب زياريف هتد يشد ها مراح

 ١ دمعة رضأملا ةيدممملا ةقيتخلا نال ىلع ةلوتم,دعب يتلا ةعسلا تأيبالا نال: دسوملا ناب

 انانلرع كت هسنق ثيح نم ورمم هلأ سدقملئانلا |
 أ | ىريكلا هميئات يفامدعشأ ىفر ضيا قلاب !لوق جرش يف هلوت 6 يدب ادلا كاءلارهارج موا

 يقءرح عضوأ+ نوم محام # ىل الافقو هندح ارممكنودو

 ىرخا لثم ىلءالا عج لوا بولقم ىلالادحرشيف يطاسلا لاقو نولوالا نوقبا لاىملالا
 ٠ | دانا" مدام تفل الوصوم نو 0 ِ لمتد لوالا برالات بعذ محلوق همو رخلو

 أ مهترد نموماللاوةالصلاب بي أن نرلسرملاو. اييناللا موف نيل دال نيبال نسب ىلالانأك
 أودع در» هيذلا يملا اذه اوشا اوقركي ل منال همز !٠ ارآنم

 1 ناورظاذا بلع مللعا !ىلع !وملطنالردتسا نم نيب و تورت ًالوهنامز ايكرديإ مهنا ْ
 ديحوتلارجي رمجلاب دارماوأةب دمحالا فرامملاو ىئاقطللو ةيدمحلا مرفملا ترم ايبن نكي ||

 جالعلا مهيات نولسرملاو ءايبتالاو اراركدل اودجيإو نوقيدصلاوءايلرالاهتضاخ يذلا |

 ._ ن«نيمآلا ليربج لوزن يصف وذوملا يربتلا يحرلاب مولع مهمولعن ال ءوضوخيإ مالسسلاو
 ىلاعت لانو وب يو ال ( وه نا ىروهلا نا قرني قيلت لافاك نيالا .ةرضح
 نم نتوككو َكأَمع كر فس أ نْيأ كلتنرم .٠ نيفلال وكلا وأ ذأ
 لوسي نر كلبق نم انلسزآ امو ىلاعت ىلافو ديحوتلا وه كرشلا دعو نيرياغأ

 1 لس“

١ 

 ١ ديحوتلا ف اوضوخيل مالا ميبلع“ .ايينالاة نودع ا 1م هكر لذ ديلا وي 5
 ينكح مييلعةيئاسنالا لوقعلاو راكقالل سبل ذا ينالا يسرلل ةعب اةمولحاسي اوقتو انو

 هاوس ام لكنم نوهرصمملا مهن مملاوح | عيجق لاعتثانم يحول أنو دجي مهخال معتطاوب
 معنلاب ديحوتلا راجي اوضاخ مهناف دايوالا ن الخ هنا هرماربشي مهيولق يف جلب نا ىلاعت
 مرعابتامهتال مالسلاوةالصلا مهيلعنيلسرملاو٠ اينالاميل ىلا يحول اينيفاب ايرااماملالاو

 ققحتاو هتفرمل ىرخ ا دعب ةرم :ىشلا يفد درتلاوه ضوخلاو ءايبنالا ىلا هب ىحوب ايف نوضرخي
 تفرثولا كريد ٍءيثلايف وطاف موقف يجرلا مدعو يلوا عجم مدع نم كذب



 دربملو ا اميسال 5 ةرشأبع ايءالو هن هيف ضرخريغ مع ,م«يشل كاردالحاسلاب فوقولانافلحاسلاب |

2 
 ا

 2 ل ا تي

 ف
1 

 ىلامتلافونيضئاخأ مم ُُج ضو انو لامتل أك لطايلا 0 الأ نر ماي ف ضوالا ||

 ماك
 ضرالا 2 راكناق ٠ ىشلايف لوخدلا وه ضوماق هر ريغ سا رلح يف اوضو قى متع |

 حودملاورتةنلاون , ارقلا يناعم يف اهل الاوإ يالا حتفلاب ناكناو لط ايلا وهف يوملاو ىشنلاب |

 ىوفلاب الو سفنلاب سبأ هناف نيقيدصلاو ءاياوالاضوخو لطابلاب ال قملاب ضرخمنال

 ءوطاشو ر ميلا في رلحالاونيممحا ميياعهللا تاواص دنع نيل رملاو ءايينالا ها رهطدقو |

 دج ممقترا ذاع نم لاس وذءانعم وأ الرسم س افلا ناك لصدام نال برام ١
 ١ اهلعام طخكت شدالا لدتسق حاب رلاو لحصاف هتحنو هرشقفهمدكه ل نمديلع ام فرج
 يالا يللارج 0 جأس مالسلا ويباع ايلالا فوقو عشوم ىع و سوماقلا ىف 51

 ايش الو رايغالا نم واس اديقدب مة يوبدلا في رشلاعهماقم لت يف ةيةطللد حرار م

 تامر مو ةيناب ر بأ اذآ م هاك لإ راثآلا عدس |
 وهو 1 اذَشو هيل

 تاكل ياش 2 عضوا لقفحلا يأ نوسلل لحاسلا كل ذي مهفوقو ناك يا هلجأ نم لوعفم ْ

 مكحلا ءايغسنلا ضعبيفو ةخسنلا»ذهيف ملكتم ءاياالو لالا بانجلل ءارتحالا يأةمرحلا

 انيبندمح ناسل ىلع مالكا نوكيف ينمرح ظنح لجال يا انوص مهضوخ مدعو مهفوقو يا
 م خليف ةبئافورسُفا سدقٍر انا ةروص ةيضرافلاةروصلا نس لوكيل لم

 هلبق ىذلاتسبلا ارشيف انمدقاك ةمق اولا كالت يف لو هيلع لمه روض رايتعاب ةيدمجلا

 لعليلد . مئافولا فلولا يلم يتلاروضحو ةلوقنمدرسهللا سدقربك آلا خيشلا نع |

 انمدقودنارع نمالرظني رضاحلا:! ءارم نم هثاف أ أر اهثدولءو هدعتعو ةعقاولا بح اص ةبترسولع

 راصبا دوى واخ ملاعتشان ١ىوبتلاةيدحلا يف انمدقومرس هللا سدق يلو ملاخيشلان ع ملشم ا

 هللاوصدمت نال ع اينو الا تملك اذان سو هيل ءلل ! لح هرون نع مهبولة روثو نينمؤمل ١

 كلذ بعالت مالسلاوةالصلا هياعاتقيلا ةراعتسملامروص سايل عزندمب اسر هيلع ا
 مم 2 ل رع مكس از لوو "مك ابد ةوقبكلذ لا اهتراشادق ءاصوصخ ١

 قودنملاو بشخلا نم بابلانأ ىرن نحنو ميحَر نور نينم ل 5 ماع صير رح
 رصب نءهلار زعيرس بش ةيهاميف ضراعرما ةيقودنصلاو ةيبابلا سابل كل ذوحتو هنم

 هروأ نم ةقولخت ناوكالا !عيجحن أف بما ةيهام دهشإ راعربتعيإ اذاهتريصب ن عد رظانلا أ

 تاراشالاوةيربتلا ثيداحالاب تباثلا و ققحلا لها دنع فو هرمملا وهاك] سو هيلع لع
 و م ياسا

 ا ضرْعأف ابابا يف نوري َندَدلا تب اذإَو ىلامتل زاقو ارضاح ىزأاك فحو 1

| 

 كسا سس تمس مجسم سمس هموم ب ا م سمسم م سمع



 ا ىف؟

 هتروص نع هئادادعب يغرافلاناسللا ةروصن مكتمل اره اسو هيلع لص يبل |نوكيف ةيآرفلا

 ءاينالا تفقو رع تءدخ ةقيقحلا لوقت اهبفتد مشمةيدممملاةي رودلاةقيقحلا ءاقبو

 1 انيلعاهي ستقام يفاعملا هذهر ص أخل اروذخلا اذهيف تمرح مشوا مهنم اظنحو ةنايصدلحأسإ

 دقأو عامنالا يوايسيف عايضلا نعنيب رقلاو *ايلرالامالكلةنايص لحما اذع انتباتك دنع |

 | هللا ءاطع_ثبنيدلاجات لماكلا فرامل خيشلا ,ركَذ ةرابملا هذه رخخآ ىنعماندجو |
 || نسملا يبا هخيشو يسرملا شارعلا ىلا خيشلا بفانم يفنملا فئاطأ هباتك يق يردنكسالا |
 تضخ دي زيايلا لوق يف هرس هلا سدنق يمرملا سابعلا ابا خيدلا ينسي لاقدتعمللا يغر لاق
 ١ ءاينالاب قاعللا نعوربعو فسد مالكلا !ذهبدي زي وبأ ريشافادءاب ؛ءايبئالاف قو اري

 رخسآلا ناجلا نم اوفثوو ديحودلارجاوضاخ مالسأا هما الانا هدارموم السلا مييلع

 يذلا | ًطهو أ وذقو تيح تقول الم كت دكو لف يأ ضرالا ل ىلإ قلأ ا نوعدب قرفلا لحاس ىلع |:

 3 امعيبج لاقدهنأ هنع درو دقودي زي يبا ماقع ق اللا وهدي ري يلا مالح هيك شلارسف

 ءاسيبنالل قزلا نطبيف افةحاشر هنه تشر مالسع لم قزك ءايبنالا ذخا امءايلوالا

 لاكي مايقلاوةعي رشلا مارا يظعتلادي زي يلا 2ترعروهشملاو ءايلوالل يمةحاشرلاكلتو |
 أ ظني دلل يف مق ا ل تان ةيالرلاب لجردل فصو هنا هنع يس هنا ىتحبدالا 1
 | ريغلجر اذه لاقودب عمشمملو ديزي وبا عجرفدعتلا طئاح يف مخنلو لجرلا كلذ جر ا

 أ| رباكالا نعماج اموىملاعت هللا دارسا ىلع نموي فيك ةعبرشلا بادن م بدا ىلع نوم أم
 ندانألا الممل اهانلوأ اهرهاظ ركتاسي لاعقاو لاوقا نءيملاعتهل ممةماقتسالا يلدا
 [١ ث«رب 5-2 ال ملسو هيط هش ىلصدلا لوسرلائدتو مهقيرا رط ند هتاقنسا

 نيدلا لاج يشلا ىلامتهلاب ؛ فراعلا لانو المريملا يف امل جت تناو وسلم تراني نم
 ةناكىلا قارشالا مح نب :ارق هباعك يف هرسشلا سدق يشوتلا يلذاشلا ب هاوملا وب
 نوفراملا شاخأب 9 هلحاس :ايبنالا تفثو ارق تضخ فراعلاق قافألا ميِجفةيف 97

 هايبتالاو نايعلاودوهشلاب هثيؤر اودبق كالذدعب و ناهربلاو ليل دلاب الواديحوتلا رحب
 مهتيادب تناكت نافرعلا هنعربعي ال اه ىلا ارلصو غةرابعلا لحاس ىلع ةلهولوأب اوفقو
 مالسلاو نيفراملا ةياهتءالسأ !مهيلع

 ىرركلا سيئات يفاهدعهللا يمر ضرافلا نبأ لوق ددع هلرظالكي يتدلبانلا فراغلارهاو بزوال
 ”تدصتزاهل ثدصدي فكك *ةراشأ علالام .اوب رقثالو ةرركذلا ||

 نيلوالا حا اورالىلامتدمةراشاقيملا هذه'نانحأ يي ىيلابألا ميتيلا لاماوبرهتأل || ل 2
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 | ديمهتسحادماذا نيدلا موي لا نيب رق نينراملا مهتثرو نم مريغو نيلسرملاو ءايبنالا نم

 انيال هافانينل سوه يلعمتا ىلصادمعدب صخخلا يذلايذمحلا ماقملا اذهليل 0

 أ( فقالخ ىلع لمح دو هللادبعديي توااهتي شاع مالسلاوةالصلا هيلعوهو هبا لديالو كلذ

 رثكأ او لمح وسو لموديل ىلص ييبلاربا تام هئارك 5 فنالا ضو مرلايف يليبسلا لان تاليف

 هللا ىلص هما عا ذكو صسقاشل نم رثك !ليقوشي .رهش نبأ ليقودهملا يف ناك هنا لعءاإللا

 3 هيلا تناك ناو ةروكذ للاب الاب ةيئأرقلاةراشالاهيلاوايتي كرف اوفصروو نام .لسوديلع

 وادم هد 1 ناكل هئاعس لاق اككينام مقاتل اتاي ادا ؛لكتةلماش
 ٠ ودم مكعب ا, اًنيِْولَو فو * 22 نأ لب نحب ادفتل يدر تاملكل

 يا 0 هوقو ةيدمحالا | ةقيتحلاب ةصوصفلاةيللالا ت تايلقاوةيدمحلا تاماقملا ىلا لأم,
 ا م ديأت ة هيف دا يلاعلاىل اةينآرقلاةراشالاةلمن م وهو ثلا ذب هيف يرصنال زمرو »اا

 ةالصلاهيطانيبن نإ. نم مالكلا اذهو دمرش يف يرصلا لاف هلبق يذلا تيل ىندل مظانلا
 ةراشالاناسلب راشا ايا نيمباحملا لكلابو هعمج ماقج صتخض قالا ديحرتلا لاكذأ حلسلاو

 نياوالا ىديافكىلاةراشالئاميتيلا لاما اوبر قالو دلوةيدنع أ عنالاو نورومأم مهنا للا

 ا مالسلاو :ةاصلا لفنا هياس انيذلاو»ا :.ءلاموهيذلا قاذلاديحوتلايف فرصتلان ع

 | هاوقب كل ذل يريصو الا راشا دفرلاصطلا نسحا يش ىتلا ةمباتلاب هعقيرطاوكلس نيذلا هيعباتمو
 هايسالا مهأل اهتمو بسيتلا ملاع نم مولعلا تاذ كال

 تع عياصالا عم ةحارلا ف كلاوةمايقلاموب يئارل تع هن ددنمو دآم السلاو ةالصلاهيلعلا#

 هدو لباد راصلا مغي تدص وقو حايصملايفاذكندبلانع ىذالا فكتاهنال كاذب |
 أب نبا دص ذك نعدتددص املا يفو ثيئأتلل ءاتلاو لريال ويم ضام لسفتلمحلا لادلا

 رووا راجلاو يدمحلا قاذلاع اماقأأت نعدب تكمل م ميلا لام يادل هلوَدو هتفرصو هتعنم لتق

 ىلع دتو لاحت قرح هلوتو ,يغرمدمتالذارصل مدقنلاو تيارت تدصتب قاعتم

 ماصلاب تدصت هلوثوحابصملا يف ذك مارك الل ةلعد يجلاف كتمركأل نتج ذاومخ يامل نامزلا |
 لصالاو تاتبتودل تغرفتمالل تيدصتحابصملايف لاقوةيفاقثل ةروسكم هانلاو ةزمعلا
 فيفضتلا _لدباقنددصت

 || ىربكلا هحيئات يفامدعشلا فر شرافلا نبا لو لخعدلو ن6 يلب انلا فراعلارهاوج نموا
 ةمه ريثأت زاثيا همه ادق * فراع فرعا ثاريم الولاب زحو

 زو وةيشنهنم راك أوهللب مدع نادل رق نم ملسز هيلع هوا ىلص دهان فوه فر اعفرعأو



 اء

 ا يي تم سس يت تتصل

 | ردق لعدنافنيلماكلا ءايلوالا نم ةيدمحملا ةثارولا بحاص فراع فرعا ب دارم ا نوكيا
 امي لك هد« قاف .,ىلاعتدلل هقلخاملوا وه يذلا يدنا رودأاب ةقواخلاةروصلالاصتا ا

 نم زو ةب وصعلا ريصت يتسيقاسنالا محرلا لصتي و ةييسنلا ةبرقلا لككت ثيدحلا يق درو |
 ةردقملا ماهسلا باب رأ مثو ؟هواعم بيست ثرودي وصعلا لصحت ل أذاو ريدقت ريغب ثاريملا

 يلولا نوكيف ةيدمحلا تام الأ نمماللامهلع نييبتألامردف ىلع يدل اةئانعنوث ري

 دقت اماوهدصقو ليم راص ىبدلاوكالذ ريغ ىلا دمضاي د ودمع و 0 ا

 ا لكيفكلار#«لاعغالانمديرب/.ةيج ىلا هيلا ةثدار !هجوتوهيلقلا عمه اتوا ايعأ

 عدت اقص روبلظب هتافصدل تربل يذلاىلا متدأ ريغدعقيالو ليالف#ل !ال!قدصب يش

 ثدينانالا هتاثص نابدل ىشكن اق «هتالاح ا> ميج يف هئامسانايعاب ىنسحلاهزاي ءأ هيلع تلجتو

 +«ديوجلا يحله رءامسا ل الط «ديخ نمل ةفاتخلا هايس عت سلا ةهزملادب رتانص لالظ |

 ١ ةماعلا ل الظلا نم هيفا ىن :ةةساف + هيدوجولا !ةققحلإادب ؛رتاذيف#هب ري دقتلاهنا ذتمدعلاو

 ربظف لالا ىذولع قط لع: دارالاةرسض> نمةيهلالا تامرلملاوتادارلا صخاوشب

 ا هير تازتالاولط يولد امساو «4ئافصو هتاذب + ىقدملا قلو «قلطملا بيغلادب ر

 ديلا قسفاف#ةيئاكمالا ةيعدعلا !تاريودتو+ةيريدقتا اعراثا !ىنمعهئايساوهتاقصو

 تدهثف *هياملاهتريشح يف هيلع ودام يلع لبق نم ىقحنل ىةتو# هيلكلاب لبق ند قرحملا
 مش كب موسوفاب متفرع مدع همهباجتح الشلل ذ ذلبقدسلت نع «ديشو ناك ام نواهاجلا هنم

 وهال مهل ال 0 اديش مدقلا اديالك ةلجيف ىلاعتّشا هلاقا_ههسنت نموه دهشوشألاه

 || ود اذهو يكس تلأ اذير مق وعل! "الراسب منقل رانك :ئدلَمْلاَو

 . يدحجالا ثارملاو يدمحلا مانا

 | ىربكلا دتيئات فامدع تا ىغر ضرانلا نبا لوقدنع هلرقإل6ىدلبأدلا فراملارهاو نوم
 : ةيبرقي ىرثال ايرثلا سيلو + حزان ىنع تنا ام ىلع تناو

 || اًقوصوم كنوكى عيا تنا ام لوكا داحتالا ماقمىلا لصاولاكلاسلا اهيا اب نعي تنأو
 لمعلاو علا ةبت ريف كنا را طاب ىفسحلا هئاسأو ىلاعت قحلا تافص روبظ نم نوكبامةءاشب
 برلا لاني ؛ وسلم يا نينار اويك ةركحإ و ىلاعت لافاك كلك ناب ر تري ىتحلاحلاو

 [دخو ارم دشبم حزانو حان هلوقل وتل مدنقم ربخ تع هلوقو سرة ىلا نبي وسنم يان دينا فنال يلاعت
 ةققحلا ل نيعن مالكلاا ذهو سوماقلا يف يناذك دعب ا>وزنو ادنزن برضو عنك حرت نمديعب يأ

 مسوين ىلص يلا قحوفاوعملا يضر ةتئاعتل !اقاكأ اراك حاورالا جوري ىلاةيدصلا



 !.مم

 انفوقيىلا اهب ريشي تايب نم هرسم هللا سدق ربك الا خيشلاو ن ارقلا قا ناك /
 يناوالا حورال خورلا حورو * يناثملا ميسلاو كناارقلا انا

 يفاسل مدنعو هيجاني * ميم ينوب دنع ىداؤف

 عسفراو# تاماقلا املا ارغلب ناو اوناك انك نيكلاسلا نا كل ذ نم ضرغلاوهرخآ ىلا

 |' ناف «ديدحالاةقيقملاب ىقمتلاو#هيدسحلا نيملا ىل يعل اب لوصول !مكيال*تاجردلا
 ا رلا سيو هلوقر *داجي الاو دوجرلا يتيثرم يف هب ققحتلا نعالضف*داتقلالو طرخ كاذ مهف نود

 ةراكك كن ذب مجنلا ىهاهريهصت ايرثلاو لالا ةريغك ىنمي ةاوت*ىورت ةأرما ىلاقي يورث هلصا

 ءاباو سبل ربختي رقي بارئال ياىرأللهلوقو سوماقلا ينهركذ لوطا قبض عم هيكاركسم
 كلذ ىلا راغا 6 يلالا يتاذلا ماقلادو و يئامسالاويقاغصلا ماقملانيب قرف هنافديكوتلا |
 ةبدعملا ةقيقحلل (طاغعدلوقب ي يراها ةيزمش بحاص

 حلا مدآل أهتنو بسلا ملاع نم مولعلا تاذ ثال

 ركل !ةيئاتلا يفارعنعملا يضر شرافلانبالوق دنع هلوقالج ىسملانلا فراعلارهاوج نمو
 ىتطبغ ك ردق قوف نكلو او * هنود طبغب هلا ثيحييردقو

 أ( الفن هنميقدأ يف ماقي يذلا ءراادسعي ل اع ناكميف يملال ماقملا يف ئاحو ىر ,دق نا ىنمملاو

 امو رادق.ياكردق قوفهلبف امكاردتسا نكلو هلوقر ةمفرلاووعسلا ةهج نم هيفواقي نمع
 فرعي نم تس كفاف ينع لوتيال ثيجب يماقم ينو ىدسح يا يتطبغةعقرلا نمهيف تنأ

 ثاريملاو «عماجلا يدمحلا ماقلا راف هفأ كتميق و هيلع ينط بغي نأ نكي تح يماقم
 اذهومالاهطبةباق نواماكلا ءايلرالاود ايينالا نم رباكألا الا هنرميال + عماللا يدمحالا
 ةيلالا ةقيقملا ءالثسا اررهظب# ةيريغلا ماقمن عد ,رملادعب «ةيدمحملا ةقيقأ ا نال ىلع مالك

 ىربكلا هتيئات يفاعتعش ا يمر ضرأ الانبا لوقديعدل وقالي ىملباتلا فراملارعاوج نمو
 ةيدحأ ةاقم ايار دمي ب 08 يلقو يك يك
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 *«ةينامسلاة ب رئاسنالا يق أشن روط ىلص#هي رمالا ةيناحورلا ةوقلا نم معمأ هبام يآ يعش | ا

 ثيح نع يتملكي صعم نأ ىنعملاو يعمم ةي ربما ىلع ةعوفرملاةددشملاةبسنلا ايي يبيك هلوثو
 وهفهب مع يذلا همم تنك لئاوتلاب برقتملاثيدح قمالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 رس للا س دق ربكألا خييشلا لاق همالكهب مس لاناو ينملكي

 ملعي ال هنأكل هريغ يف * هتاذ ةقيقح هيطاخت نم اي
 ملكتملاو هنع لكلا وو * هتاذ يف هتاذ بطاخملا رهو

 1 تل ع ا 22 2 22 2 ب آآ 7 -- ب بضم -



 !ءملا

 ملظم وا ربدف هيف تنا اسم * رظان اهيف ناوك الا كاره
 | ىلقوهارفو+ هيناسنالا أش روط ىلع *هينابرلا يقةةيقح مالك خيسمل يووم ينك نع
 ىلإ نودع لءافلاومربخا يأزدحو لا ديدشتي هَل نم ريخت يأ لومفملا مس أةهرصب ابنه

 ىا ايؤردمحاب هلوقو»هئابر ف راماو+ +هيملالا مولعلا نم هيمربخأ اهىلاتوملا رريخأ

 | هترصبا ةيؤر :يغلا تير ردصم ةيكرلاو ادم رثكايف اي'ر وا ادم رثك ا ينةيكر
 ىلع تزد يلعابأ مر همانم يف ىأر لاقي ١ ١ ؛ًاورأاو * يشل اهعئباعم نرعلاةيؤرف رسل ةساحب

 ىيريام ايذرلاو هتادركم يف يغارلا_بلاقو#«حايصملا يف الكت ينأتلا فلالنرصنم ريغ |

 يدلأالاةربث ١تارشبم نم قبو يدرووالاب ل قون ةزمطا فقشدقو ىلعنودر مانملايف

 وأ يقي را امج ىلاعت لاقو *قحلأب لكلا 00 قدس قا ىلاعت لاق

 ناكمنا لاق .رمانلايف ناك جارعملا نا اقم هب قلعتو ىواشيبلا لاق س ال قل ا

 نيدللا مهن ميشال جارمخلاو ءارسالاب جابتبالا باتك يف لاقو*ةيذررلاب ايذرلا رسق ةلفقبلايف
 ءارسالا نأ ىل!نيملكتملاو *ا.ةفلاو نيث دعملاو نيرسنملا نم روبمجلا هيلا بعذ ىذلاو يطيغلا

 | سدقلا تي ىلا ةكم نم مادللا ينال مم ةظقبلا يف دسملاو حورلاب ة دحاو ةلبل ينامقو جارمملاو
 ١ هريغو ضايع يغاقلا لاق#«ىلعالا يملا اش ث يح ىلا ىهتمملا ةرديسيملاىلعلا تاوعسأا ىلا
 ةحورب نأك هأريسالا نارىلامهضعب هذو# رابخالا حييعتوشيإةيلا لدن هيلعو قااوعو
 ىلا_هتهلوب كلذ ىلع جتحأ و هثع هلل يفرش واما بعذملا اذهو مادا فس رهيلع هن هلل ا ىلع

 ١ رهاظلو امانم ناك ام ىلع .قلطتامل اي راد سائلة الإ ةلاتبحأ 5 بن81 نلمح امو

 ا انأو تاظق. .ةساف مئانانأ انيلسو هيلعهنا ىلمهلوق نم قرطأ ضب يف تب داحالاى رطب يلام

 افوقنم قاس ا نبا ثيدح يف ال اهنعدتا يمر ةذن لاما بهذملا اذعيرعب ومارخلا نيس ا

 5 ئرلا ناب ةي 5 الا نع بيجاوت#هيسورب يرسأ اول سر ديلعملا لمه لرسر دج تدقتام ا

 ةنتف هلوق نأب امهنعهفا يقر سابع نبا _لرعلقت ؟ةلقيلا فةئرا ىتمي نوكن دق |(
 ايي هلرق ةرءودحا هب بذكي الو ةستف ماخايق سلذا نيع ةبرراهنا ديكي سانلل

 || اناو تظقت مان هلوقاماو او رقسا هال هظقأن ان وهو هيلا الا« ينل وا ثراب مئانانأ

 تروكلملا يئاوعهتدهاشج لابلا غش مديق راكأمب افا ىاتقتاءانمب أر أ

 ىدذلاشي دحلان اىلع مارحلا دهسلاب ودوالا ةيرشبلا لاح يلا مجري لف كلما لاعيملا عحرو
 دازو هظفحاموديل برطشاهي وةراكي رشنأ ىلع اوقنتا* الملا نان نهو.مونلا ارك ةهيفدرو |

 هدعسي لب ةجع ملحن دنس دوب مهتاباهنع اههعمللا يضر ةثئاعل ىزءباعو رخو مدقو صقتو



 مع ١

 يف تناكالو كاذذا ةجوز تركت ملاهتعشا ىضر ةشئاعف هنري دقتب و لوهجيو ارو عاطمقنا
 مل اذافدعب تدلو نكت ملماعب ةثعبلا دعب ناك ءارسسالا ناب لوقلا ىلعو رومالا طبضي نم نس
 بهذو#هف الخيام اربخ مماهربخ حجري اذ اهريغ نعهب تن دحاهنا ىلع ل ,كلذ دهاشت

 سنا ىرعع هريغو رازبلا هاور اهب متحاوجارعملاو ءارسالا راركتىلاةماش وبار عمتعاجج

 عوقو كعيبالو رب نبا ظفاحلا لاف#دعصق يف هدقتا ل ةفلاختجا ارعملا ةصق نأ نم هنع لبا يشر
 لها لا وسو يبن لك اهب”ما يتلا جارعملا ةصق يف ددعتلا عوقو برغتسملا امنأومانملا يف الذ لثم

 هجنبال ةظفقلا يف كلذ لغم ددعت نان كل ذريغو سما تاولصلا ضرفو هيلا ثعب له ءامس لك

 هعوقو م مانملا يف كلذ عوقو يف دعب ال هئابهيجرتلاو ضعب ىلا ةفلتؤلإ تاياورلا ضعب در نيعتيف

 ءارسالا ثا ىلا ءاواتفيف يوونلا دب مزجو يوغبلا مهنم ةءاج ب هذو#“هقتو ىلع ةلظقيلا يف |
 ناك ؟ هيلع اريسيتو هلةئطوت مونلاٌةرم تناكو اولاق ةظقيلايف ةرمو مودلا يف ةرمنيترم مقو

 ةيرشبلا هوقلا هنع فعضت ميظ ظعرما هنافةوبنلارماديلع لمس ةقداصلا ايؤرلاهتوبن دب

 ةئطوت مادملا ينهقفو ىلعةظقلا يف ءاجن يظع هلوهنالاي ًورلا يف هيلع لوسس ءارسالا 4 كلذكو

 ىتلانيحلا ةمحت ةاقملاو هيلا فاضعةلقم هلوقو*:هيلعالي سستم دبعب ىلاعت هللا نماقفر ةمدق و

 ةبوسنم يا ةيداادلوقو سوما يفاذكدرصكلتماهعجوةةدماوداوسا ١١و ضايبلاعمجت
 ةعقاولا جارعملا ةليل يف ىلاعت هللا ةيؤر ىلا ةراشا ثلذو سو هلع تامل لم دعاس ُ ماديا ىلا

 تيعباتلاو ةباصصلا نمفاسلا فلتخادقو يل مدا ملا لاق*لسوديلعُلا ىلصانيينل

 اعدل ر ةشئامشلا تن هورس جرم هير مسوي اعدل ىلص هيأ ودايف عريغو

1 

 ا

 هلاوشأن عدله ءاجو هنع هلا يبضردو سمن أن ,ءروهشملا وهو هيلة هار هنأ ىلا هذ ظ

 هلاىلا اههنعشا يفر سابع نبا بهذو«نيملكتيلاو نين دلل ندريغك ب عذ هيلاو هنع
 ربت ةيحاصر يرهزلاو رابحالا يمك مزجهب «سابعنبا باس ارئاس لاق هي وورصبب آر
 :رسطاوبا يشل لاقدب ودب رعأر ادع نأ فلي ناكدنانسملا نع يحو# نورخأو

: 

 هللا لم هللا لوس وسرد ءالملارثك أ دنعججارلا ىووتلام امالا لاقو+هءابتارئاسو هي :رعشالا
 سايفنبأن د دئسإ دما ءامالا ىوردقو# جارعلا ليل هسأر ينيعب دعأر .وةيأع

 يناربطلا جرخاو# لجو زغيب رتجأر اودي هنا سما لوصر لاق لاذامه نعال يضر

 ةردودرصبا :ةردثيترهدب رمل ادت اظن لوقي ناك دنا امنع هللا بقر سابع: !نع سيم دعس |

 جارعملاو ءارسالا نأ ملو نيب قيفوتلا نكي هلا لصالماو نق يملبانلا نراعلا لاف *ءداؤنب

 يفد لجو رعد كأي اسود ىلصينلاناملوق نيب ب وماخلا يف ناكو ةظقيلايف ناك"



 نانا ماخلاو ةظقيلا رادير تأيأو اوامال ادلع لي ريج أر ائاوءارامدأج جار مالةللدسأر

 رئامةظفي كئذكو همانمو 10 سس لص يبنلا ةظقي نيب وان انمواتتلظفب نيب ةقيقلا يف ٠
 موهلعءايبئالا فو انين يلقلاكاردال عياترسميلا كاردا ناق مهمانمو مالسلا م,لعداينالا
 هال ن وشل قدرك جيا تاو نال الد يسال يولقو ماسلا

 ىجوي نآكف ايحو مالسلا يباع ءاييالا مام نكون ذاديوع#و ضو ضقتتبال سو هيلع |
 | مهنويع قيط هيأ مهما نارمالا ةياءادتظقي لقممالسا 1 ميياع مهمادنأ ةلةيلآك مانلا يفمبإلا

 كردي كلذهنال سشلا الو رتل ربو يداولاةصقيف لودي طعما يلم مان اذه واناتكو 1

 | كاييرايل ماابي ؤرلا لاقو امانم جارعملاو ءارمالا ةيشفلا# هللا سف قوم نيملاونيملاو

 ا ةيؤرويشو ةلظقب اهنا ىرخأ ةرماهت ءريظأ درووانايؤز 55 زريتسلوةظقي انلاتيفاب كاذ || ٠

 هلال وسردسج تدقق امتلاق اهنعهللا يضرةكئاعنوكو اتطتك ةلظقب اهمال ايرال
 ا ماياوالا ٠ را لا دباللعقب كف رشلا دساسأ ددعت هيف نو <: لسوهياعملا لص

 ةرخدوأ يا | ةيذري لهملامت ل ديور ن الدخالاو كلذبىلوأ ءاينالاك

 ةبكرلا رككأ نف ةي رهاظلانود ربظماةيؤر ى يف تانئاكلا ١ روصي ةياا تاقصلاو ايمالا
 : ١ يلقأر ءاطمأبدانا ةيارلا تل ا و تاقصلاو* ايمالأ عة درجت أدل !ةيدردأرأ

 || ءدوجو تامالعيا هلأ تايآوإ امالي لب زيج رواتل اكل ذيعسأتافسل لاو ءايسالاب

 قوما لاو هيف فالخال دحاودسفنيف رمالاو قحلا

 ةروكّذلا هنيئان يف مهدع لأ ىغر ضرافلا نبأ لوق دنع هلرق الك يدلبانلا فراعلارهاو زمول ْ
 1 ينط ضيف ذ نم نوكلا يف اسح ىرت ع اكو و حور حاورالل يب حورو

 ! ةيوصعب اشي ؛! [طارصايقاهثراو تالي هسا ةقرقأ ناسا ىلع يدسحملا ماقلا نمم الكل ا ذع

 يف ءاج !؟لسودلعشا لس ءرون . تر« تقلخ اهلك تانئاكلا ناف يروتلا ىلصالا بسنلا |
 ا *هيريقلا ودل ومر تاو ديال :ةيقيقل ا ًاشذلا كالت يف هتأشن تحض ااذاف ثم دخلا ْ

 مكاو ,ةتلوست' ى < اجدع اتلاف ةيلايعا ةيعانل ناسلب هيد هلا ةيقشلاتن كا

 ةراشأى سنت ىسفتمالسلا مهيلعءايبت الا لوقلا + يتما يتما ةمايقلا مويرلسو لعالم لوقإ و
 حاورالا لصامالسلاو:الصلا«اعدحورناف حور حاورالل يورو هلوقق ىنططارسلا اذعم لا
 ريكألا اعيش لوقانه نموظونحلا وألا يب مابك سوفنلا سات ةسفنو لعالا مقل يعفارلك

 هللا ىلم يبا ةيناحورل لك ايمانا ثررلاناكشالوةيتسوبلا اياسرلا حرش فهرست دن | ا

 نمد كيه حور هناق لوسرلاحاطا دقفحيشلاعطي نأ أن نيمو اح ادبا لودر ويف ةاوهيلع



 م1١

 م اوفا ا روبظ عشوم_لوسرلارثتنيحو هال هئافدنا عاطا دقن ل رسرلا عطا 0
 اد اعيش ىرت يأ ىرث لوعفم(ةسح هاوفو#* هللا قب هر يقكلاادي رال باطخ ا

 0 يا !اناك هقلاخ نعدرو دص ىلا رظتلاب نسح نيوكتلايف لخاديانركلايف ١
 لارتلاب» ايشالا ضعب حبتور ؛ىش 2*لك ىلع لانا بتكث يدحلا يفوق هيَ 53 ا

 سلا نا اكةتسلا لها دمع يعرش مس حبقلاو#ءايشالا نممريغملاو «يشل لا ءالذ سفن |
 ب ولا نسما نال ةجابالا ءايشالا يفلصالا ناك افمو لصالا وهوشلل ذك ١
 ىلاعت لاق اكلها عضارعالاو اهلا رظنلا رابتعاب اهيلع جبقلا ءدرطل “ىراط كس
 صوصنلاب كلذ نمهءرح اممىلاعت محمدي ضزألا يف ام "مك َنلَس يذلا ره
 ءاطلاب ةعيطلاوهيلا فا اضم يت :يط هلوقوجءاملا افردص ضبئ نمار قو ةينظلاوةيعطقأا

 ْ نأ اك هتاف يدمحلا فقيرشلا سلا نعقيانك ءاه نومه* بارت وهونيطلاةدحاو ةإ ملا
 إ | داسو هيلع ها ىلع هلال اقمداجأ |يف ةخوننم سو هيلعمللا يبدهحور نءابلك حادرالا

 ا هللا دعودتلا تو هللا ضراومتا ةقان لثم في رشتلل ةفاضالاو ق واف لوا وه يذلا هللا

 |١ ركذاو اهتلاخىل ارظنلاب نسحلااهيلعربلقب ىنا! ينسب نركلا يف نسما ءاداسجالا عيجلذكت
 || ةدورإلاو ةرارطلاميرالا مئابلطلا أشلموع هينذلا لسوهيلعدلا ىل ص هدسج ضيف نم

 هلوقب كلذ ملا ر اشلأ بارآلاو ءاللو ءاوحلأاو رانلا ة ةعل ؛رالار صاتملاو ةسودلاو ةيوطرلاو

 الوزيطالو ءامالودد] الودي اوريو+نيطلاو ءاملانيب مد و أ تناك لس رهلعْتا لع

 هيلعمشا ىصداسجالا لصامدسحو حاورالا لصا هحورتدسجو حور وردد الأ اين نوكب

 | شايلمى جادلاو هللا دبع بج يقرهلظ نحمد (ةبمج نم روالا لاقتن اشي دحمدي زيرخلم
 دام ناكرولا ١ كلذو ملسو هيلع يلح هتدلاو بهو تشب ةئمآمل لقتنا ع لس و

 يف ريظىت>ةرهاطلا اتي باسل يطق داس

 وف *مويقلا يلا رونب ضرالا تقرشاو ع موهتلا تءار "وتدل فقسدل 3 رفا دلا | ملاع

 *دابملاب ف يطلش اوسدانجالا وبادحاورالا رب بالو هيلع هللا للص

 قبالا تيبلادمب امنع هلل ىفر ضرافلا نب! لوق دنعدلو قة يمن !فراملارهاوج نمو

 ققئر رذلايف ردت يف ؛واصوصخ 2 هتفرع روبظلا لبق ّط 0 نذَف

 ءانلا رذن هلوقن انرك داك اطاوحأ ثيح نم اشياةيدسحلا3 يقلل ناس لعمالك 1ذهو

 ( كهل رذت دانجالا جي دو حاورالا حور يحورنا تفرع اذا نأ عبد قاع مي رفتلل

 أ ىأ امهلوقو رذب قلعتم ل هلوقو#بايترالاو بيذكتلام دعو ناعذالاو ملتلا ين يَ عك ما
 | تس ب حمل حم م
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 ادق

 ةتفرع هلوقو *« يل نيصوصفملا يدسجو يجو ربايثدلا يي روبظ يا روبظلا لبق يذلا مالا

 كراك امعيمج نمهتقنت يأ هترعدلوتو ام وهو لوصوملاىلا دئاعريمضلاو لوصوملاةلص
 رظنا اناف ايندلايل عئر دقشأ ناملسو هيلعدشا لم لاق نئاكوع وا نوكي را ىرون: دام نم
 ثيدحلا فو *يناربطلا ءاوراذه ىنكىلارظنا اك ةمايقلا مويملا اهيف نئاكوه امملاو اهيلا
 اصوصخو اصخءيبكلاب هصخردصماصوصخ هلوفو«نيرخ الا نيلوالا لع عت يعصلا

 هلا يندخ هريدقت فود لمف هبصان قلطم لرعمهوهو سوماقلا يف اذك حعفتو ةيصوصخو

 أ رور رمطاو راخلأو لاعلا وا ولأ يلو هل رقو#تاقولخللا ميج نه يريغنوداصرصخ كلذب ىلاعت

 يزلاوهو دذلا ماي يا ردلايف هلوقوجينزمت| ينعي دمت يأ ردتإل هلوقو#يردتب ىنامتم

 مضار "مهيأ" ند عروب [ نم مد ينإ ثم كبر دَخأ ذ|ةهاوقب ىلاعتديلا راشا

 | جرخاف مدا رباع *هلانا ثيدحلا فءاجو<ةي الا لب نب“ تأ ؟مىسشأأ يلع
 ةددشلا ءارلاوةحرتنملاةمجلا لاذلاب رذلا لصاوول ارلاق" م تنس لاقنرالا لثمدبب
 يردت لعاف ىتققرهلوفو#* سوماقلا يف !؟ةرؤئدحإ الا ريش ةبحقنز اهنمةئامو لفل راغص

 مسأ ةقفرلا او باهحاك قافراو باعكك قانرهعمحو ميقنارت ةءاجةماعكو ةثلثمتتتلاو

 لري نول ادق ةقئرلاب دارأ سوماقلايفا ذك ابحو بيو دريصك فر عججو عمج

 مداريظيف مهأك اشت مهتموغو رغملا يفر ذلاك م وةيمدآلاةئاسنالا ةروصلا فن يدألا

 اي ةيدسحلا ةنيطلا,ذه لص نم ةقوافع واهتم ذأ قل ة ةدحاوةنيطوت دحاو داع ع
 ةيدمصلا ةقيقللا ناس لعدد تقلا ذم يف هلوقب ورسصلا | سدق لفانلا هيلا ريشبس

 يقوباب هاش عَ هِف يل # ةروص مدآ نبا تنك ناويفاو

 ةروص يلعةردقلا لقب ةموس .رعةيمدألا ةروصلانأ ىتحتي :دممحلاةئيطلاءله وهلا اذهو
 ةينانلا ملاك طبلاو ءالاكناديلاو ةرئاد ملاك سأ للا نانرلسو هيلع لمد مارست
 ةروصلا ءعىلعودو رانلا يقرانكلا نءدحا بذميال هنا مهشمب لق دفولادئاكن الجيلاو

 ا هنن ربكتو هتثيه حبقت و هنو © د ا نكلدم سو هيلع هلل ىلع عما ورحل اماركأ

 + مدقلا يوكل 11 طلاب . قالسو يطل مدح روم مسرع هلوقو ها ئيدللا يف درو

 3 بكلا هيلا يف ادع يض ر ضراقلا نبا لون دنع أرق يسابانلا فراعلارهاوجن ردا

 يتحدمبالا نوكلا يف”قطانالو * 1 -يلضفب الا ماع الغ
 ١١ ماسعأا يف لاقوكالنلا نطبءاوح ام واهلك لما ملاعلا سوماقلايف لاقماللا متغيملاعالف

 قمم ياللا كرما لذغبالا وثو+ قطعا قانصنولاعلاوماوعلا عمجلاو قلنا لاعلاو
 ير ا



 اءةأ

 || يف اكلشنلايفةعرلا ةجردلاةليضفلاو صقنلا دض لضنلاوهأهدادماو يلشف ببسبإ معلب
 ١١ لكحلا ذا يلةلإملاعلاو ىولعلاجلاعلا يف لضف لكأ دما يدسحلا ماقملا ل ضفوهو سومانلا

 قيس ملكتم ىا قطان الوهلوقو# لسو هيلءها ىلع هروبظراث ؟نم#رورظو »رون نم نوقولخم
 يدمحل ماقملا اذه بحاص ناف“لعءانثلاو يدم ىاىنحدمم الا ءايشالا ةلجج يف ىان وكلا
 أ محر دقف نيمكاعلل مول كاتس امو هقح يف ىلاعت لاقءضرالاو ءامسلا يف دوم

 ا حدام قطا لك ثم و يش لك قلن أ يِذّلأىلامت لان قطانعيش لك واهلك ملاوعلا هب ىلاعنهّللا
 ا . لسو هيلع هلا لص يبنلا يشوهلاحناسلودلاق ناب هتلعش ىلا مح لا ببسل
 1 قباسلا تيل دميه ايي رانا نب لوفد ءدلوتال6 يلب لا فراعلارهاوج ماوج نمد

 ا ةدرع قثوأبهط فر م”تكست # دقواو ةبسمىلالا”ت ت دس نأ مالو

 نأ هلوفو»#«بجم' سبل يا ورغال لاقي تبجم يا تورغو بح ءلاورفلا حاصلا ين لانورغالو

 ىلالا هلوفو*مييلعةدايسلاهل يذلا للملا ديسلاوهديس وبف مدوسي هموقداس رم تدس

 *«رماكليحوتلاو عا لها مهو يماملانامزلا يف ”يطاومدقن يا اوقبس نيذلا يأ تدس لوعفم
 يفلاق ءاتلاوهو تدس لعاف نم لاحا نأ ىلع يصن لمت يف تكستةل حو لاعللواولا دقو هلوقو
 هلوقو#هب تعمتعا ىبءبهلكدب تكنماو هب تكسقساوهب تكسو « يشلاب تكسما حامعتلا

 هطوشي دحلا يف درواك يلك هنم قولخلا هرون يق ىف | هتقيقح نموأهط ني يديم يأدط نم

 مال نآرقلاو شت نارقلا كَ انلَدْنَأ امةطىلاعت لاق ماسو هيلع للا لص انيين دمت مسا ١
 املك مالسلا هيلع يسعى يف لات لاا يشك ةروصويف ل زال ل” ىلا الكر
 ىسيع لم نر ا ىلاعت لافر وأ لوك رم - نبى يعل ىلاعت لاقو عزم | ماع

 ءيذلكوؤملا أوف نوكيف نأ دل لاق "باول ن ند هَ مد ٍلَدمَك ههأ دنع

 ْ داَنآ اًدإْرمآ امن رو هنامجس لافاكهمالك هلوقن نوكين نكهل لان بارت نمدقلخ كلذك
 || ةقوافلا ةيلصالا ةينارونل ادام هطيلعدلزنا يذلا نآرقلاو هدو 3خث الوقي نآ ميش

 وهو يدمحلا هرونب ىنعيد شي ن نمورونل هل أيدل رو ى ص روث ةطساوالب هناحس روث نم

 ةدرعلا سوماقلا يف ةرعدشا يا ثواب هلوقو# م ل2 عوش لكسب ةليأو ىظعلا ةطساولا

 مثول دونم 1 كمت 1 دقت ىلاعت لوقف ىواشيبلا لاقر## ضبقملا نركلاو ولدلا نم

 || ينمي قحلا كتل ةرامتسم يظو قيثولا لبطلا نم ,قثولا ةورعلاب هسففن م كاسمالا بلط
 ١ * ةعماجلا ةيدمحما :ةيقحلاب دارماوةنسلاو باتكلاب

 باسلا تيبلا دعب اهدعشلا يضر ضرافلا نبا لوق دنع هاون يب.ابانلا فراعلارهاوج نموا
 تتتتلبلملل 5 0 ا يبي تح



 ا

 م

 يتبع يل ين هجقيقح # اهناو يع 3 راما 5-5

 هايلادر د كتب يزاجي هلوقو#قتثولاةورملا ةيدسصملا هتقيقحوهو هظع نهب تكستاب طيااهيلع |:

 مالا يلع ثأقأ !تاابيلعءيمالس يأ يال الي سلوفو* ةقيقللا ىف الخزاحنلو بدنا ايةيثجتلا

 ةيقحامناو لاق م« ةينرك ةقيقح لك نيعاملافاطريغال ذا مييملا يرظن نم نامالا يا

 ياينت ين 000 قع ىلا ىاةيمدقلا ايلا ديدتشب يلا يتققح ذو م !يمماللاةةرقح يا ا

 هي هرماظتلاو ةينطابلاةيض هرعلا يقر وص ءانفل اهمسفت ىلع جة يةح تاساناف ا هيلع تلسائاف يال

 ريدق ىلع هتدارا تيجورتاذاىلاعت قطاكن ناك ابارت ارت عمن مناف ةيدمملا ةيرودلا ةيداملا ىلع :

 هجولا نم هيلع دوجولارونرورظ ىلا لالا همدعنم جرخو يزال !يملالا لالا يف نيعتم هلع يف
 كلذ تك «نيعتلارب اريدقتلا كالذ ىلع ىملالارمالادجرعك ءالاب بارتلاكلا اذ لبن ملال

 يلصا مداعلال لوهشم ٍناناهيفنيمتمارب دقتلاةيدمحلاةةيتطاراص جد هي»نيمتلاري يدفقتلا !:

 قطادوجوا هنئارم | ا اسود هماىلع دمج ونة فرصلا ىلا دوجولا وه يحال ارمالاو

 00 سو هل لد رون نيعتلاري دقتلار ابتعابةنيعتلاريدقتلا كلذلع هجوتللا

 الا رون نش دوأ ىلء الا همدعملا مجر تحمل اوزودل الوعضإ اونيعتااريدقتلا كلذ ءانك

 ةيملالا ةيعملا شو دحاو رون ايهوني روك دما: نيرابتعالابنا اروامسب ةرون لعروفوهفل دوأ

 كلذ نا م "مك انيك فدوه 7 0000 29 هبحاملا لوقذ ذ!

 * ىف نيطلا كلذ نم قبب ىتحتائيغأو رولا ةفلشخ روش ي لاو واهتم عئاصلا لج نيطلا

 سلو ابك اوالا هذهيف باغدل لاقي نيطلا كلذ نبا لاقت كلذدعب لئام لأس ذاق
 نيعتم اريدقتلا كلذ كل زكوتاصخم جراف تاعيعو روص درج يفامناابلكى لاوالا نال بت
 اهردتواهروس ات ارلغلل عيجدتمّف قاخانركذ ميشال دع حتا

 || نم ”لوسَو مج دقا هلوقب كلل اذ ىلع هيث د ردد يش لك قَخ ولاه لات

 ةقرقل افرع ءادلقامفرعنف اما لس ان را )ً 1 ايىلاست ل اقوتبالا' مشا 1

 لالوهضا هل ربظ نف «ديناكمالا تانيطاوج يوكل وصلا يف هني ائاهتا فرعو* هيدا

 ةقرقللا يف نروعضاب ةيافال# هب دمحلا ةقيقألا_”ريعب هنيعترقةرهاظلاو ةنطابلا هتروص
 * نيلصارلاةياةونيكلاسلاةيابت كلل ذو« لهشالا نرناقثار#«لك الا هجرلا ىلع« هيئابرلا

 ْ قبال ات ييلادعباهنعشا يفر ضرافلانبا لوةدنع هلوتال6ىيسابانلا فرأ ءلارعاوجب زمول
 ةردنلك اهبىدبأ دقو يارغ * ادتبع تدجو اهيفام' يطأو

 (/ هلوقو# ابيطرثكألا ليشفت ل عفا بيطالاو اكزوذل بيطب باط سوماقلا يف لاقبيطاو



1.5 

 | بيقلا ة رح ىلاءةريسب ذفتتام لوا كللاسلا نا ع اوهاتمدق ةريدمحلاةقيةل يف يااييفام ||
 هزل! قيقلا هامجدلق قلم ف كرتيالو ك ك ردبال يذلا قيقلا قا دوجولا وهو قلطملا |

 ا قشعتيف ٠ ءاياطع فا رشوهننم ئاظعو فئاطل دعاشيف ةيلارللا ؛يلعاو ةيونه أو ةيسحلاروصلا نع
 ا دويقلاو روريخلأو هل اداوملا ميم "رعد درت ةدشو هتهازن لاك و هترعج هور ذكتو هب
 .| ضحلا ورتلا هتاملطأب هاوس املكو قملا هنا ف اشككا الب ها فثكتي ةيلايارةيملا
 ا هأوسأب لكو قاللطالا نع ىح قلطملا فرصلادوجرلا هناوةضحمةللأ ءاوسام لكو قيقا
 ١. اهدنا ىلطتق لههضم تاقدت !ولامتديلاةبسنلاب هسقث يقمودعمهنادل ررظيف صئاخ مدع
 : ١ .بثبريعلاق ٍبيدشتلاو لرقلا ناس هياء متفن هني يف مايطاو هيف ىشعتلا ن :يودةعرام

 هيلع مستفتتو* تاللزغتلا عاوت اود تانجولاو ءوجولا نساععو# دودقلاو قانعال اوت«دودخطأو

 | ىلع عيدبلا رعشلامظميف# راكفالا قيرطريغنمتاراشأفئاطلو *رارمأو كلذيف ناعم
 ٍ *«رامشالا نم قيقرلا هئمربظ ف »هيب دالا مول ءلاردمي رعشلاةعابصلاةفر مه نمد نعام يسسح

 ,| اكريصبو *راعزالاو رويطلاكلذيف ىراجناو ايلا الع حسي لب ارعش همالك يعتفالو
 ٠ 21 وا#هلاتم فيطل نمدراشا ذخأ يندم معمواتجدلا- يمسح ىلع همهفأرعش مهب
 ا ىلا يملالا ق ةثعلإ هب سنن نأ ىلا *هل اجو هثافرعضرعم يف لخ دو* هناح ن عضرعأ ارابزم

 :| هنم ريلظيف * مالكلاهنم عطقتيو قل -ادوجرلا م ءةقيقح يف*مادعنالاو ءانتلاب لوخ لا
 | *وبلي ورضحتسي و «رصعتو ركسي رغداجإ الوحاورا ال ثيحواحتالاب جرصتلا
 دج الو م ىلا هعمد فت دجال ثيح يملا داحنالاماقم يف خرب ال ناد و دقيغبو

 ا لاحم و هعطارم ٌدكربب# هيدمحالا دق لاوس هيد ىف اراوثالا هل ىءارتن ١ اعيش ىلا عتدسم

 | هياوع !.نيعدجت مفي وفطملا بادآل وهدي وبلا ناسلار«هيحرشلا ماكحالا لعدتيادب
 ا ايناف * لالجلا يذ يلج يف مجريوةيدمعل ةقرقملا لارحا نعجرخي مم*لارحالا نم
 فئارش نمأهنم ايف همالك جرف «اصتالاو لاصرلاةقيغس قي يف «لامغلا ايتقبالا |

 بلا ىلابتلا كرنع ارغلاو قوشلا ىوكشوة#بييشنلاولزغتلا هلولخيو #«لاصخلا

 داق ءاقامجر ةهيمالا# ةفيقحلاب دك ألا دجرلإ لع ةنقحتلا «هيدسعملاةةيقطلا يفدقشع جربو
 ١ فتييب قرف هدنع قبب الو +اهريخالا فرعيالو *!هريغد ع الف ايياعمرايتخا مقي رجاهيلا
 ا *يلابلا فئاطل يف *«يئاءملا عئادي ةرهاظ : ةدحاو ميقا دجو لب# يلاغلاو لوألا هفورعم

 ١ !| اهب يبارغ لقيم يق ٍةثع يا يبارغ»ادجأ_لاح يف يأ ادعبب تدجواهيفام بط اولاقاذلو
 | لمار ةصفاناهدارواهياجت هيا يلستاروص نكل واخ اهنمايجالا نوكيال ىتةلاوملكمأ ارثلا نال



 1آءفأك

 | تفشك ام ىتبط ىلع#هيلعلا لعل ةرضح يفاج + هيلالا ةثيشثال| اعتب سح ىلعةملاعوةلهاجو |

 | هلوقود*ي ارقيزم لاح بصق لحتيف لاو لاحت و أولا دفو هلوقر * هيسدسلا بما مواعم نمالزا هنع
 ءادتبا نمهيلعامل اهيىلت اروبظ ثيح نماهبةناعتسالاب وا ةيدمحلا ةقيقللا بس يأ اهب

 ايفهديملالا تايلهقاراوطط! يفةلدبت+ هي دمحم ةقيقحييف ثيحنمامل هبذتيم ثيح همارغ
 لك هلونو*اهئايلجت عاونا يفاملاب كالذ لب ارخآوالوا اهب همارغينلا يش يفاهنا لع احل هبت
 بِمتلا رداتلا«ىثلا انهةردتلابدارملاو هيلا فاشم ةردن هلوقو » يدبالوعفم

 قباسلا تيبلادعبا,عنع هللا يمر ضرافلا نبا ل رقدنع هلو يدب أننا فراعلارهاوج مدد

 ٌةيفح ريغ ”لاحلاو ابرط اهب اديشن يلا-'تيفخ أدفو يروبظ
 ًادجبلا ربغوهو سانلا نيبتلءامملا قدصو يملالا برقلاو ةيالولاب ىراهتشا ىأ يروبظ
 هلوق يف كشملا ءأي نم لا ةلمإحأو لاعلل وارلا دقو هلوقو»+ هلة تييبلا يف بيطاو هلوق وه يذلا

 هنم ؛ىش رابظادصقأ ملو سادلا نعدتنك يا يلاحتيفخا هلوقو+ر دصلا لماعلاو يروبلظ
 عاف نم ىلاحا ف شن هلوقو# ناجكلاو رآسإ) ىهتق ةريذلاو بوحملاو عملا نيب رارسأ اهمال

 دادأاو سوماقلا يا ذك رقرعشلادشنا لاقي لعافرسأ ةمهتلانيشلارسكب ادشامو تينغا
 ةبوبحلا ببس يأ اهب لوقو ءريغرعشواءأشنأ يذلا هرعش نوكب نأ نم عا هت ارقرعنلا
 نيمملا ريدقتلاب ابيل نعةهزنملاةيناب رلا !مئيعتيح نم اهتناعتساب واةيدملا ةقيقحلا

 يف لاقهيلا داشنالا ةبسنل زيت وهو برطلإ ذجو ىلع يا كيرتلأب اب رطهلوو# رم اك ال ||

 داشناب ةفطاربظأ ىنسياتهدارالو رورسوا نوحةدشلناسنالا بيصت ةفخ برطلا حاولا
 ةىديثك اوةبربجحلاو بربعلا نساهنيف بيرشتلار كلذ دمياهدشتأ ىلا ةيلزغلا راعشالا ١|

 ليما ينمرباخي وبرقثاو لاصولا ناو ضارعالاودعبلاو رجلا نم نزتاو ةباكتشلاوءأتلا
 مهالتبأ اه نينوتنملا نيب وهلا قاشملا لاك ثانالاو روكذلا نم حالملاروصيف ىشمتلاو ْ

 مس مة

 نيلفانلا نيب ربظين ا يرءالعةريغو يلاوحافيرشل ينءارتسروصلا ىشعنمدبىلامتهللا |[
 هتايلجت نم» يشلراكنا مونم عقواذأ قح لطابلا نءهاوشا_منيلغتشملا قا نعنيضرعملا ا

 راكذالا كلذ يف قبلة باقوانا نوكلا يق رثا !ومبقي لف مهتعانطاب وأ محل ارمالظ تا يابت يلع ىلاعت أ

 لاحلاو هلوقوم معي ئافتخا مدعو مهتيب لاوكلاب يرووظ ل صح هلك اذعمبو ضارتعالاو ||
 ل2ةراكئذلا املءافخالا نأ ىنعب ةرهاظ ىاةيححتلا ءايلا ديدشتب ةيفخريغ ةررك ملا يلاح يا
 ينادلا عتوملا بحاص لافاك ايشاهئافخا يف لمعي ىدصن |

 ىطفتتام سعملانيع + تلاق يءادنلا اهوطغ



 لاددف

 يدمحملا هبوب تالت ىلطراكنالا هجوتل ةفايص لاح ءافخأ ادصاقامدشن يتلا تايبالاو

 حراشلا لاقو اني نوسمخو ناتثا هلام نماح حما دنعابلك يش ينلاهلامقا عنا اديب يل ايرث |

 قاغرفلا ديعسرب ؟لوالا حيراشلا لاةواتيب نوسمخو دحأ يطاسبلاو ىرصيتلا |
 مرارسا هللا سدقييب را نينيدلا يبحربكألا عيشلا  يملتوهىدلا ينوقلا ردملاذ تو
 انا اهو هنعدتنا يشر ي .لباتلا فراملا مزلكىعتنا اتيِب انيب كبرعسو اتيبرشع ةتساينا

 ارددوقبلا تيبلايف هنعدلا يفر ضرافلانبا اهيلار اشاينلا امي نيسغو نيدثالا قوسأ

 هنعدللا يفر هلرقيتودب ةلصتمددعب اهركّدذقو تايمارغلا علبأ نم بثي اهيدلاح ف خاهنا ٍإ

 ا يتمم ردع ىلا دنع اهب م يتبرت ضقنيف مزحلا ”تيأرف تدب ]|
 / نعم ضم تاع ولام“ اينامأ + اهم يدسج انه ىرم لاما اهنق

 0 زؤتنلا سقف نس ”فالتو هل * قمص مقسلاب مسجلا ينالت اهيفو

 ينصقب 0 ف ناو + ةشيه "اح !دجو اهب يومي

 ينيذم كاذك فرك يتعوايو 2 باو ىَر وج يلوذ حم اق

 ] ةرق ريغ يف ينذ يولض ابان * ىلا نءيحبقأ يئاشحا َر رانايو

 تدشم ريغ ف رحدلل ٍنكو لمجت * اهيحأن م اضر يف يربصنسح ايو

 ةيلع كاد لم * ايح ةعاط بنج هس يدْيَج ابو

 | يتتفنت .ثرأب يل نم يديكي و * افشلا ن نعلق ىفملا يدسج ابو
 ةيقبلا ؟ لذ رملا اين تْنَيَأ « دقف اعمر يل قبت ال يمّقس ايو
 ةرحبك نيم ءايحالا ُِق ركاصوو #3 ىفقنا يتب مناك اه يصص ايو

 ةمير ماظع يف هسفأ كاف * لّعرأ ينم تسلا بأ أم كلكايو

 ةشسوب هكلتم تلو ادنلا ءاي * امرت يراثأ يح ىبعامابو

 تضرأ ةيبايصلاو ضار انأ هب * هنود توملاو ءاضرت يذلا لكو

 تسأت يريغب تناك ت عرج رلو * يسأاهنالتأب عجن ”يسنو

 ةشيم ريخ قوملا لثق هدنعاهب » ترتسم يحس لك يح لك

 ةوبص ريغ ىرب ال بص ريغ اسهب # يىرتاس 0 ايفا ءاوعألا ثعمت

 ةيبقأ لك راصبا اهتسح ىلع < تمحاؤت ديع موي كيس ترقص أذأ

 ةقيدَحيف اهسح نرد ميئادحأو * اهلا ىّمل وبعت مهخاوراف

 ةريرت تيعب اها لام * هب ىرا موي لك يديع كدنعو



 اند

 ةسخح موي اقألا مايإ *رك كد« تند نا ردقلا هبل يلايلا لكر
 ةنقو لك تداع دف اهباب ىلع * ةفقر لك هب جح امل ي يبعسو

 3كم ديغ تاح ينيع ُهيسو اهادأ * + امامي تلح هلا دالب ياو

 ةرجه راد تنطوأ راد لكاىرا + اذك مرح ابعث ناكحم ياو
 ترق ياشحأ هيف ينايع ةّرقإ #« سداقم ثيبب وبن ةتنكحس 1و

 شع اهيلع شرا قرأ ييلعو * اهدري بحاسم ىمفالا ّيرعيمو

 يتفيخ تمن يراطوا راوطاو * برام فرو يحارفأ نطاوم

 ةقرقي نأمزلا ؛فرَّص انواكالو + اننيب رهدلا لخدي ملاهب كرافم
 نوفي مابلا اي تحد الو + انلامش تش يف 'ءابالا تعس الو

 ةبكتب تانواكلا امدح الو * ةربب تابئاشلا انحبم الو
 ةرلسو كريب يحذللا فجرا الو * ةودجو ردَصِب يئاولا منش الو
 يقبمقو يع يحلا كيس امل“ ص 0 لزتطوبيقرلا نبع تاققيتسا الو

 ينذا' مساوم ٍفاتوا لك ايخ ةبيطب رتقونود تقو صخخأ الو

 قيمت درب اهو كلِئاَأ + تمنت ” اراك ل يوأ كراج

 ةمْيسل فزعديف اهم يفر عرس + اذا عش هلك اهيف هلو
 ةلوذإ اجابتيا ردقلا ةلل اهب * هلك ةيعرهشف حايل تقرط فماو

 ةفيرأ ضايد يفلادتعا 'ميبر * هلك ”يامف يراو تبارق ناد

 ةييشلا 'رصعو ًابيط أيصلا ن نامز * هاك ةيرمخ يع تضر فراو

 ةيقدلا يامل "لك اهي تدبش + ”ةروص نماحلا لمش تعج نئل
 ةويص رص لكن ع كيب ىرجو اهب * ةبابص لك ياش تعب دقف

 يتوظحب يراقنأ يف يانأو اهب * ىلا يعدي نم "لك يئابأاللو

 يتيرق برأ كم لأ نكأ لامو * ايجار سنك ام قوف اهنعشل دقو
 ةِيم 2 ام يلع * اهلاتشا *فطل كيبلا فنأمغرأو

 تسدأ نسما رديف تعصأ امو * (مرثم ةتميصا تنسما ام ثم اهب
 ةيزب مهنا امس الخ * ابزسح ضعب ىرولا لك ”ع "تو اف

 ةلصاو "لك اهناسحإ يل فعافف * اهسح دب دي ىلع ينك غل ٍتفرص
 ةفارط_لكايق لاج رقْرَط سس اهب + ررذ م اباسح ىنم ”دهاشي
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 | 2 ةظنآ لكيف لاط ناسا لكب + تفطل لك هيف اهيلع يي
 هيه "لك قشان رفنأ لكابي * رتقيقر _لكب هاير هىشنأو
 تّصخخم مماس عمس لك اهي + ٍةَععَب لك امّظفل ينم ”عميو
 بق رعديكأ يف مف لكب + اتا هرج لك -
 ةبعألك هيف بلف لكدب * رهوج'لكت أر يك ج تس اف

 !؟+٠ ةنس ىفوتماةيقذاللا يفنوف دلل يب رغما دمحيشلا للاب فراملا مهنمو
 | فارشالاتاداسو نيلماعلا ءالعلا مظاعاونيةقغل!ءايلوالارباكاو نيفراعلا ةئادحا ودو

 || برغملا دالي يف ةروهيشم ةفيرش ةليبق يو رصان ىنب نموهوني رهاطلا ئريبيطلا
 هبتاجيفوتاءاملاوةعملاب رومع *ميظع عماج اهيف هلو دلوالوةجوز ةيقذاللا يف هل_دركيلو

 رادق» كلذ ةرءو هرازءوهعماج ىلعارعي رفرصي ةريغك ف اقوا هلوابيف نوفدملا ترجح

 هحيرض ن عطقتتالو م ةلمجاب وموي لك يف في رشلا هي رض دنع ترارقلان ؤرقب ةعاج
 1ث تعج ةريخك تا داع قراوغو تامارك هتايحيف هل تناكدقو ابعاوناب تادايعلاهعماجو
 ثاونس سمخ اهيف تّقاو ةيئازجلا هتك سيئر تنك انيح ةيقذاللا لها نءاريغك ايش

 ىلا اهئ تيجوتو ١" ١ هةئس ةدعقلايذيف اهنمتجرخو ٠١ ١ ةنسر فص يفاهتلخديناف
 ا ةكحقسائر هه ىليظو يف تفظوتو ةئسنودأريفتيقبف فب رشلا سدقلا ةكحم ة سائر
 | برهتدملاوا 57ه ةتستدمقلا ىذفصن وعومريلا ىلا غزاتلا كلذ نم توريب يف قوقحلا

 | يلرثملا دم يلا يديسريبكلا يلولا اذه لشن تثرعةيقذاللاويف ىتمافاٌةدعيفونيملاعلا

 هماقمولع ىلععب لدتسي اهدتامارك نمهيف تبثاو ءاينوالا تامارك ع ماج لاثك يف هنركد دقو
 اوهمدجا نم هتامارك رم ريثكب يفربخأو ابطق ناك هنا ةيقذاللا لهأ دنع ررهبشملاو
 هس هسرد متتني نأ هنأ يوريخأ دقو هتبالوو هملعب اوعفتتاوهسورد أوريفحو هيلع

 هظنح رم 'لجو اذك ىلع نآلا انمالكةلدجلاوةلمسلا دعب هلوقب ريبكلا دي دجلا اهعماج
 لهجلاةياغ يفاهيلا همودق لبق ةيقذاللا لها ناكو ةينيدلا ةعونتملا دئاوفلا نم اريثك اعيش

 لجمهتاف مهب مهطالتخأ ةراكو ةيريصنلاد الب نم مهب رقو مهين ءالهلامدعل نيدلأرومأ يف
 هكيمالترباكأ دحا كل ذ يلع هناعاونيدلااييذنع هلل ىغر خيشلا دج اه ةرواجملا ىرقلا لها
 || قورهخأو ىلاعت هئئادمحر نيلماعلا هاياعلا دحا لي رطلا اص خيشلا ىقحلاةمالملا ابلها نم

 ىلادمصو ١ ؟ 10 ةنس ةيماشلاد البلا ىلارضحانيحرصميلا اواشاب ىلع دمج

 ااا هو ود كدي جوج اعجابا ديد هع كا مع داع. حس ع حو هدي صصم

 نباشاب يهاربا نأ



 !.هم

 أ] هبمعان همف ةراو هيف مقوم نسحا يف دإبلا ىلعا يفوعو روك ذملا يب رفملا دمج خيشلاي ديس عماج

 ءاتعمأماشاب ميهاربأ لاقت هتامارك نم ٠ ىشب لجرهث دخل خ خيشلاراز»و عماجلاةراعو عقوملا كلذ
 ْ ماتلا لوبقلا ةدلبلا هذهيفهل راص ريقف بي رغلجر هنا يث رو ذه نم ظعا ةماركل جاتجيالا

 *ءايتغالا ود ارمالا نمريثكل هلم لصحيال يذلا يظفعلا عماجلا اذهدل يب“
 ا

 ةصقيف لدلجلا هياتك#ي هنعدشا غر روكّذملا يب هرغلادمحعيمشلا يديسر أوج نمو
 ةصقيف ةفل وأ دلاوملا لك او لضفاو غلب نم وهو لفاحلا يف ارقي سو هيلعما ىلص يبتلادلوم
 انتاداس تارايعو * نيثدحلاتاياور نيبهيف خيشلا معجدقو ملسو هي هيلعدللا ىلص هتدالو

 نيلسرملا ديس دما ديس ردقواعب سانلا فرعا وقرا هوهو *نيقتحلا ةيفوصلا ||

 هنعهشأ يضر لاق فيرشلادوملا وها ل هود* نيعبجا هباصاودل [ ىلعو يلم هللا ص
 انادهنا الو يدتهلاتك امو اذل انادهيذلا هشدجلا 6 لا نمحرلا هللا مسي د
 لمحت تناو*+الاهس هتاعجام الا لوس ال مبللا +تاملاملا تهمني يذلا هن دجلا» هللا

 مالسلاوقالصلاو يكل اريلعلا تناكلناامتلعامالا ان لءال كناهس# داهم تعش ذا نزلا
 باهتأ رع هللاييغرو *«نياسرملاو ءايبنالا عيمج لعودمشلت ديس ىلع نالكالا نامثلا
 ا ةءالاو#نيلماعلا ءازسلاو ءاياوالا نعو#نيعاتلا عياتو#نيمباتلا ن نعو#نيعجا هلا لوسر

 م لكلا نسحانا سانلا اهيا (دعباما )*نيدلامويىلا ناسحاب مهيدلقمو *نيدبعجلا ا

 | #«ةعدبةث دعم لكو اهتاث دعت رومالارشو هللا دبع قب دان ديس ىدهىداريخوتا مالك

 ؟!| ابر لوق ىلع آلا انمالكو * اهيحاص يارادلا يت ةلالض لك « ةلالضةعدب لكو
 * نيملاعلل ة مح ءلالسوأ امو + هلامحز عو هلالج لج |:

 اتديسنا اولعا#تاتئاكلا اهيا اي تامالعلا اهيا ادب تاقراخلا ماي« تادوجوملا اهبااي
 هيلعهشإ ص هناوج ةينابرلا قراشملا» ايمو*ةينامحرلا ملاطلا شرعوه .وةيلع هلأ. ىلصا دمج

 وه* لسو هيلع هلا ىلص هناودةيناحو رأأ بئارغلا بطقو بةينارونلا بتاتا ثوغوه# لسو
 هللا لصدناو *«ةينائجلا فئاثكلارقو# ةيناحورلا قب /اقرلاسمشو « هينا دعصلا ىفئاطللا كلف

 هيتوكلملا قئاقرلاو قئاقدلاو قئاقملا رجب و#هيتوربجلاراونالاو رارسالا ضرا وه ملسو هيلع
 كالذو *هيوبنلا يئاجعلا سعثو*هيلوسرلا نس احلا يهتم ةرد سوه سو هيلدا ىليص هئاو#*

 || راونا ناطلسو *توريطأ رارسأس ورعوه ملسوهيطمقل ىلص ةناو#هيناسنالا بئارغلا

 هيهولالاو”اي ربكلاو ةمظعلاوةز رمل تاذربظموه ملسو هيلعدلنا لص هناو*تركمملاو كالحلا
 تاذ رارضأشرعوه ملسو هيلع هللا ىلص هناو +ةيبوب رئاو لالا و لالجلا تاذ قرشمو*



 وعملصو هيلع لص هناو + لاكلا تاذاوراحولو* لامعا تاذ راونأ يسركو# لال

 «لاكملاو قلعا ملاعتارذ نم ةرذ لك نمناكوأ نوكي امدب بنكي ذلا+ لاعتاريبكلا]ذ
 عي ىنكتو## تاسوسحملا ر اونا رونو*تالوقءملا رارسأ رسوغ ملسو هيلعدنلا ىلص هناو

 ةيدعو+ نيمركألا مك طعون برة صام لسو يلام ناو#تادوجرلا
 نيبمأوملا هز رب رارسارسوه#ملسو هيلع هلا ىلص هناو# نيم اعلا ميمجرونو*« نيمحارلا محرأ

 دارنا ارجيوح ملسو هيلع هللا ىلص هناو#نيفراملا نازيمحاورا حورو#نيقنملا ةمايقراونارونو#
 مسوديلعمللا لس هناو*نيب رقما طارص رارسارسو *«نيلسرملاو ءايبنالاو ةكمتالملا ضايح
 لس هيلا ىلع هناو *نيبحارلا محرا ة مر بيككو#نيملاملا بر تانج راونا سموم
 +نيخلا باطلعأ !كيببطاخلا ما «ململا نأ رقلا هبلف ىلع ل ذنلا«نيماءلا برقمعن ميظعوم
 هناي رذو هجاوزاو هباضاودل 1 لعوديلددشا لم +يإ مال م رآل اداب كلا3َسرأ امو
 تاذهب تطاحا امددع* ةئامحرلاوةيدعاولاو ةيدحالا تاذماودب مودنة الص هتيب لهاو

 اناريشملوانبابح الواتخياشلوانيدلاراوأنب راياهبانكرقذتةالص «ةيحولالاو ةيكلاماوةييوبرلا ||
 حيمجو ناويدلا لها عينجو باطتالا عيبطبو تقولا بحاصأو انيلا ةرسحا نم غيمجو

 هال ذه انناوخاالو اهتماعلو اهئالعلو ةدلبلا هذههايلو ألو تاومالاو مهتمءايحالاةايلوالا

 *نيعجا نيلبسلا ةفاكلو ميبراقالو مهيدلاولو نيبئاغلاو نيرضاملا |
 *«رومملاثيبلا كالذيف *«روشنملا قرا! كلل ذيف * روطسملا باتكلا كلذ سوم تعلط امل
 #نيفراعلاو نيبحلا يضارا ىلع# نيب رقملاونيلاعلا» ءايسنم#«ررجتلار لا كلذ نويع اف

 ضرالا تقرشاف * نيمالا ناطل لا كلذ _نئادم ىلع#نيبملا متفلا كلذ ؟ اسعتراغش

 كلف يف# رارسالا ناطلس يدانم ىداتف#*:نيديتلاب هيو باتكلا عضووأجب دروتب
 *«نيماعلا براثا الاةلاال هلا ينايئارلا لاوسودعئابجلارومب يف راونالا الفا

 ماو هيلع هللا ىلا دمحانديسز ءانم نا سف# نيل ةمحَرألِإ ١ دمخاب ك السر امو ْْ
 انيصح ازرحو * تادوجوملا عيمج يف اعطاس ارونو#تافصلاو ءاممالا ميم اريظم»لء ||

 هب ضافاو +افلغ ابواقو *امص اناذآو#ا مع انويعدب حتفو# تاقولخملا تارة تلكيف

 ليس يلا هب: ئدهو*نينؤملا بولقدب راناو* بيرلا تالظ هبلاذاو #برقلا تاعمل

 ماودب مودت ةالصدتيي لهاو#هتايرذو هجاوزاو هياهصاو هلا [يلعو هيلعشا ىلم#نيب رقلا

 ضرالايف ريحا بيست كنالم هللا افلا يحاص يور *هتاقدر هلايماو هلا تاذ

 نعةيلخا يف يعاوبا يورو *«ملسو هيلع هللا لص دامت ما ايف رادلك لهأ ةسارح مهتدابع

 ل1 ص ص رك يي ير ل ل سبب"
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 بتايا هتقدأو 0 ايا لات قار
 ةاروتلارشنا# كما الا كالذك هن اهيلادطا ىوأف ةنس ةئامكيصعي نأك هلأ اودهش ليئارسأ

 هتجولو ل تيتا تركب يعض وهب لو هلم لمد جال
 درودب و نم هب رق ةلالجوهرمافيرشو هردق يظعملا ةراشالا .يلو*نيعلا روكا نم نيعبس

 انبر لوقاهتمو#تاراسلا غلب و#«تامالعلا اريغكو# تاواشالا فيرشو#ت اب" ًالاميطع

 مك نسب شع امه 2 ع كسا مللت < اج مودلالج لج |
 كشتا 71 ل قييم 3 5 لجو زعدلوقو#؟ مست فقررت ملأ

 لاقل رصتتاودب نكمل كك دمع لوع "ماج 2م جبان
 نو مكس يو اوذهش اثلاقانرَرق اول اَق يرسل ريو 1 لنعأو مثار 1

 مالا عيمج ل يلف ءرسيرأسأا وهملسو ةيلعشا لص هئاملاريشت ىلاريشت هت رالي الاف نيِزهاشلأ

 مطاسلاروالاو جاورالا عيمج يف نطابلاحورلا ره نو ةيلعمما لص هنا ىلاو#< تافصلاو

 : مداجتاتوالا يجمل 1+ نيملاعا اا بولو دس هيلع ى هنأ يلاو» جايشالا حيجيف ا

 أدواع تاقرلخلا ميجم لا باطخللاو مهحايشأ نمو مهحاورا نمو عهسيقتا نمو مهنا نم

 نعدعبلاو وامل يف تاقرلفلا عيمج عوقو هيلع .”قاشملسو هيل 5 هللا لص هنا ىلاريشتوارافسو ا

 ١ ىلا برقلاو :داعسلا يق تاقولفملا عيب جواد ل صا رحم سو هيلع ثا ىل عدنا لا روشتد هللا

 ةيالاو * ميظعرا,ةنيرفاكلا ىلعو ميحر فطر نينملاب مل او هيلع هللا يلم هئاملاو هلا
 1 الاكاذيف معا ءاينالا ميج ىلع أ قيئاولاودورلا فخالامتلا بر !يلاريشت ةيناالا ١

 ارثماريل ملسو + لعللا ىلم هنمزاو م ردأنأ م ىلع فاسحلا ملاعلا اذهيفر يلادورلا ١

 ا كذب الوم للازالو كالذي مب اىعدبللا | اود بو هورصلب وهوحبثإ و

 بذرهشملا ماعلا اذع بيب اربط نال دودحلا نازل كذيف «طورشملا طرشلاو
 نم + ةيبوبرلا سهث تماط#* تاحفلا تضافو *؟تاحفنلا تحافو د تامسنلا تبح أ

 *ةيدحاولا لاوس ىلع * ةيدحالا روحي تضافو * ةيكلاا يضارا ىلع# ةينامرا شرع
 #ةي داب الأ اةزعلاو ءايربكلاو ةمظعلانألب *ةيهولالا ىهاو لس هيلملا ةرضملا نزؤمنذأن

 *ديناب رقيب رغو*هيناجي ةبيج كو «تئيناف *ةيلزالاتاسيدقتلا يضاراتب روتيتهاف ||

 *:هيديالا ةداعسلاجاورأ تجرعن# هينايسج ةفيتكو * هيناحور ةقيقرو#هينارون ةفيطلو ا
 *هيماسلارايدلاو*هيلاعلا_ك زاملا كلتىملا» نيبوبحنلو نيبحلاو+ نيب رقماونيقراعلاب ||



. 

 ءى ا س -
 تس

 ا!

 ا | اونك ثيحاونك ١ الو ارتاكأ ناسف مويلك نع ةحادب اولزنىتح# هيفايلا معنلاو

 1 * نآوظ رو هن 2 ةمحرب ب مي 3 مرش نأ ارقلا ةوزات '.ولاةرضح نم أوععمىت

 ييملاعلا بر انلالا هلال هيا انا *توكلم او كلما كالفا يف + * ثوري |ناطلس حاصف

 ثييكآعلإ د ةعحتو 9 ! دمعاي ها آمي

 نأ اولغا+تانتاكلا اميااي * تامالملا اهيا أي محاطا يل اي 3 تادوجملا اهيا اه
 يف اهب هسفتىلا هلاجو دعو لال لج بلا رظن ىلا آملا وه# سو هعمل يلصادحاتديس

 يرالا مل ميظنلا حورلاو *«نيبملا م امالا ره ماسو هيلع ىلص 'هئاو## هقلخو هت داهش ميج

 قرشم ملال رون وع 52000 ىلص هئاو«نيملاعلا برتاخنفن نع ةحفن لك يف
 هناو + هيئوكلملا تاينلا تالا؟ برغم ن ,مماللارسلاومهيتو رجلا تارضملا تاوعس
 راوناتقلفناهنءيذلا رودتاو#تاذلا رارساتقشناهتم يدلارسلاوهملسو هيلع ىلص
 يذلا رسلاو + تالهتلا دوعو تب رض هنف يذلا ارودلاوعراسو هبل عدلا لص هناو *تانصلا

 تارشغح راوثاب ةرطمملا ءايسلا وه ملسو هيلعمتا ىلص هناو *تايلتلا قورب تعاديف
 شرعلاوهراسو هيلءهللا ىلص هناو *توكلملاو كلملا رارسال ةتبنملا ضرالاو *توربجلا

 ملسو هيلعدنلا ىلص هتاود« نأو بدلا هفبصتنا يذلا يمركلاو 1و *«نمرلاهياءيوتسا يذلا

 للان ماوع رارمال مماجلا حورلاو < توريجلاو ىلإ ماوع شرع نمل لاوه

 أ( درقلاو *تارسضملا بك ارك سعت معاجلا بطقلاوهإ سو هما ىلص هئاو * توكلملاو
 ١) يلاعلا د رالاوه ملسو هيلع لصااو تا اراشالا ميمجبدحور رهوج ىئاراشلا اتلادحاولا

 | عاونا ارئاسب هتقيقح نءربمملا طيحلا شرعلاو تايلظلا وراو الا ملا, ع ىلع هتاذب عطانلا

 ا عماللارجتلاودعاورالا تاوعس قوف نم اناا دلاوو ملسو هيلع هم هئاو# تاراعلا

 قئاقملارئاسيف يراجلاحورلاودلسو هيلع دش ىلسهناود#جارفالاو تاراشبلاو تارسملا عيمجج

 حايشالاو سو رضا لوةملاو فن افكلار ارئاسويف يراسلارسلاو*حاورالاو قئئقرلاو قئاقدلاو
 **يلاغل ار هرج يف هرس يراسلاو+يلاعلا ككل يفرون رهاظلاوه لسو هيلع قا ص هناو*
 رودتديلع يذلا ياطقلاو * نمر !تاحفنروفن هعميذل ارحبلاوع لسو هيلع هللا ىلص هلاو

 هللا لسدلاو جديقواخلا ءايدو+هس وب رلا ٌسرعو هملسو هيلدهللا للص هناو*ن اوكاللا كالنا

 ملارع سمش رت مالو توا وحلا ملاوع شرعنممطاسلا .وتلاوح لسو هيلع
 ةطيحلا ةرضحلاو#راونالا عيل ةضيفملا سعاد سو ديلا لص ناو+ توكاملاو كلما
 اب دلاجزعيهلالج لجبل هيلارظن يذل ارونلاره سو هيلع صن او «رارسالا مسح |



١! 

 || نممرظن لمجد امج +نيمججل بلك ناوك الا هنم قلخو مويقلا هعسارون نم هقلفعدسفل ىلا هب رظن

 || «احاتساوةناكسابسزكا ةاوداهالعاوتل 0 ةلزنمتادوجوملا فرشأو هل سو هيلعمهللأىبص هناو«نيملاعلا

 نأ ىلا رقم دشاو*هللابةف ةرمم م العاو + يفةبمجت ا دوجوملا ظعاوه سو هيلع هنإلص ناو

 عج سطعقردر# تا دوجوملا حر هللا ارادا هيلعو*نبملاعلا لضؤ او نيبرقملا ديسوه ذأ#

 اهيقوه يتلا هعبتر فو« ظرف اهب وع .رجوةيصوصخ ىل امتهلا هقلخ ش ىش لك عملو تاقولخما
 | ءايسلا ةيوبحمو# راوثالاو رارسالاوحاورالا ةقوش موه لسو هلع لم هئأو د« طظواحم

 زعو هل الج لج برلا هيف لعس يذلا حوراارهزسو هيلع لس هئاو##ر انلاوةئإلأو ضرالاو ا

 هيلع شال مدئاو+ تركك اوكللل ايف ةدمحملا يظعو+ توريجلاو برقلايف ةدميملا مظعدلاج

 نحرلا تاحلنم ةمبلك يف عماللارسلاو#نأ اركألات تارذ نمةرذلكيق عطاسلارونلاوهملسو ١|
 1 حبيل نزوة تاراف تم تانيا ١ مج يذلارجلا رهلس و هيلعمأ لس دنا او ||

 رصو# مولا كالفالاورمتلاو سم اروتود لسو هيلع هلا لص هناو#هتاطقن نم تادر جوملا
 راجت الاو تيقاويلاورهوملا رونوهاسو هيلع هنأ ىص هناو##نويملاوراصبالا رناكللو نأمزلا
 || فئاطللا رسل لماحلا رونلا وهملسو هيلعتلا لصدناو *راججئالاو تابنلاو روعزلارسو *
 هيلا لص هنا او +مسايشالاو سرفنلاو فن 50 عماللارسلاودع حاورالاو قئاقرلاو

 عيمجورانلاو ةنجلاءشرالاو ءامسلاو + لقتاو حولا ويسركلاو شيول طيلارواوع للسو

 داجورصتعو نا ايحو ىناد نجوشلميف ههجري زهاظلاره لسوميلعلا ىلص ناو هملاعلا
 كلذو الاةرغكألاو ايدلا يف اًعيشمشا ٍقلخ امملسريلعمللا لمدناو «ناوكأو تانو 8

 برا ابشن ىت يتلا ةضبالاوه لو هيلع لص هناو* ههجو راونأ لش رمدوت ىلعر ودي *يشنلأ

 *تناكفا ادحمينوك اهللاقن سدنملا !يدقلا رون نمدهلامجزعو هلالج لج

 مقنع ريغدبف رسما رهوجت *« هتساحم يف كيرش نع هزنه
 «تحاو هيفاحدم _ تعضاوب سنو #23 مهيب يق ىراصتلا هتعدأ امعد

 فيرشلا داوألا نم يناثلا ثلدلا لوا اذهو لوالا تلنلا

 ةيدحالا كلت رويت ضافو# ٌتوربجلا يف ؛ايريكلاوةمظملاو ةرملا كات سوعش تعلطال
 بئارغلاو بئاجملا كلت لبالب بيخلاناسلب تتغو «توكلملاوكالملا يف راونالاو رارسالاب

 قئاقرلاو قئاقخلا كلن شرعنم *هلامجرعو هلالج لجبرلا تايسن تيه+ ترهاللايف ||
 نوكي املك ءامم يف *ناسحالاو لغفلاةرادم يلع*نانا اريل اي دانس ىدانف#توسادلايف ٍك



 11 ما؟

 1 - نييلاملل ةمحّرال |دمحاب ةلاتلسرأ [رو*نيملاعلا براثاالاهلاال هنا انا#ناكوأ
 | نا العا تانئاكلا اهيا اي «تامالعلا اهيا اي+* تاقولخلا اهيا اي *تادوجوملا اهيا اي[!
 أ هيترضحي هلابج زعو هل الج لج برا هيفربظ يدا رونلاوه+ سو هيلع ىلصادختانديس أ

 اهميج هنم خلسي نأ ل يق «ناكهيلعاىلعن " الاوهو دعم ؛ يف الوش ناكف ةداهشلاو بيغلا

 | * _' رزا تارضحيف هشرع قونهاضقوم ردقوهدارا امهنمرهظي نا لبقو#ناكوا نيكي

 نع هييأ نع نيسملا نب يلعءاورامري شي «ىلاغلاديزنتلاو#يلاملا سدقلا كلذيف امىلاو |
 ١ مداقلخ لبق ريدي كيب ارون تنك لاقل سو هيلعهقا لص يلا نا مهنع هللا يضر هدو
 ١ ملسوهيلعدقلا ىلص يبلانا هنعهلا يضر ةريرهيلأان ديس نعيعورامو* ماعفلارشعتعب رأي

 لأ تنل هللا لوسر اي لاقت نيدسلا نوم ترم كلي دبجاي ل اقثم السلا هيلع لي ربج لس

 : ةرعنيعبسو نينثأ هنيأرةرم ةنس فلا نيعبس لك يف علطي محض عب اولا اجلا يفهناريغ معا ا

 لإ *مجنلا كلذيابكوكلا كلذ انا يبر ةزعو ليردجاي ل اس ودلع هللا ىل امنا لوسر لاقت |

 ]| ام لوا كرخا ةياوريفو +« زقلا هللا قلخ املوا لاقدلا سو هيلع لص هنعيورامو ١

 || هوجو نم جورلاو لقملاو مةلافرباجاي كليبن حورمتلا قلخامىلوا ةياو ريفو+ لقلت قلخ
 || كالذي لسو ه هيلعشا ىلص هرون تارايتعا نمو «يلإلاملاملا كلذ يف ملسو هيلعملتا ىلص هحبور
 ٍ وهاس ودلع ىلص هنال#*”يلولا ملاعلا كلذ يف لسو هيلع لنا ىلص هئايسا نمو#”يمألاملاعلا

 | هللا ىلس رهذا»*حابشالا يم بوق يف نطابلارسلاو*حاورالا عي نويعف ل زانلاروتلا |
 أ كات يف ملسو هيلعنلا ىلص هتال#« تاقولخلا عيمج ة دب ز زو *تادوحرملا ميمجتيأبل مدوهيلع

 هتلاسر مياغمبهرشبو* هتوبت ىبسمب ردلعا *تايلزالا تاسيدقتلاو+ تايلاعلا تارضحلا
 راشتناو* توهاللا يف هسعثر ابظأ_ب + نوككملاو كاما مامأ ىلع توربجلا ناطلس يحامو*
 | * هينامسلا فئاثكلا ىضارا ىلع * هينادورلا قئاقرلار وحي تضاف * توسانلا ف هئوض
 بييفامهسانا لالا الثا انا +_لالجلا قهاوشةراقم لص# لاما تارشس يدانمييدانق
 يدحو كلانا يناثلا نع زغملا درفلا حاولا انا يفاويدلا يمركلاو مظعلا شرعلا بر انا
 ! ب _:رأشيف انا موي لك مويقلا يملا انا#يلاعنلاريبكلا رابجلاريزعلا انا *«يئامحرلا ميحرلا
 انديسنا اولغأ تاكا اهيلاي#تامالعلا اماايدم تاقرلخابياايد؟ تادوجوملا اهيا اي
 0 نويعفنم مث بوي رملا هل نوكي نا هلام زعو هلالج لج برا! دارا الجل سو هياعهشا ىلصا دمت

 لإ هبدسنتىملاهلاج زعوهلالج لج برلارظنف#ارلك ملاوءلل دمت لصا هتمروظف تادوجوملا ميبج || |

 1 ]ل انديس سفن تربظف*حابشالاو تايلظلا ماوع ميج يفو#«حاورالاو راوتالاملاوع عيجيف |[ ٍْ



١٠+ 

 | نا لبق هب ر نم هب رق ةاالجوءردق ميظعو هتدايسو هتلاسرو هوبي سو هيلع لسدحت

 | ىلادتمبرفاالو بحاالون نعال هتالد<ناوكآلا غيمج ح- نم هقوف نمو هنود نب «دم دا هللا ىف ا |

 | عج قش راوقالاو دارملا ميجا اكلم نر مو*«نمحرلا ميظعلاريبكلاةرضح
 بتكو#ناشلاو تاقصلاو هاهسالا ميلفع مسابدعسا نرق كانه مو*رايغالاو ناوكألا

 ا «ناولالاو روصلاو تاوذلا عيمج نم#ناوك الاه عه تارذ نم ةرذ لكن اوفص ىلع همس

 ا

 دب

 «ناوبدلا هيفبصتنا يذلا يمركلاو*نمحرلا هيلع ىوتسا يذلا شرعلاوه ناك ك اده نمو

 أ ايلعربي اهعيج# ناوكألا اذه تارذ نمةرذ لك سول لم#ن نرحرلاهب تك يذلا ملقلاو
 | هكاذهو *ا ابشالا عيجتدقمأ | هتموت اورالا عيبمجتسأ تفرغ هنع نادت ناكما نوكيا

 أ ةناكمو 2 ملقم وه سو هيلع لص هنال «نيتس فال اب مالسلا هيلع م دآدوجو لبق

 أ +تادوجوملا عاونا عيه لماشلا ىزالا لحماوىلع ألا ريظملاو *تاذلا ةيصوصخو ىلجلا
 أ جوت لواو *«يحنلاو ا لثو* يحلالارادتقالاربظموه ملسو عدلا ىلص هنال
 يف يملالارمالا زربيدنم ماسو هيلع هش لص هنال# هيقامعا قئاقرلازاربأ يف *هيقلا فئاطللا
 وهيل ةهشا لص هنال *«ريطستلاو نيودتلا لحو»+ر# دقتلاو ءاضقلا لصف لحتوهو*تاقرلفأا
 8 يزاول نسدنلا كيفما «ايداركتامالا تاو جان« ىعشتملاةردسوه*
 هللا لص وح مدقتف هئارسا ةليأ ملسو هياء ىلص هعم ناك ال مالسلا هيلع لب ربجر يشي +للاذلا

 ا لوسراي لاقف# لير بجاي مدقت سو هيلعشا ىلص لاقف#م السلا هيلع لي ريجرخأتو لسوهيلع
 يلوثو»* هيهرلالا قرشموهذا* هيصوصخلا ماقمماقملا_لرال تقرتحال اريش تمدقت ةاوادللا

 *تاناكلا فرشاو* تاماقملا ىلعا نم+ هيقولخملا برغموهيصوصخلاربظمو* هيب وب رلأ

 *ىربكلا ةيدمدملا ب حاصوه نم الآ #* تاتولخملا نم هجليالو# تا دوجوألا نموإ>دي ال

 ٍ هئالملسو هيلع ىلص دمانالوموان ديسوهو#«يرخالاو ايئدلا ديس# يحاظعلاةعافشلاو
 ا ةكئالملاو ءايينالاو*هيئاحرا!تاناكلل عقرأ اودي دوبعلا بت اره مىلعا يف ملسوهيلعمللا لم

 8 موا *هيدبالا تابيزلاو# هيلزالا تاسي دقتلا كلةيفملسو هيعمل ىلصدنال هنود مباك
 *«هيتاذلا ةفيلالا كإاة*هينا دعصلا هيمظكو بهيلعلا هترضح نمهلا مج زعوملالج لجدبرديلا
 ْ ةمظملا رازابةرزئملا ءاي ريكلا *ا درب ةيدرتملا *هيئادمصلا بويغلاو*هيحغالا مولعلا تاذ
 ا | يفةرثخسملا«لالجلا ماثلب ةمدلملا#هيبوي راوةيناجلاو هي دحارلوتبدحالا جات ةجرشل
 | ؟هينابرلا بئارغلاب ةيلجتلا #دينامحرلا ئاجتلاب ةيلهتلا ةزملا باححي ةيحقدلا»# اهلا سابل
 ١  «نيدما هباطخوسمظعلا» هئبنو#مدقلا همالكيفهلامجر عو هل الج لج ب لا اهلا راشاولا

 سم سيب



2-2 
 إ ا 5 م ِي 1 ا رس انمار كل يحك هلوقب ديما ةياعك و

 طارص ملا يِدَبتل كن وان ابوهم داير او 2 انهن كلو م نايإلآ و ْ
 دينو املا بر يدينيب مالا ميظعلا حورااوه ماسو هيلع هللايلصن 5 كلذلو+ 1-7

 سو هيلع هل لص هنال *هينادمفلا تارظعلاو*هيحلالا تارضحلايق فيرصتأا يف نوذ أ

 لج بزلازربأ ملسو هيلع هللا ىلع هضيق نموهذا* لكألا اعربظمو ةمظعالا اهالجود
 اورم ذيل ني ذلا نيثاعلاو# نيب رقملا ويك الا اون نيلسرملاو ءايبلالا عي هاا عوده الج

 *يسركلات اقلك مهفوئوه نمو ليثار هزعو لي ربجو ل رثأكيمو ليقارس كم ال وروصشل 1

 »+ نوصحلاز زك او نوكمارسلاوخ ملسو هيلع هل لس نأك كاذاو# نيبلاما هنالا تحت 2 ءاقلاو

 هوأشفا حصيال يذلا رسلاوع ّس وهيل ىلع ناك كلذلو *«ماقأاميظع *م ًارلازيرغ

 بطقلا وهمل سو هيلعمأ ىلع ناككلذأو * ب راف ةباتكلابدايفاركم للود رصفلاب
 هللالم ناك كل دلو **لاككلا رو دباهروتب دق يذلا س عل أو جلال كالفارودت ةلعيذلا
 +«لاملا هشفدي المدكلا ترعتلاو+هينسلا فاصوالا اذوظعالا بيب اوه سو هيلع

 *«ةمصتلا كيب ًاثيدي لاو #ةهرئارو# ر موجةكللا ولالذا شت نال لالا شعر الو

 فرع هفاصواوم ءايماربلقي ناذعدلا جد رعو#هلالج لج بلاد أرآ الملسوعيل اهنا ىلص هنال
 هيناذلا تاذوجنوملا عيج يوةزيقلار مالتملا ذه لسو وةيلعذللا لص ههقيقحنن مز ربا هتاذ قلما"

 هياطخوخريظعلاهكب .ةو*ميدقلا همالكب نيملاعلل ةفاك هلسراف# هيملالا بت :ارملا يف تايلجتلا 2#

 نعمزانلاو# كاردالا نعيم اعتلاامىلامت ىلا ةرشح نا محل مجيرت ل *نيبملا هباعكوت#نينملا
 اهيلار اشأيهلا#هينامشزلا هبل ةرالل تح كلذ لعوج هيناب ٍيرْلاَقَر ملا ولع كلذب ربظن* كارشالا |

 نيبلاهياتك وا نينا هَباطخو لي افلا هب ةاو#مدقلا مالك يلددلا اجرعوتداالج لجبرلا

 تاومحسلاو 3 مال 2 1 مي ضل : وردت" قَح 2 اود مو هلوقب 3#

 تادوجموملا ف ودل راسو هيعمل اوني عدلات ةناحبس دريم تي يقطع

 اهيلغين ةلمغلاوه سويط لص اكشلا وخلك ةلب .- نترك ايفو لاجل سه

 طشاوألاو رخاوألا طيخرودي اهيلغوتلاة شب اأو لك الجلاو تائضلاو ءايمالا طيخشرودي 5

 مع نمتكشانمرذقى لا بنمناو » قرش نماتنك فاما ىلا بتاو #لئاوألاو

 مقب قاد هندع ”برعيف لح هل ىببا هلا لوسر لفت ناذ

 كضالو# هنيامتلا ءاوعلا كالت تأسست 1تحافو# نار قعلا لي ئاطمللا كلت تان ثيد 0

 كالت تاون تشانوةهيئارولا ىف قئاقلا كنز 5 ا تيان هيأ رلابئارثلاكاتثاحن



 )اا

1 

 تك - 0

 كلت الج يداتميداتذ و دكدمأ مسجلا 1ك كلا كلت تالاظتاازو#هيناحورلا ةئاقرلأ

 ةدحرلا كالت ميلفعمالكب هديل ثلا بكاركلا كلتلا_ جل زانميف+ديلعلاتارقملا |

 يونيملاعلا برتناالادلا الش تنا +« هيئابرلارهاظملا ٍكاتناساب ل ايطاغوناجسلا |

 نيزريلا انديس نعش ه بحري ذمرتلا جرخا ؟«نيملامال هه 3 دما ةلاناسلا ا

 أم اعيف ناك لاق هقاخ قلخين !لبقانب راك نياهللا لوسراي تلق ىلا هنعملاعتهلا ير |
 ءاشيلاةتوثايلا يف ناكئرخل ةبارريفو#ءاملا ىلع هشرع اخ و# داره هقوفا ءر# ءارهدتمت |

 اموج ءاوهدتعا» يذلا اىلاف +ايفخعازاك سنك هلوقل# هينذملا ةيزاكلا يف ناك ةباور يفو#

 هلاجزعودل الج لج برلا ىلع نأ لبت يهجم نخل ةي زخكلاوج «اضيبلا ةتوث ايلاو ءاوه هقوف
 انتك_ةرآك هيلعام ىلعت الآ اوه 5 دعم ءيثالو ناكر ةكلبتسم تاقولخملا تناكو قاف ا

 رظعءاشيبلا ةتوقايلا كلتىلا رظنملاعلا اذه باذجتا هلا زعو+ هلالج لج بولا دارا أ

 حاب دالا جوت 5 كلاذل تجرأ ةمظملارظسب!هيلارظن *#ءام تراصو تباذف لاجكلا
 كاذ_مقا ىف «رحبلان ءديزلا قيفني أ 5 ضعب نع امفس ابنئات اتك تةبنات «راعلا

 فئاطل تدعص ٌم*اهضرا ساج نقب اجلك ناكس لعجو ضرالا تاقبط عبس قيفنلا |[
 رنا لك الم قلخو تاوعن عيس هللا ارةعنف#راسبلا نءراسبلا همصباو الا كاذ |
 ا قعار ملاك تاوطستلاثأا *ملا_ىلاب تاطعترمأ ةعبس ءالل كلذ شاريص خاب ا

 ا باكا ف ماما كلتتاعبوز تجاعو# هب رابجلارجاوزلا كان تاع تاامو+خدي رابقلا |

 تغانو# هياعلا تا ارضألا كالت سوعتت -ءلط# هيزاهسلا لزالإلا كلت تافجر تفدا ان“ ا
 بولا تامسن تيهو «هيتركلملا ك الفال كات تاسيس تقر شارب هينورجإاواونالا كلت وحب
 ١ لك افق يفدمحلا يدانمىرداتت# هيامحرلا تايانعلا كلت شرع نمالا جزع ءودل الج لج

 نينا محال دياب كابس راق نيملاملا براناالا هلال دل انا غناكوانوكيأم |

 ثلاثلا كلثلال وا اذدويفاكلاتلات

 أولعا دج تامئاكلا اهيا أي * تامالعلا اهيا اي +تانولخملا اهيا اي5تادوجولل اهيا أي

 #هلالج لج برلا اهب ربظيتلا *هيئاروتلا ةفيطالاوهماسو هياعهشا ىلمادهماند سنا |
 ا «ملامس .«مو# هل اج له برا هع يلغى جاده اسورلاةقيقرلاوتم اودلا ىلعاتا د هلا و 1

 هللا لصدنال# بيرخلارسلاو* بيجا'ارونلا لسو هيلع قلصوعذا «مايالاو يلايالا ص ىلع

 هللا ل هئروصىلا*هيب وب رلا ةرضح نم هلا عوهلالج لج برلاراقن ال ماسو هيلع

 كليا 3 اهل ا لوالا | اهنصأ ن.هلأ قلفتنافصت 5و تراص ةهيحورلا 5 َ

 ا يي

 ممم 98



 .٠ الجو ناريدلا لامشا از لباقلل ينادلا 9 قلشو + نينمارأل ةد امسلارا دابلعج و نانجلا |

1 

 ا
 ٍٍِش ةهيا د مسمع ثج مولسع لمع اب يا يلابأ الوق ةدجلا ىلا هالأوعمبيقل زانقة مدمج ا

 | يايلاباالوراتلا ىلا ءال رديف لاقفةضق ماع ادور كلك رذاجتم .جرخاق ىرسبلا :

0 

0 

 ل

 اول

 .( ملاعب زو + هلالج لج برا لسوعيلع هاى مدع نم زربار# ني رفاكلا ةوأةكلاراد

 4 31 للاعتشاى قلخالر + ماعلا ميجحو راتلاوةنجلا اوضرالا 5و لا يرتد شرع
: 
 | نموقتجلا هلخدا هلا عاطا نم جون ةم ةمابتكأ امل لاق ب ردك أم برأب لاق بدك اك لاق ملل 1

 ا ! +« راتلا لهدا كلوصع_رسوةنجلا غدا هنا عاطأ ع نه ييهارب اًةماو«رات ادهش دام ا

 : عاطا نم ىسيع ةنأو * راثلا رلخدأ هنا ىصع نمو ةنجل ا هلخد اهلا عاطاتر : «ىنومةمأو

 2 , هبرديل اء ىلبت « فقوو نكس عقلا بسكق#رادلا هلخ دا هلل ىصع نمو ةنجلا هلخدأ هللا

 : لصو + هيعرلالا روم يومها رععلا ريرغعر عديلملادت هع جهلاح و ,عو+دلالو اج

 دعتراو زاهاف ينك ١ هل لاقن «ةمظعلا ناسلب هرماو ةزملا ب اطخي هبطاخو * هيب وبرلا

 ا ٠١ ةمابعكا لاق بعك اه براي لاقت *ر اجلا ميظملاةلالجر+رابقلاريبكلا ة بيهن مقشنأو

 تالا ىلا*هيئابرلا تايسنلا ىلا#هينامحرلا تامكللا ىلا#هيلعلا تارضخلا ىلإ ةيئاعلا 1

 هتقيارف ملسو هيلعهماىلص هيلا ظمأ +ةلاجرعو* الجل اج برلا دارا نأ ىلا «هيناحورلا

 باق يتلا ةنيطلاب هيئأينا مالسلا هيلع لي ريجرمأف «هينايسجلاهتتيط يف+ هيئا-ورلا

 ف قيرشلا»ربق ل | نمامشبقن ىل ا عيفرلاةكئ المو سودرفلاةكّئالم يف طرف ضرالا
 1 1 اللا امبتفاطم ءاضيلاةردلاكتراص ىتحتنجلار اني يف اهسمن خم يلسنلاءاباهتبتأ
  ةالاتنرع ءتحراسبلا عيجو ضرالاوتا اوعداو اوزقلاو حوللاو يمركحلاو شرملا لوح

 'أ لاز ادعت طوق مد فرعت نأ ليت هتنيط 'قماسودلع هللا ىلصا دمجان ديس تاقولخلل تت

 || كمروصو مداها حاس نأ لا بميايمملا هتنط ين +ىلملادرا وسلا عملت م سو هيا عشنا ىل ْط

 / قمهتماملا لدال د هلعيف معسل رذلاكهتيرذ ميج قاشر# هقاصلملا ثيم

 0ث ةنثع راسلاةرحانيفبلعلا ةرثحايف مخ ةراقشلا لل هاو نيهلا ةيحان يف بلسلاةضور

 اخي ردلاكدب وذات «جرخل يب يعاامريظ دعت ا مدلاجرعودلال اج لجبل امس ديف ورلا

ُ 

 ا
0 

 1 تارفملا نملوجت لسمو أع هنأ لص لازاف رون غبرو يك هةءاملسو هيلع هللا اددمح

- 
 أ

 ا

1 

35 

0 
 لآ لاقت فيرشلا باطلا اذهب مههطاخ ميدل خرضحث ,ددع معجم مرات لمع
 اد ماوي ديأ ثا ةنيملاملا برااالادل !ال هثلانامروصمو مئراب وكانو عبرانا يا" مُكَدي
 دسساانادكب كسار ارحاو «نزححاورفل انا ل ذأو رعاو# مدعاودجو اانا تيمأد يحاد#

1 



 3 لصول انا +« عفنا ورضاو *«منءأو يب رطعا اناد«نيملاعلا بيرانالا هلال هانا* باو يتناو*«يتشاو ا

 : ومد ترو عج طابا يرو كيج دأب عار حجل ب عع 1 طموح ع يسمع بروس جب تيجي صبب هر دوو

 اكن

 ا و عا

0 

 ا ل يلا جلو هديت م يمت د ل تحال ب اجيوحماب» روس عبط اا م - ل و سس بير عدم وي ونال هما دس ديب يووم م بيبو بسسس وعجم

 *«نيملاعلا بر اتا الادلاال هما انا« دنا افك هل نكي طوال ودليل يذل انا«كدمصلا

 | ءايمالاو لامنالا يقدحا رلاتنا* ل ريلاعلا بوتنا الا هلال شا تااهمادعاملكديلا

١1١4 

 يملا يمال !يراناالالا ال انا فرار ضفخاو يطااناةمجلو قز ناو مطقاو
 تاالوعفملا عيبج لعافاناد# تاقواخلا عيمج قلاخانا « ءاممالا عيد يف رسااانا+ - تافملا مدح

 روئانا ثا قولا عبجةقيتحانا+ادوجرلل عيجرسمانا*نيملاعلا بران!الآملا االشاانا+
 دوجولا:انأ «نيملاعلا براناالا هللال هلا انا«نيضرالاو تارعسلا مويفانا+ تانئاكلا عيمج

 مادعام لك هيلارقتممل ا انادكما نم كرم يتالا# تانثكلا يمل فلاخلانا*يفبلا عدل
 بتارملا يت دحاوثاانا#تاغصلاوءاممالاو لاعفالا يف دحاولاانا*نيملاءلا برانلالا !اذل هللانا
 حاورال !فيسدحارلا انا «تاديشنلاو راونالاو رارسالا يف دحاولا انا +تاذلاو تاماقملاو

 اسيندلا يفدحاولا انا *تايلجتلاو نضارعالاو لاغمالا يندح اولا اناكتامسغلاو جاشالاو
 اناعدي راارداقلا انا *بسيلعلا يملا اناجنيملاءلا بيرانلالاهلاال هلا انا« تاحفل اور الاو
 / ديالا انا#«دحالا دس اولا انادجنيملاملا براثا الاملاحل هلل اناتعميلكتملا انا #«ريصولا ميعسلا

 مباك تادوجن جوله كهو* هاشأ فيكم موي فيصت :| قلو يديبعو يلم مراك تاقرلخنا هذه

 2 ب ,رانا الا هلال ثا انا + .ينلاغمو حنان مود#ىق راشءو ير اشمو يرهاظمو يسبالم

 ارصبمو ياموعسو ىئادارمو قارودقمو ىكامولعمو ىلامالع مهلك تانئاكلاهذهو

 ا 0 كامالو لسوعي نال مهيف يف كر اشي ال*«نيماعلا براث الادلا ال هللا انا« يقالك»

 ا هلال ٌتاانا»«ض ءرعالو مسجالو حورالو دامج الو تابنالو نا اويح الوناجالو سناالوكللم

 ْ الاملا الهلا تنا انو انوونواتتةيةحو انرسواعب رن تناءيا ىلب اولاق#نيملاعلا برثناالا
 0 خوفت تنا# لذتو زيقو#م دعتو دجوت تنا# تيقو يبحخو +ديدتويدبق#نيملالا بر تبنا

 ا نيملاملا برتناالاهلاال هلا تنا*قبت تو ينفتو "< قيشتو دحسل تنا# نكست كربخ و« نزحتو

 ا عفت يلعتت نا# عمجنو قرغتو* ع طقلو لصوت: ثنأت# عفنتو رضتو# عنو لمعت ت ناد
 كناج .تافصلاميمم فوصوللا تنا# نرلالا بر تناال اهل اال هللا تثا#“عقرت ضو

 ا | ال م تنادتالوعفملا حيمج لعاقتنا *تاقوافملا عيمج قل اختنا ءايسالا 0 ىلا

 0 روثتما *« تاقرخملا عرج ة قرة تناخت ادرج ميم متنا #نيطاعأأ بر تناالا هللا

 ١١ تنا*نإملاعلا بيرتناالا هلاالها ثنا «تاوعسلا,نيشرالام وبقت نا + تاتئاكبلا عيج

 رقتفلا تناخماو م نم لك نع يتلا تنا» تانئاكلا عيب فاخلل تنا# قابلا جدقلادوجرلا



 ١5أا١ا
 م ملت بك -

 ل راوثاللاو رارسالا يئدحاولا تناجتاذلاو تاماقملاو بنار 1! دحاولات تنا#تاغصلاو ا

 ا ) .ضارعالاولاغمالايق دحاولا تنا*ت امسنلاو حابشالاوحاورالا يف دحاولا تنا# تامثثلاو
 ١ نيملاعل 1بر ثنااللا هلل الل هللا تتا»#تاحالاو ةرخ “لاو ايندلا ف دءاولاتنا*تايلهثلاو

 ص

 مث

1 

 01 نا هلأ 0 عيعسلا تنا#تدي رالار دأقلا تنا# مويقلا يح مانا 0

 1 هل نإ كادوا مودال ىلا دعت ادرقلا تن !؟دحالا دجاولا تنا# نيملاعلا بر ثنا

 أ ديو كك ءمهلك تاقوندلاهذهو *«نيملاعلاب رتناالادلا الهثاتنا*دحا افك

 ا .كب راغم 19 0 ادوجوملا هذهوءاشت فيك مهيف فرصتن كقلخو 1
 : ًُ 0 هدامو#نيملاملا بر تناالالا الل شا تناد# كقلاشمو كتافمو كقراشمو

 إ "ل نا تناوكتالكو كتارصُبم و كتاءوعسمو كتاذارمو كتارودقموكلتامولعمو كتامالع

 |١ لو سلا الو كامالو برقم كمل ءالو سرع ىنال مهيذ تلكر اشبال # نيملاعلا بر تناالاملا

 بوت الاهل الهلاتنا «شضرعالومسجالو مالو دمج الوتأنالو تاويحالون ِ

 فيلكتلا ماقماونلبو ايندلا ىلامهطبها اذا مهنارلعق اييلاودمعلا ميل خا مع نوما املا

 هلا لسري نوقدصي وهّنلاب نون يملا دبعب نوفويلسرلام هيف لسرأو بتكلا م مخل وأو
 1 ءلكمو همهنمو داعسلا لهافايثدلا ىلا مىظبحأ الفم ذآىلا اوديعا هلادمعو مهيائاجاعو

 أ دنع نمعي اًدأج اهو اللا لسرب اوقدصو للاب أوم قدا كب 2 اونود ةإةئا11نسح لعتأم

 لإ ىلحتا»نم 57 عدم مةواقشلا لهاو + ةبجلا ين رول ل ةف ضحكىلاعت قتلا ظل
 : لجغشا كنعنعشإ اًذواح اجو هللا لسرب او ,لكو ىاب اورفكت ها دبعاوضتت دقن هوس ع

 دع ع

 ه1 هيف علل لسو هيلع هلا ىلص هروفو ةنجلا مد[ ل خ دمر انلا يف دوال اهل دع ضحج لات قحلا ممل
 1 "- ايلا ديدعناداران ريال ادملض نم ارحل اعتنى لخخذاةنإ ايفو هازيبف هعيبج
 || دتعاتديس ىلعيلصتنا اولاق اهرهسامو لاقاهربم يدا تح مدا اي 7 تلاقفتكتالال

 1 58 :ىأرذاتلاق روسي مد انيبف# تارمرشعة ياو ريق *ةرءنيرش سو هيلع هلا ىلص

 1| .لت+ برلامساب ًثورقمو هيلعأ, ودكم هعسأو شرعلا ق دارس يف ملسو هيلعللا ىلص دمتات ديس
 قا كعيرذ نعوذ اذهل اةكعماب دعما نرق يذلا اذه نمبراي لاقن هلاهز عو هل الج

 55 الراحول الوايسرك الو. اشرت فلخ الو كتقاخام هالو لذ# دم ضرالا يود محا ءايسلا
 | ثول اذاعي ملضودياءها يلم لاز اذ>*ىرخا الو ايند الو اران الو ةنجالواضر'الوجامس الو
 لإ بدتاحوزلا تايلتلا ىلا #هيناب را تامسنلا ىلا# هينامحرلا تاحفنلا ىلا *هيلعلا تاريخ أ نم

 لإ باللصالا كلت روضق يف لسوديلع هللا لص هيلارظني نا هلامجوعوةلالج لج برلادارانا ىلا.



 لقتناو اعود حودلوهئاق أ انيشالا ىف داو ارك ذ نطب لك يف انطب 5 رشعْف ادلو تكيبعبرأ |!

 ١ لرزتاوءاسنلاو هتاريطأ يف الارولا اذععنبالأ هوب'هاصواقهلا يدمه رولا اذه :

 !| .وةياهاطلا لاعثا ن«فيرشلا بسلا اذهأر طق بلطملادبعيلا ما ةيصوا نأ كالت 0 ٍ
4 

 د !نيللملا لفناونيرخأل اوزيلوالا ديس سو ةياعدشلا اىلدورف#غئابقلا نم

 يزل نب بكي نب ةرم نب بالك نب ؛ يعف نب فان ءديعنب مثأ ةاهنإ بلطملا ديعنب كادي |

 نيةنأ تك نإ اوه شت ارربغمل ماواهيلا يخت شب رادرغل "أني .كالام نب ربف نب بلاغ ةدبأ

 فيرشلا بدلا ىعتثاانحملاوناث دد نب دعمنب رازن نيرضم نب سايلان ةكرل» نيب همي ني
 كا'ضاير نهر سويلم يلعلا ازاقابتحم لئاط اللاوتا تاذءاروودياع عمجا 7”
 هلاجرعو هلالج لجبرلا دارا نأ ىلا «هيقتلاماحرالا كالت ضاب روما «يكزاابالصالا
 يدودت#هي رشيلاراوطالا, لك ردي ويئدلا» بالا فرشأ يف ملسو ةيلهلنأ يلم هيلارظنينأ

 لراعفلب دارنا سو هيلعشا لصد دس يذلاروتلانا,ضرالاو ءامسلا يف دلما

 لكتقطنو * نانطلاباوبا حتضنأ نأ اوضر رعأو غاري ١ ارش ساتاىلا ع "5

 قبلوا 0 اماودو ةبعكلا برو مج لمح تلاققةليللا كلت شي رق ةباد
 ترو كل ذهموي قطنيال سرت كلم لكجسبص اوا سوكتم حيصا ال اايندلا كرم نشمي رس ||
 راث تدخو اضمب مهغعب راحبلا لعارشب اذكوأ هرشبت برقملا شوو ىلا قرشملا شوحو |

 ابيفريست تناكىلإاي ربط ةريجب تفشنو ماعيفأ ار كلذ لت دم لو! جو دبعيأوناكي تأ سراف

 ا

 ةعتع ةئر رك ءامكاريخ نعمشلا عمل سلب بوو مع“ !نرفرشملانيطا كلا تيمروةفارش 0
. 

 هلاوط لخسنا اك ةوسن تأ رع اهتب رشف ىثطا طءتيثآكو نبل اه ءاغي ةبرشتأر ةتتفتلاف | 5

 ا +نيعلاروخلا نال مرمو ةيسأ نحنا ن ناقف نم تب ةفائددبع تاني نم نهعأك 0

 اونتوالاجر تأدو كيسا ندب قرعاهم مشويات ءاو#ةضفن«قيرأبامهمديأب ٠ ءاوغايف ١

 1 رايدلا ر *«هيلاعلاة ملا 1 كالت نم ةاوحومدأ طيقأف«ةديشملاب ماحرالا كلت جورب و ةربطملا ا

 ؛أ هلت دارفعهيلابلا ةقيتملا + هيتادلا اةيبقملا جعنانلااندلا,ذحملا *هيقابلا معنلاو *+هيمأسلا

 ا ةرماع عبر ادن عقور ناو عدصنار ع ىرسك ناوياز هاو ةواس ىع - ةئيدم| ماكم يف 3 نفسلا :

 : تزايد دان نيحو موي هلا سالو نيسان عد 3 نيحند

 1 ا. هي «ااذبابا 0 و ناوكا تقرا ة«روهشل ل كلت ترمز ىلا“ روبل 0

 ا اهداوأ حس ضيبأ ارئاطت يس أر واملاهائيش تععسشدحا 06 و مالا بءاسلال خي ا



 ١1أا
 حسم

 توقايلا اهتحتجاو درمزلا اهريقانم |يرحح تطغ ىتحتلبقا ريطلانمةعطقتأرو رفذالا
 ذكي سانلا نبع نعموذخ لوقي لئاقباذاو ضرالاو ءامسلانيبدءدق ضبا جاييدباذاو ||

 برغم اب العو قرسشملاب العتاب ورقم مالعاة ثالث تأرث اهب راغمو نيرالا قرا ميس

 ا طن رتكو ٠ ان ىلاة دسم كو الا اهب دعشاو ضاخملا اهذخأت ةبك كلاربلخ ىلع ءازعو

 ملسو هيلع هللا ىلع هتدلو دايخ تييلا يفهم نون 3
 هثيب لهاو هنتاي رذو هجاوزاو هياعصارهل لعد دم انديس ل كرابو سو لدمبألا

 ملسو لص مهللا»كتايلتو كناينو كناعنو كؤامساو كتافصوكت ادب تطاحأ امددع
 هب تطاحإ امددعدتيب لهاوهتأي رذوهجاو زاو هباعغاو هل ايلعو دقث انديس ىلع كرابو

 انيس ىلع كراب وولسو لص مهللا *كناسحاوكم وكلضفو كتمتنو كد رو كترضح

 كللاجو كالالج هبطاحا ام ددع هتيب لهأو هتايرذو هجاوزأو هباعصاو هل ؟ىلعو دقت

 هل اىلعو دمتاندي ىلع كراي وملسو لص,بللا * كالاي ربكو كتفعو كتزعو كلاكو
 1 كمالكو كلعو و كتا و كدوجو هب طاحأ انددع هتيب لهأو هتايرذوهجاو زاودباحجأو

 هلا ىلعو دمت انديش يلعدلراي ىولسو لد مهللا «كرصيو كععسو كتداراو كتردقو |
 1 كيتيئتادحوو كعب دحأو كتي يهولا هب تطاحا امدددهتيب لهأو هنأي ردو هجاوزاومب امصاو

 دحالا تناالا هلاال يذلا مّسأ تناك !نابثلا أسنان ميللا# كت كلامو كتيبوب روكعينامجرو
1 

انصو كئايساوشتاذب دحاازغك نكي وداوبل» دليل يذلا دعما
 كاجو كالو كن

١ 

 و نمجرلا كمساب وهلا كساب و مظعالا ميظملا كعساب و كاي ريكو كتملغعو كتزعب و كلاكو

 دايبنالا ميمجمو تيكا كلللاو تورجاب و ناوك الا عيبج يف هنم تخفن يذلا كحوربو

 دمع انالوعو انديسب ونيماصلاو :اديشلا نيقيدصلاو نيب رتملاوةكّئالملاو نيلضرملاو
 هل ؟يطوديلع يلصتنأ هيف كتبمتو كيف هدبحج وهي ءاجاج ودحورب ودتاذبو سو هيلعهفلا ىص
 انيدلاولو انل اهب رفغت ةالص ككلم ماوذب مودتة الص هتيب لعاوهتأ اي رذو هجاوزاودب اهصاو

 حيمجوباطقالا ميمو ت ولا بحاصأو ادرلا نسحا نم عيجوانتري علوا :بابحالوادخياشمو
 اهتماعلو !متايملوةدليلا هذه ءايلوالو تا اومالاو ممم ءايحالا ءايلوالا عياجو ناويدلا لها

 ميالا# نيم : 1نيسجسا نيلبسملا ةذاكلو يراقالو روملالنيبئا ةلاونيرضاخلا انناوخالو

 +كئاقل موياهدعساو !هكرباو انمايا ريخ لعجاونيقتملا ب قاوعتىنسحا اي انتبقاتنسحأ
 كب انمغأ مهللا «كوودحل نيظفاحلا كئئاضقل ني رباصلا نم انلعجاو كنئاقلب انحرف بللا
 | فشتالو انعشفتال بالا +ةرخسآلاو ايندلا يف اسيناو اريضنوأملو انل نكو ك اوس نم لكن ع

 يسم ميس

1 

 أ

 د ل بوصس اي جس ع مما

 يب سس ب بس ب سببا
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 [؛ انحري د كرات رثقبانطعطل :الوألا عدابمالو اي انمثربك ١ انالا لءضال و يداعالا امين

 ْ كب زملا:ادرب انكأو كئرفشم ءادرب 33 او كرفع ءادرإ :اتسكأمهللا «نيحارلامحرا اي

 || جكتالوا ىل ٍىلاهي ترك ؛ اع انيلا 1 رظناوةيدبالا كتاب انيحا عبللا او ةرخ لاو ايندلا يف 2 1

 ا كنذم اودو كتدما بوكت ”رعمو كدبدع وكب انذلما ميلا #«كلايسأد 3 0 انقندو 1

 ١ قاطو قررا يفو كتيحر راه يو كلن د لدو رايي اهترغأ ميلا ةرخآلاو | ايندلا يف 5

 | لطابلا انراو دعايتا انقزراو اق قلل اقرا مها كلارسدسأل نوكت الىتحمشلب انيراق |
 |١ كئايلوا نم | كمجاو *#نيقنلا كاايفصإ ناوي ديف انبتكأ امبالا«دياتتملا انقزراوالاطاب |
 ١ الركربنب اهنتالر# كيلا ادماو#كيلءات بح للا عتدي و مانيلا نيب رقما نوفرأملا |:

 ةرخآلاو اين للا تربك مالا كناوضر ان اءرشناو نيع ةفرطا دفنا ىل اهاكتالو كربغملا جوت
 || ةمالسلاواتنادي اواني قلة ارلا عمان دوما انل رس ميللا«نيمرك الا مرك ا ينيمحارلا مح دااي
 ١ ىلع ارم ءائرصل ؛اوانم أدقات تير*انقالخا نسحر*انقأز درأ عسومبللا# انايئدو ض1أس بديقةيئاملاو

 نيرضاحلا انتاوخ الوادي لاولوانل رفغا مهل دع .انماتخ نسحأو انا دعا ىلع انرصتاو انسفنإ

 5 دزوءاياو ءالأ امي رغا مبلل نسج نرسل ريكو مهبرانالو مويدلاوونييئانلاو ا

 كن رااوهج رقف مرام تاجر ديس زو املا عيفرخغاو كيلا يرقي ثنا اوناومتاجرد :

 لعمالسو نيعمجأ 2 يطسملا لكك وانت رإب لهال وانتر يشعأو افياش ل وان دلارلو انل رثغاو |[

 هنعالل أيدرمب رئملادمخ ميلا داوم ىف هنأ اسىلا* نيفالا بر هلل د دجلا !و نيلسرال ١

 | ةنعمشلا يضر ءركذ م دقل دقو يمتبملاربح نيدحا» بايشلاريبشل !اريبكلامامالامينمو

 | اضخاو رلاوملا عمجأ نموهو في رشلا يريتادلواا اذه 3 هنعشا يفر هرهارجت دا

 ا دوعسدب لكوةمواذلو ديس دارج اعلا اذه فرش يذلا هليدملا *ميسرلا ن رمحرلا هلا

 تالاكلارئاسدبن عجو* نبي رقخار ندب يوكل كالا عيجو«نيلسر ارعاينالا

 متخو *ةرخآلاو ايقدلايف يطبملاو مهيلع ل ظنا لكلا ماسأ هطعجو*ةرها لاو ةئطابلا
 روصلايف خفتي ناىلا*ليدبتلاو في رحتلا نم ةظونحلا لع ءاشيبلاةحارلا» ءارنلا هتعيرشب

 ابهيجعجج مياتكو *ايلضفاوممال اريخ هتمأ نا 15 ام دءاو عئارشلا ريخ . يشفع لي ارسأ

 + ةيلعدب ناملاو فيك« ومو ةلمفم ىفحت الت الاكب اهيلعقافو * ةلزنلا هللا بتكيف

 يفاتطرأ آم« هحرش ضعب ىلإ اريد ر*دح دمت ج نمالئ افرع لوقإ ديلا هلوصوب لضفتلاو

 | رثكال رب ةروعم فااديتس ل وويعبلا لستار كح تعتمد



 د

 . يس 0 يس
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 اذدذك 2 طع لح ا ا عع
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 مت ”عاونانماشيا ى هوو #«كللا لاو مولملا نم هيقابم يلعمفا ادماطا |نمدلع مهكلذنم |
 200 جنادملا عاوناب هباطخو#وردقو هلك رلءوت#درمأ ةماحخو موهيلعهل الع انين

 هيطدب ل ظفتما ظعالاا بنكي طال ام *تايصوصخلاو تاماقملا ندهفاب اع هتما ! مالعاو

 ىلعألا لام كلذ نف# قولو أبا رمل نمدل اف لم ءاك قرن و5 قول رعدرلال صب ملا

 منذ هلأ يعاد 5 رينو ١ ريفر ذحاش كانا انإ يتلا اي الئافز عهلوق

 ا رك عطت و اري لغتي م .:ل نابنونؤملار رب ريم اجا

 هلدج نب ىلاعت ناس 8 اليكَو هللأي قو هلأ لع لكَ ٍ أعدت نيام ٌّو

 < هفانلخو هعابتا ميال كاذو ممل ي عدا ام ميج مهعأ اوناب مهناو لمرلا ىلع ادهاش
 كحق با 0 م ني قاقيما -لخأ ا لاتارقشلالا "دب

 05 ا 0

 ةنارصنتلو و هَ «تايوت مك 0 8 دسار الدكما لوس 5 ءاج 2

 يم انوار قا ا د 1 اولاَقيدبعيا يرش ذيل مدح اور لاق

 وأو دهشان دلوقب <لسو هيلعدلا قارصانيبلا# ملفعالا اقل اذه ىلاعتهثا مد مخي ٍدماَعلاَنِم
 تانلابدوصقملا و اةلارعو عوبتملا هناو هتبترمواعو هفرش يلعب ا:ملويل نيدهاشلا 59
 الاقدم لاك دهس نوكيل موعيجنءملاولااذهيف يملا هروباظ أنار نوتسالاو
 يذلا ةلشوألاعتءاون شان لدياك# تا دايذومب ادن يطا ساجر تاك روت
 رفوت دقوالاةيصو يخوةزبعأو ىدعو لاك مهيف قس يل هنا لعادل درق مادي اهل |ىده
 ,يدر اردانعلا ل وأل اروقو ةلالج ميم ىلعاوا نير" الا لثم يق راو ىدملاو لاكل ا كلذديف

 *قكلتينروهءاضر ايفو هت دالو تفوو هلو لمح دعم« مالا كلل د نم نكيجلراو»*

 *« 36 مدآدإو اديس دلو ب + ملاعلا ىلع ىريكلا ةما وم هتيعت باعك يف كلذ تءج 5
 'أ| «ناهرباوةل الط او ناةنالاوظفملاب نوثرصوملا#ثي دطاو ناسلا هع ابلقتيبلا هديئاساب

 رثك اكال *نيرتقملاو نيدحلا لاحتتاوجنيعاضولا عضو نمجلا وهام ثيدملاو مدقلا يف
 كلذ يف نكن «عونممل ٍاتذما ب ذكلا# عوضوملا نما 0 ناف سانلا ي دياب ىلادلاوملا
 ميئارغد .ديئاسا فذادح هترستخاف دحاو سام يف هنهارتدسم متيال اع انك 1

 مهتزايل ادصقو نيح داخل .ىلع لييستلا اموردضاع وأ مياتم هد ام ىلع هنم تربصتفاو

 ,ءاطاو + عيفرلا بانل اكل ذأ نيبحلل كالسيف كالذي اومظتنيل تاماركل ركلاوابا ازااكلإت ةفرمم
 بدراوملا كلذ ف ةرشزلم يلعيلدتو# دريصقلا بأتم اياهم تاز عيبا ضيرعلا عم اولا
 بلع مب م رت شيع امويلع بيوع شأن كا دق ىلا هرفوغد



 ل

 >0 أ يحل اولا وكن ا

 74 ايلستاوط#

 قسد الخاو *نيب رفخلاةكئالملاو ْن اع لما وسر

 ةماقشل اب صوصقلا * هللا قلذ لضئاوذهما لسر لكأ * تلال بربس نيم
 ةكئاللاو نجلاو سنالا +نيملاعلا ىلإ هتلاسر مومع يع صوصنل اودع ني دلا موي ىعلشعا
 يذلا ة”رومجما م اقلاو + دوروملا ضوحلاو * دولا ءاوالا 0

 2103 .رملاوءايبتالا لشموي هماجىلا جاتحي م« ندرخأل اونوأوالاهيفددمحي
 *:ةعوقلا ةجحلاو*ةرهاطلاو ةنطابلا تاماركلاو * ةرعابلا تازجتلل يحاصي *نوبرثملا
 + ىمقتسأ نإ نكمل يتلا لئامثلاو + ىمتال يتلا لئاضفلاو# ةيقتساإةميمملاو

 ' لوانتملا دي نم ايرثلا نياو # هنصوب طق نا رثكآو لايف ا

 | جارحلاب ايو+*ةلزالاو ةهجلاو ةطامالا نع زنا برقلاو*ةلخعاو ةبحلاب ىل اعتهّللاءافطصا يذل اور
 ٠ ءاييتالابةالصلاب و «اهيتواىلا لئاضنلاو ايازااو+ اهيلع ملط | يثلا بئاجعلا .نسيفانو |

.6 1 
 ١ هتدابشنو *!دوعو أدب مدعو لكلا ديسداب امالعا * ادوعو اباهذ سدقألات بيف

ٌ 

 د
 ١

 ةراشبلاوةليسولاو دخل! ءاولب و“ مهيهنو عرمأ .”رسدوغلب اه مرمأ لعو# مييلعتماة دأهمشو |

 ىضر اال بر راب لرقيف ىو 5 , تح ةيطسي هب رنأبو# طنيلاعللةمحرلاو ةمائالاو ةيادحلاوةراذرلاو أ؟

 قو ممامالا م ايهقثالا ةداسلاب مقا و انمىلا عدلا مهجر خسف +رادلايف يما نم دحأو 0

 ركذ بالف هركذلا ١ مرو ردصلاحرشب وهديلا تادادمالارئاس شي رثتبو# هيلعةمستلا |
 +ةكمالملاب ديبأتلاب و رهن ةريس نمبعرلاب *رصنلا ةزعبوج هعمرك ذب والا ىلاعت هللا

 نيحهتمال اهأبتخا ىنلا ايسال#دتوعدودلا' '؟سةباجاب وضدتما ىلعو هيلع ةديكسلا لوؤتبو

 دعي سوشلادرإ وجهنا ىلاعتدشا ع !ماسقاب و*اهريمو اهريخالا موه الو»*أ هريغ ميغا

 عالطالاب وج ماقسالاو مال "الا مج نم ةئزبي هنوكب ومل نايعالا باقي و هيلءاهبورغ
 ىلاعتو هناجص هللا زم هيلع ةالصلام اودب وجةءايقلا موبال أهعم | يف مقيساموت م تأيعملا ىلع ا

 «ةنيزألاوةنكمالارلاسيف تما نمورلاعترهالا اههترثك يمحي الىلادتكل الم ميج نمو |
 ناملاو * ىلع« ناسح أب مهيسبأآو ةياععت ا ومأ [ اوما ذومتيب لداب ولبهب نيلسر اللا ةياجابو

 انذالموأت ةرخذوانالومول ديت# روسو باعت سال ةياغالو#هرصح يف عم هلع كلذ ريغملا

 نيباذملا دبع نبادبع نيد مدلقلا وبا انس انو انلكموانذقتمو اةدعوذن'رجاكو انيداعو

 جس

 مح ما
 كلام ىب رمت يلاث تين يزل 0. بمك نيةرحنإ بالك نب يم نب فام دع نب مشاه

 7 ص ب يم
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 ءاروو هيلع عمجلا بسألا يحتني هيلاو نان دعني ده نب رازن_ نيرمش«نب سايلا نب ةكردم |أ

 دنس بحاص دنع جرا تب دج اهيف ضوكا يف غيثي الف ؛يئاهنم تمشيال ةعيابتم لاوقا كلذ |
 تال ]سو هياعملا | صهيل عفر كلا ذودوسم الو نم هنأ صالا نكل سودرتلا |

 كليف 1 نائدعملا بسنلايق غلب اذار ء*راكز ويلا لص 4 ايأرلا ةيج نم لاتيال هلخم

 انهيعدتا يمر سابع نبا لاق !ريثُك كلذ َنيباَتوٍرَفَو لامن لاقنرباسلا بذك لاقو
 6 ياتو راس وهيلعا راسو مهبل هلعأل مهبدملعي نامشا« اثيلو ١

 يلاعت هنا كالّذو هعيلز !قباسيف هتوُب قبس 0س ةياعدلل اىلد هيبل : فرش امتهان نارلعا

 وح امدر»و لبق رولا ضع "رم ةيدمحملا ةقيقطلا زربا قالا داحياب هتداراتقامنام |

 ميظعب هرششب و هتوبث يىلاعتهللا ملعا مث !راكلاو ملأ امم علم تالا نم ن 3

 ربطق حاورالا _ثويعم اولا هتم تسجيلا ُ دجروي ل مدأو كاذلكهتلاسر

 ادى اخي ناىلامنمللا دارا ارابحالاب بك كاقالا راك ماعلا ادمالصا ىلع ألا دلملاب
 يف طيف ضرالا باق اذ يبا ةنيطلاب هبت اي نام السلا هيلع لي ربج رمأ مسوهيلءهقا لم |'

 لحم 'ردابلصاو يارركلا هريق لحم نءأجضبتق ىلعألا عيقرلا ةكقدلمو سود ريا ةكلالم
 ىتحفتطا 9 تسع ءموتتلا 1 تنيك !نهىلا ناقوطلا اهجوم ةفرشملا ةبحتحلا

 سس عود

 0 د

 ىأرومدأ فرعت ُن ! لبق سوه يلع هللا يف ادادقت ثا: ديس قلما ميجو لأ اللأح تارمثرا#لاو يحم

 لاق ىلاعتدعساب ان ورقم هيلع ابوت رتكمد ساو شرملا قدارسف ١ مسوهيلهلا لص درو مدأ 1

 ءالوأو دم ضرالا ودمت ءايسلأ يفدعسا كني رذ نمت يلا | أذهفب ردل لان هدع ىلاتهغا

 يول ات

 ا

1 
- 
 مهايبنالا لبق قا رلاهممذخأ# ياو هو هيلعشللا لساني هنم جر نسا انيط « مدن ناك انيدل لإ
4 

 قادي 3 لخا ىلاعتوهناعجس مانا لسا لوسرو م دق ةلعسا 0 للان هدوصتللا وهلسو

 هيلع لا ىل ءاديبت مهياد قاغيلاذخأل هيي رؤهنم تجر عَ امحورلا هن هك مد :الاديعأ

 ا ضرالاو تار ا فدي .ركلاو شرعا الرع كتالما امبتفاط# ءاشيبلا ةردلاك تراص

/ 

 ١ رثقف اسود لهل قلصدمحب هيلا االسوتمهلرق خنين اهلأسو اضراالو د«اهم تقلخ الو كتقاخ حام ا

 ا نبع رغب ةنانكا نباو وعرشتلاو ريق ىلانو ريثك لاقوأ ذه ىلا نوعي ْعِل رقورضنلا نبأ آ

 م

 :ا يبنالا وكي كلذ لج ألو ةءليقلا موييلا قلخعا 1 عجل ةماعلا سرف دعابا نم مناي مهلع
 َْن .قلخ م هنيبجيف اسود لعدم العاني وأ ملم أرب لف انوهدئاو ت2 ةماقلا عويمباك 1

 هيعّشإْلم دعاشبن : ىلع يلصي يأ تعةكئالما هتفكقأهيلاهدي دمداران ءارحرسيالا هعلض |
 | رارهابلا ملا نمل هدارأ الضرالاىلا طبدأ ال نيرشعةياور يفو#تارم ثالث سو



 رتب رو كل حا 0 مم تح

 | سانت تجرخأ ةماريخ م نينا تا يف هنأ تقول سو هيلع هلا .ىلمانيبت دج وباالا اهتم نكمل

 هدر دلو هئاق ايشالا تاو رك 0 0 “طب لك ٍنانطب نيرشع يف دلو نيعب رادل تدلو 1 قىنكلا

 1امي هدلوثيثىموأ ٌمهيلايدمعلار رونأأ لقتا اذإف اذءو ةويئدبب ال ثراولا هناب اندلع

 ىلا اهبالومعم ةيصولا هذه ل زتجل ع ءاسنلا نم تاربل رطملا 3 يف الا هعضيالن ا مذآدوبا هب ءاصوأ 1

 أ ديطاوناك امو ةيلهالا ايت نفي رشلا بسلا !ذعمللا يطق بلطملا ديعنب شاديع نمز

 يقهب ىلا عنا ىلادجوت ههكرري وباطملا ابعد دج ةببج يف ف كلت دادز م رواء الذ ناكو

 هللا لسراك مسوديلع هلا لصين دابر خيل ةكماودصق ن يذلا ليقلا باتا
 ريخبإ مهنم اسال رف هرخخ !نعاهب مرملأ ملوسو لب مكمان رخل نم لباب الا رريطلا هيلع

 عدلا ادب مديل ةيج رولا كبطل لود دعلا ىلددم روبل ةماركوأصأ هر | لم

 تر ثد تن اكو حز ءزرثب نإ ىلاعت للا هل د ءابادرذل ءافردجذمرباد اراججذلان هدأ ادنيذلا
 ارا !تكردا يدفال وريعب ةئاعدي دقي نأ !مايا هللا منن اب رونلا كا ذقكرج يذلا ن مدلل ءاينق

 ىلاديهرباب هذف»وبا نذأب حجل اهب ىدق تلا ةئاملا هرطمتوا سفن هتب طغت وتلا كال ندم
 ةنمأ هتنبأ هتقولهحوزث افرشر ابسن ةرهز ينب ديس دعوي وئوةرهزإ نييفان دبع نيب هو

 كالذ ظعاهقراغفاتعاس ن ن' قل دا ديسب تلم هروف نما ءابيلع عقوق شبل ! رايقة رءالغفا |

 يذلا رودلا نمكيلا هلاغتنا لمؤأ تنك امكقراف دل تلاقو تب اف ىلوالا ىلع هسفن ضرعفروتلا

 58-3 نال نوتككارونلا نأ 'ضرالاو ءامسلا يف يجر نم ةدشسا ذي يثودامح ل ل يدونو #كلعم

 نأ نإ وشر رمأد و ذتو اريشب سال جرو هةعمانطب يف ةليللار ةذسإ سو هيلع هللا ىف مدمج
 سو هيلع لص دمع لمح تلاقو ةيللا كالت شب رقلتب م لكتستطلو سودرالا باتت

 ا حبصا الا ايثدلا كول _:رمشالل ريرس قييإلو ابلداجارسو ايئدلاماما وهرتبمكلا برع ||
 أ برغملا شوحو ىلا قرشملا سوحو ترمي كل ذ هو طال رخال ساو امك

 .ةظقرلاو مودلا نيبدما ت أرو اضعب مهيذعي راجيلا لها ريثباذكر وم موديل هلل لمعي اهرشبت اهيشنت
 1 نلت تارم ترو ملسو هيلع هللا !صاييبثو ةمالاه ل هديس تلمح كنا | ترعشأ اهل وقيالئاق

 ْ اههضكرق اهعانم يف تآ اهأنأ ربما ةتمارا# ىضمأ وب رغملاو قرشملا#ل ءاضا روتاهنم جرخ
 | اهتاةياور يتو+اهمأش مكتا متلو ادهعب يبس ناو نيملاعلا ديسب تلم اهنا اهريخل و لجو

 لوأيف ىلوالا ناب جو ايش كلذ نمدهتجل !هناةروهشملا تاياورلاو لقثلا مظعا هل تدجو
 لس وهيل ىلسءروما لك تما لعب تحب يف داجسملاةفلانع ميل هر فى :رشالاو للا

 ابن لمتحي .هلاب ممجو ال يرخاو اهركب و يلع هللا ىلص هناةياور يفوت ا داعإلة فراخ

1 



 لماح تو هكرن لس .وديلء لنا لص دما لت وايفالخ مصدلاورهشا ةعست نمرثك اهب كحاهنا
 نأ ىلا*ثارعابلا تاي ًالاو# تاماركلا نمملقنب رابخالا ترئاونامتهردق لخع ىلع ل دياعدب |

 اهمملعي+و حلالا نمءاسلا خي اماه خاف عروعلا كلذب دوجولا قرشأو :«رومشلاكللت تضم |
 معابعور بهذفاهد اف ىلع مسم ضيبأ رئاط حاتجن اك تأرف الاه ايش تعمسف دحا |

 الوط لنلاك ةوسن تأر ٌحاهتب رشف ىشطع تناكونبل اهيف ءاضيبتب رشبيف اذاف تتفتلا
 كلاذلاهعامءرركتورثال اهب دعشاف نيعلا ر وطعأ نم ءال رهو مرمو ةيسآن حناط ناقف ننم تبغ

 سانلانيعا نعمو ذخ لوقي ل ئاقتبا ذاو ضرالاو :امسلاٍن يب دم ضيا جابي دبيثاذأو لووملا ْ
 رفذالا كنملانمبيطا قرعا نمت رياهناوة ضف قي رابامبيدياب ءاوملا يفاوفقوالاجر تأدو

 تريهبأو توئابلا اتا ود رمزلا اهريقانما جرختطغ ىتح تلبقاروطلا نمةعطقاشي ترو ؟
 برغل يلا لغو قرشملايف اعتاب ورضم مالعأة ثالث ثارف اهب راغمو ضرالا قراشم تح

 ىتعا يل نرثكو ءاسن ىلا ةدلنقسم اهتاكو رماللا اهبدتشاو ضاخغل اهذخ اف ةيمكل اربظ ىلعاطعو
 26 ميلف اواسثو هيلءاولص وإلي ملسو هيلع هللا ىلص هتدلو رذعأيخ تييلاويف امم نيتأك |
 فلات الو ىرتعا يف اكاراخواةياوريق اك ذليل ملسو هيلع هللا ىلص هئدالو تناكو ||

 ةددوسوت# ظعال اهلايكب قيات فاصوا, اًةوصوم رهغلا عولطديعب هنا .__.كاتحال امهنيب
 هرادلاو تيبلامع روث دكت يراةناوهالصا رذفألو مددعم جزيل هناا نم« مشنالا

 لوقإ الئاق تعم هيلباق ناو*«مبيلع اهطوقس كاده_٠ وه نظىتحنتل دتو تندموجتلا ناو

 امخاش هيئيكرو هيفيكلععقو هناو«برغملاو قرشملانيب امدل ءاضأ رون طسف هللا كمحري
 *”اينملا ىلا دسار امفار ضرالا يقم دي اعضاو هما هثدل اوثيحعقوةياور يفو»* ءامسلا ىلا هرصيي .

 قرشملا نيبام ءاضا بابشةياور يفؤ»«رون اهنمجرخ دما نم لصف ا ايو هيلع لص هناو

 امثال! نوكيءارمسالا ناوجمهسقتب |هيلآ لصي هفا ىلا ةراشااهروصقوماشلا اسال برغملاو
 وأ اهتم وهوألا ينم امهناو#هايبنالا رجاوم اهتاوجرثا يفك ركلم راد اهتاو# ءامبلاىلا
 لاقو رشنملاو رشحلا ىضرا ينثو * مالللاو ةالصلا هيلع ىسب# لزني اهبو.# اهيلا رجاه

 ةيادريفو ٠ هدابعنم هتريخ اهيلا تجي هضرانم هللا ةريخاهناف ماشناب عع لسمو هيلع للا لج
 ىلادسأر مقرو بارث نم ةضيقدخام هيدي ىلع اًدتعنمقودلو نيخراسو هيعمل ىلص هنا

 رمال ا ناكو مهعزييف هلا ادعغادجو:يف هراني هئاو ضرالا تال هنا ىل!ةرامشأ بارتلا ىضشنوقو املا

 قدرلت ودفلاهجو هب برضو بارت نماقك لسو هيلع هللا لح داخا نوينحو ردب موي كلل دك
 0 بيم



 ا
 بح ِ .ه مم

 ايثاج دلو راسو هيلعمفيا يبص هنا ةياوريفو «٠ نيس |نيبلا> نيمزهتءاراوف هنم هباصاو الادحأ

 ةمرب تحن عضو هنأو*أدجاس ىوهاو ضرالا نةضبق سضبق م 'امسلاىلا رظني هيتيكر ىلع
 قشدق هباذاو هنع ةمريلا كالت تةلفناف مهتدالو ب ةعنبي دواوملايف كلذ نوداتعي اونأك 38

 نم تلزن ءاضيي ةباصخناوائبلل بخت هماهبا صو ءامسلا ىلا رظني في رشأا هرصب
 اهيرانمىضرالا قراشم دمح جاوفوط لوقي الئاق تع“ ةهرب هما هجو نعهتييفف 'ايسلا

 هباذاقدتعتلجنا ث هتكرب اوفرعي و هتفصو هتعئود عاب أبين ميم هفرعيلا ماكر اجلا ين واخ دأو

 هولؤللا نم جيزافم ةث الث ىلع ضق دقو ءارضخ ةريرح هتبجنو ضيافوص بوث يف جوردم
 جدام هو رصنلا معينا ذم ىلع ماسو هيعمل ا ىلص ل ضببق لوقب لئاق اذاو بطرلا ضربالا ا

 ١ ليظا ليهم اهيف معسل ىلوالا نممظعا ةباس تأراهناةياوريفو ٠ ةوبنلا حيئافم ىلعو ركذلا

 الئاق تععسو لوألا ةرملا نمرثكا اهنع ييتفدحيشغ ىحلاجرلامالكو ةغجالا ناقئخو
 هباذاف هنعتلجنا غةكم الملا وسنالاو نجاو نيوبتلا لعونيضرالا عيمج دمحبت اوفرط لوقي

 دهم ضبق لوقب لئاق اذاونيمم هاماهتم ميني ديدش ابطقي وطم ءارضخ ةريرح ىلع ضيق دق

 يلعلا هاب الا ةوذالو ل وحالو اهئاط هتضبق تحت لخدالا !ملحا نم قلخ ىتببجل اباك اند ىلع
 يقانلادب يفوةضف نم يربامدحا دييبتكمالم ا نم ةثالث هتيشغ م دي ريام لع رداقل ا يظعلا
 ||| هنود زيرظانلاراصب اراحتأةاخاهنم جرخافاهرشنف اضيب ةرير>ثل غلا دي يفو درعز نم تسط

 هلخداو هلمتحا ورا را يف هفلو عاماب ةيقتك ل نيب مخ مت ارم عبس ىتي ربالا كلذ نمدإ ف
 الدب مح هنا ةياورالوّتالعاب داوهنا ةياور ةياوزلا هذه ضراعتالو# هدر ةعاس هتغنجا نيب

 زييقلاو ةماركلا ديزل اراهظا تاءاراركت نه عئامال هنالة هل دنع وهو فيرشلاهردص قش

 ْ باهذ ىلءاودمج او دلوي نا لبق هب هتدالو إل يف نابهرلاورابحالا نم ةعامجر بخ أو هب هانتعالاو
 هنمكحا نيم يذلا ىرسكن اوي ب راطضاو جرا يفو#مهضعب هب ترمأو ليئارسا يني كلم

 ةعب راالا سرفلا كوابر ءى يمل هناىلاةراشا ةفاّرشةرشع عب رادالءان .طقسو ىشناو عد صناف

 راناضباةليللا كلت تدمتو## نعام ةر ناثعةفالخ يف مخ اناكو كا ذكرمالا ناكررشع
 مارسضال و داقتبالا دشا مرضتو دقوت تناك ماع ينااب كلذ لبق دمتم واهتو دبي اوناكول راف

 تناكيتلا ةي ربط ةريجي تفشلو تضاغو هانم« يش داقي| لعةليللا كلاتدح ار دقي فاراهنوالبل

 كالتتيمرو ٠ ةواس يسن ةنيدمارلحت يببف ءامةرطقةليلا كلتاهيف يلف نفسا اهيف ريست
 نو نيعللا سيل |ببحو ٠ اهيلااو دوعي لف بهشلاب ءامسلا نم معسل ىوفرتسملا نيطا يا ةليللا

 هللا ىلص يبنلادلو نيحوة نما نم جرخنيحو نعل نيحنراك ةميظعةنر ترف ءامسلا ربخ ||
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 دلو لسو هيلعلا لص نأ دا لصهنا ىلع ءالملارثك او٠ ةجنافلا هع تاز يحد ثم نيحو ل ودبل“

 أ ةإ اسير 5 ى اردنا ىوراما دقشدل يلطملا ديعو دج ةيع ب ايسا نمو * ةرسلاعوطقماوتنع
 برذملاب فرطو قرشملاب_فرطو ضرالاب فرطو ءايسلاب فرطامل هربظن ء تجرخةضف

 هل تريمفا هب نوةامتمب ,رثملاو قرشملا لها اذاوثروناهنمةقرو لكى لع ةرجن هش 5 ت داعم نم |
 كلاذإف ضرال'و ءامسلا لها هدحيو برغملاو قرشملا لدا هعبتي هبلص نم نوكي درلومم ||

 نيالا مويدلو هنا فالخ الود ريثك لاوقا ىلعدموي وه دلوم رهيش يفاوفلدخاو . دمحم أيس
 نومدقتم ظافح ةّعأ نوريدك ل اقو هرشع يفاث يفاضيارهشالاولوالا عيب ريف دلو هنارهشالاو

 هدلوم لحنا رهشالاو هريغداقتعأا زوي الووكمب دلو هناباوصلاو ٠ هتمأث موي هنا جريغو ا

 هعضرا نع لواو٠ «ديشرام 1نارزيطلا هتفقو ىلاعت هل رسم نآلاو دو ليللا قوسب ىهشملا ا

 نءدنع هللا فنقت سو ياعم لص هتدالوب هترشب ال ابةتعاف بل يلا همت ةالوه» ةبيوث

 ببسي بلاط وبا همت يزوجاك لس و هيلع هللا ىلص هدلوواهيف هح .رقلكاز جنيت اةليل لك هبا ذع
 هنع في ةلا اهيعف ةرجملا دعب اهقدعأ هنا ةياور يفوانضي اهب ا ذعنم نعد اففخ ناب هتيب رت

 اهنعهشايمرةيدعسلا ةهاحاودعب هتعضرا غ٠ ملسو هيلعمللا ىلص هعاضراب اهرما هنوكل
 اهتنيواضيا يدعسلا بجوز اذكوهءادر اهل طسيف ملسو هياء شا ىلص يبنلا يأت تناك
 يف تجرخ اهنا !عاضرا ةصق ةصالخو*رما عم سو هيلععلا ىلصهتضجت تناكلا ءابشلا
 ىتحدمتيل ملسوهيلعهلل ىلص هنع نضرعا نرلكذ ةكمي ءاعضرلا نسأل اهموق نم ةوسن
 أ نم ضبا فوص بوث يف اردع هتأرف ةهتلخاودلا تء«اجوريغ الصحي ملال ن كال واق

 تعضوف هظقوت نا هتباوف طغي هافق ىلعا دقار ناكو ءارضخ ةريرحهمحتو كسها هنمحوفي نبللأ
 هتليقف ”امسلا لالخ لخد ىتح رونامسمن» جرخو هيذيع حت هو اكحاض مسيتفمر دص يعاهدي

 لدملا هش أش ا نأك ملسو هيلع لص لاف رسي الا ىلا هتلوحو هل بةف نيالا اهيدث هعطعأو
 عوجلا دشا يف اهتقانو اهناتاويتناكو ريالا اهيدن هل كرتناهنبا وهاكي رشهل نا هلعاو

 تردو هوخا يورو يورئاعيدت هيلع لبقا اهرعش يف هتعضو نا درحميف نيالا مدعو هز

 تارفاهيدي تريب وهواهناتأ تل كر وهمأ تعدو تيما الذ اًنيلةليللا كالقمهتءبشاف مهتقان
 تقبس اهموق مم تجرخ الف ءامسلا وخناهبسأر تعفرو تارم شالت ةيعكلا و تدم نانالا
 تناكوامظع انأ كامل نا ناق اههلعالفيف ابنان ركنافاهب ضهنال تناكن ادعب لكلا اهناتا

 نييعلا رايخديلعي ريظ ىلع نمنالعول يومدعب هلا يتعب انأش مئانأشل يىلنالوقلا معمست

 ةمياح مدغ تناكف هللا ضرا بدجأ تناكو مهزانم اواصو الذ نيرخلاو نيلوالا ديسو
 سس ع جم جم يع بمس يحسم يس يمس
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 اهدنع ملسو هيلع هللا ىلصدل عالق ردخاو لدبمارلك اهناعم ةرظق اهباممهمدغو ى الم جوت م
 نايعري هوخاو وهاهيبف نيرمش اه ددع تكف هب تعجر ىتحاهب ل زتمل دما ىلا هب تداغناتنس
 :ةدوغاذاف هاكرداف يثرقلا يننااكرداديوبال دشنيو اودعدعش هيخاباذاو تويبلا لق

ْ 
 هنطب اقشفءاصصلا غضب بايئاسبيلط تر اللجر هاتادنا اهربخاف هالأسوءاقتععاف هنو
 ىحامهبل زتجل عديل ءنينضي رخ انك دقؤهباك دز امتلاق هما ىلا اروفدادرو هيلعافاق
 ْ ينبال نئاك هنو ليبس م هيلءناطيشلل اههناو الك ناطيشلا نم هيلعاتقوخقتا تااقفاعاروخا
 هبءارشالا دنع ٠ هفعرمددغ مث ءرشع نبأ ودواضي افي رشلا هردص قشو* ميظعن أشا ذه

 هب قيليودصخي لاك ةبءارسالا( تهتمي ثهغولب م هعاوفط هراوطا نم روط لثكأ وكيل
 هترك كلذ يانيالفدلةباهنال امىلا اهيقكيفرتملزي+ل يتلا تالائكلا نم هدعبامىلا هب ًايهعيل
 دنع وهو ملسؤهيلعهشأ ىلع ناكو : ةفظايلاوةرهاظلالاوحأللا لك ىلع رعالا لوا ننقل
 هللاىلض ناك ٠ تراس رانعاذ او تةقو: تققو !ذاةمايقلا هئيلء لاظت م دغلا ىلأ جرخ ذا ةميلح
 انونامهيلا راشا تيك هدبضاب هيلا ريشي و هثذاني يأ رمقلايغأني دبا يقوهو ملسو هيلع
 هتبجو ععتأو هاكبلا نع يبرلي ويت دج ود دخاتعكىالاقشكال ذي ملسو هيلع ىلصربخأ
 كي رغم كرت هده.ناكو ٠ كلوا لئاوايف دو هيلع ليص ملكت“ شرعلا تي لسا نيس
 ةركيهلا ناجشواريهك هل دخلا اريك ربك ١ هللا لاق هقمطفام لواو ةسيلح تلاق ٠ ةكمالملا
 رش ةيايغخترم قنعدما تتاآف رثكا لبق و نيتس غي رأ سو هيل عاما للم غلب الو ٠ اليصاو
 ءاوبالاب ثدف دورادثلا نب يدعي نلظحلادبعةدج لاوخاروزتل هباهيلا تبهذ تااكوةبيدللا
 نم واذببنماهترو هنا لاقي هتعضر هونهتتضاعحو هتياذ ةكرب نيا مادب تعجوت عرفلا ددع"ةي رق
 هيئغ ثلا ل علب امو ةريغك تاياؤردل دهشي ونوجطاب تدفد ليقوتل !هتيهو ةججدخ ناواذما

 نيف راوأن#. رشغو ةعس ةثام نع بلطملالبعو دج ت امرك ؟ليقو لقا ليقونيدسن اة ملسو ا
 هياط ا ىلس علب الو بلطمل ا دبع ن مهل ةنيضوي بلا ظوب هيب ىنيقشممم هلكت نومتطعاب وقد أ
 بحارلا اريضتب هقرعق ىرصب غلب ىس مانشلاىلا بلاط يبا همح م. جرخ ةنس ةرشغيثاولسو |[

 ناةمع ع مشقا دب مآ اوديفغك نيب يذلا ةرينلا عاقيوهعلاسروهتورن تافصو هتافضيومربخأو
 || دوييلان ا هوريخاواروج ميم لتق نودي ري ةعبتم مهتم لبق أذ اذوهيلا نم ةيلءاقودندب عجري
 ءاضي ةماغ ليلظتاريخبم ارامةلج نهؤ*ربشلاا ذه ق جراحنا مهلعل قي رط لك يف تقرفت
 نم ني .رشغ علسو هيلعش | ىلحغ غلبامل مللت هيلءاهءاصغا تخب .ركساف ةرجش تحت لزن ةتاودأ
 | لسوفيلء هايلص خلاب ميش يبن هتادل مقا هدع اريل أنف ركيوبادغتو 5 را قماشلاىلاداغ |
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 هلل أ ىلص غاب اندلع يقدرسالا ر جعلت مشأول !اود سو هيلع هللا ىلص ناك ةبمكلا ش مارقتتب

 هلا للص نيعمجا قلطلا ةناكىلإ ةلوسر ,ينيلاسل هةر ىلاعت هللا هلسرإك ا ةنهسنيعسر !ل-وهيل

 1 تامرا ءمد دعةكرب لففاو مالمو ةالص لضفأ مهيب انو هياجس ودل افرام 5 8
 * نإللعلا بردت دحلاونيرعادلا ر مدو نيدب ًالادباهلاتا اك راو 1

 ا

 دمع ديلا نينقحلا ةئاح ةمالمإ !مامالا هيباوخا همجوأب رق ا ١ ةتساهيف

 ديسلاةمالعلا دلاووهو !؟0؟ةسفوتملا راتخلا ردلا ةيشاح يحاص نيدباع ا

 هللاغ رن , الاماشلا قشمديف ةيفدحلا العلا لضافا دحانيدباع يدقاربخلايل ظ

 *نيرهاطلان يبيطلا مفالسا تاكرب و مهتاكربب يعفنو نيعمجا مهنع |
 هينذلا قباسلا ر هت نبامامالا ذلوم ىط هحرشإل# روك ذملا نيدبامدجا ديسلارهاوج نمو د

 رصعتفملا اذه حرشو هعبطخ يف كل كل ذرك ذاك ىريكلا ةمسلاب يحسم ا ريبكلا داوم نمو

 ده ديلا رشا رعقتاو هحورش طسبأ نكلو ويت دووأدل .لادتت خيش ةمالعا نال ضم 5
 سارك لك اساك ني الثوةعب را يفودو رجح نبأ دلوه ىلع رردلا ران عد ارك كلا نيدباع | ا

 هبني زاتو سوفنلا هب ييطنامدئارهلادئارف نمهيفك ّددقو طسوتملا عطقأ اب تاقرو رشع |!

 نيم ءال ادا ديسنو وشب قلستي اهم نويعلأ هب ر ,قتادهنم ل اهنا انأ اهواريخ هللاو ارج سورطلا

 يقةمدتم ذانأ !تدي> !دقوالوقبب هتمدتم يف راش وف« الع نومأملا

 في رشلادلوملا لمتةدومحلا عدبلا نم نا لع ةمدقم #9 ى قتلا ةعزا هديب و قيفوألا
 لاق*ليرابحاصرفطظملا كاملا هث دعا م لواو لو هيطمق لم هيف دلو يذلا رهششلايف ١

 الئامالا هادف لفم# ولوالا عيبد ل يفافيرع نا دلوأا لمعي ناكدخي رات يف ريغك نب 1

 جترفلا رصامموهو تاهناىلاك ملا يف هتدمكلاطو ال داءالثاع الطب عادا بق نكد

 نامزانأ ارميفىزولا نباظبس لاقو + ةريرسلاوةريسلا درمتةئاسوزيث الث ةساكعةتد

 هل

 ا نيكلمىر رب , ناكف ةرسبمابمالغمممو جي د ةراجغ يف اضيام اكاىلا احر حتر رشعوأس# |

 | ةعس نوثالثواسمخ لسو هياعمتلا ىلص ماب || عميل ءايسفنل ارتد ضرعب ةدس نوعب را اهرمع

 | قولا يقشمدلانيدباع رنا يفلادبعنب .دجادسلا فيرشلاةءالعلا مهنمو |

 ا هللابو لوقاق ثالذ ريغر هيلع لودت 3 نأيبو في رشلادلوألا ةءارق تدحإ !نم لوان نأ

- 

 | ايجورت ربثأ ةثالث وحسب موعجسر كعب وأ احر ا ةعدش كلذتأ ارو نسءشلا رمهتاللظب |

230333092 
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 1 منغ س١ أر ىلا سم هيل دعدلا ديلارأا ضعب يف رفظملا امايم ر رشح "رضع يل يح 1

 ولم ىطوربلا مامالاذيملت يءاشلادمم يشلا ةمالملاةريسيفاكرادب دفا ةئاثلل

 ىلا شو ىميطارحح نيا ىنديف ا دلل ىربكلا عا قل ٍةلاتو هأ . راثب دنلابهزاجاف

 ون كلذ ىلع فرص هئاودرهب امحأ دئاوءارقناوءار لل تراس الاون 1 لا ارقو ماعطلا ا

 تاريلأ نم هطمفي ناك اهرفظملا كاملا ىلع ءامثلا يوودلا مامالا خيش ةماش وبا ماسالا رثك دقو |

 ملسو هيلعهطأ ىل يلا دلو موبيل قارملاءريلا يف ماع لك ل.«ةياماتئا مزق عدشبأ اهنسحا ا

 ىلا تاسحالاب ههيئاععشلة ناقرورسا اد حرالارابظاو تاريخلال زمفو تاث دصلا نع

 ٠ ام يلعدتلا ركشو كال ذلعاف بقيق ههياظمتو مال لا وق الاصلا هيلع هقبحب رعشم ءارقنلا
 هراتخادقر ئاترإلا لاق مانيتنانااوةرثكلل ةظافاديفو ملسوهيلعملأ ىلا أآص هد اا ندهب

 نبنيدلا سعت ريما رباظلالا لاق#دا ةيكلأملا اجا نموهو صوقلي زن يتيسلا بيطلا وب
 | سأيب ءاعقب رشب يا رانلا يفيزوجهمذب نآرقلا لزنا يذلا بمل وباناك !ذافىرزملا |

1 

 | ردنعرف#ج نأكوىرا- نع فلا نيثالثو ةيدب زفلاةئامو ةجاجد فال !ةرشعو يوش

 ٠ ةنملكيف دارملا ىلتقرسعي ناك« مل 1 قاطي 0 يلم ةينر داو ا نايعادلو ماي

 ١ فمدت ىنملا ايلا يهاربأت اذه ةلمالريلا وريف لاقو ؟«يناقرإلا ةمالعإ بهاوملا حرش

 أ ريشلا يبلا كر ريرتتلاءامس فيرشلادل وا يفاياعك ةاخملا كلل ٠١ ؟ ةعسةيسد نأ

 1 نس دماشملاو وماشلا د رصم لءاشلا ذب ةيانع سائلا رثكا:ىروجلا نب أ سمشلا نع ريبكلا

 / رك 5 نم :روك ذم! دلوا 1 دللي رصف ةمْلَعب هلارعأو ال م 0 ةدس رص٠ناطلس قوئري ر ماظلأ |!

 ١ ديعس أر داظلا ناطالا ٠ نز يف كالؤدا زود هريغلاف+يهذلا نملاغعءنالاةرثع أ

 ا[ ع ماديطدي وي واكللذ براقيامدنملاو سل دنالا كول ناكو *«ريكب رك ذاع ىلع قدقج |

 ١ ليلد لدا ةليقلا هذهيق ليما لمقلا اذع ىلط لداخل! ماسالا انه ءامثو فير شلا اول ةلبل |
 ءامميذلاهباتكيف قئافلا ءاغلا اذه ةماغ ورا ركذ دقوايسال ةسحةع دب داوملا لمتنا شط |

1 

 نو ةءاشيإ ةراصمد اها نمالخاذا لذفلا اذهو ثداوملاو عدبلا راك! ىلعذعاوإلا

 | هللا لع هتدالرب هنرشبا احرف ةيب و هقامحال نيتث اة لك يق هدع با ذعلا فيفا و هعبصإ
 : لدتاملْذِبب و هدلوع رس يذلا ,ماسو هيأ عم ىلص هتمأ نمدحوأا الملا لاحق لسو هيلع ْ

 ! امويعتلا تادج يلا هرقني هاذ دينا ع ا ند هوازج نوكي اما يردعل هثوق هيلا ا

 ا هي اوعسوت ىتح مازّمأ 1الأديأ ادن نيمزك ام ع السالاو :ةيئاط رصعلك يف ىلاعت هللا دميلاز

 ا متالولا برواس و مالسلاو د جالسا هع فا رشا بانج ةيماملارووش و اسف ةرامسف |



 للدقلا
 همي د 8

 | اهسالوتارإلا يف ُي نود ني وهب ودب رورسلا نوربظب وتاتدصلا عاوناب هيلا يفنوقدصتي و

 | ةيزروتةنآل كمي ربل براهئاص هب ٍوقلام ملا ناصع 0

 1 لك هتاكرب نم ميهلع رهظي و لسوةيلءاللا ىلص مركلا هدلوم ةصق ةءارقب نونثعي مهناف ْ
 أ ةريشفيسنويملا ناساديات 5 يف يللا ىلع نيدلا رون نيققحم اةدمع 0 لقف

 :ارثكا لصادرك ةدعب ريسلا وريف يملا مضار |ناهربلاو لسو ديل ء هللا يلح نوم ًاملانيمالا

 4 ! ١ لكس دقو *هصن اهل سو هيل عننا ىلص هعضو كد ذ عامم دنع مايقلا ناممسإو ءاتمدق أه

 0 أ ءيشديئدرو لهوم وكما بهتسم وع له داوملا لمت نع يقارعلا ةءرز وبأ ققحلامامالا |

 ١ ا يمتس“ مامططلا ماعطاو ةجئاولا خاتما ناب ىلاعت هني همر باجاف «دب ىدتقي نم هزءف لقن لهو

 : فير شلارهشلا اذه يف ةوبالارواروب رورسلاوحرغلا كلذ ىلا مغتا اذا ف يكف تنو لكيف
 أ .لبة كم ةعدب نم م 504 هنو 6 ةعدب هنوك نم مزليالو فلسلان عكالذ ريغٍمن الو

 1 اهمؤامنا هتافدل>دميف جاحلا نبا مالك ى فتقموهو يطويسلا لاق ةنسح ةعدب وهف ها ةبجاو ||

 8 1 ربلا لمن ةداي زب رهشلا اذه صيصخت يغني هنأب لبق هحيب رصت عم تامرحما نءهيلد ىوتحا |
لا وهاذهو تاب رقلاهوجو نمشلاذريغو تارياعاوتاقدصلاةرثكو |

 ..يقلاقو هان سقسلا داوم

 عدبلا يرد ساتاهثدحا امىلع راكنالا يف لخدملا يف جاملا نبا نطاذقلو بهاوملا

 / دعب نيدباعدمحاديسلا لاق هافيرشلا داوم لمع دنع ةمرجملا تال "الاب هاتغلاو ءاوهالاو
 .أ١ .ىلعةلقتسشملا مالسالا ربنميف دارملا 5 ءارق نم ماوعلا ن نم ريثك هلمفب ا هكللذ نمو لوقا ركام
 ا ماس ىلا لوني كلذ رذن موزاب م ميتفب نم مهتم سب ةأو مانالا سو در قوفسعللاو ءانغلا

 لوقب *بايصلا باتك رهسآ هتيشاح يف نيدباءدهمديلاهمتينا مايملا يديس هكذا

 0 هتراعوذمو نيدباءدمم ديلا ةيفاحاعم تءجاردق هنعدقا انعام كلا فري ريقنلا

 |١ لمفب كةرانملا يف وازهشلا عرش قوف ليدنق داقيالا اني ز رذن ولاما فاكشعالا باب لبق
 ١ حبقاو لطاب وهف قرشملا ةبجةرانملايفدقوي و رداقلادبع يدهس! تي زلا رذت نم ءانلا

 ! ةرضحملا كلذ باوش باهماو بعالاو .انغلا ىلعهلاتشا عم رياخلا يف دلولات ءارقب رمدلا هنم
 . حوروف قنملايِ املا يهاربأ ناهرإلالاتو#هللهحردترابعتم تاب سود عشاي ِط ىنطصملا

 ْ بسب لصح اذا نأ بنل نلمام نايعالا ند ةلج نع دلوملا لاف ناسا لقتامدمب ريسلا
 : يقمارح وف ءانغلاب نيت ارا عفر عيداولا نب امتيف ءاسنلا عاتجاك تاركا نمء يش كلذ
 همالكوأ هيلا ءابشلا مفك رع الضن ةروع ءانلا توص عفر سفن نافذ نايدالا عيمج

 ىرت نفاهدضو نسا ىلع لقشا هنكلةعدب دلوملا لمع نا لصاحلاو يفاقرزلا لاقو لاقت
 دن هوو ب ب بص تاس ا اس هعتاللا .
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 باج رجح نبأ ظتاملا !لاقرجال ا نمو ةحصح شت عدل تناك اهدف بتجاو ماخلا ا

 3 ماسر هيلع لالص ىلا نيس يميعأ يا. در تبث لما لعد ركل يظر لأ

 كت _-

 معا منار نحب مو يف ىلا ديم ام ىلع 0 و 1

 ١ هقبسوةوالتلاوةقدصلاو مايصلاودوهتل اك املا ابل سعر كشلاوةحلا يئزورب نم ١١
 |! .نادلرقىريكلا ةمعنلا يفيشيملارجج نبا دازو داىبتحلابجردبا ظناملا كلذ ىلا ! ١
 ا هن ثددجت موي مايصانيرأدلا ٌدداعسل لصحملا ملسو هيأ ءدشا صاخب لاسرابتت ةيعلا 1

 || ركتلاب سانال اهددجت تاقرأ ف مستلاةلباقم باب نم رهوليج ندح لامن ةلانم معنا !
 | قرتلا نممالاوةذ !اهيلماجونهيفىلامتدا خخ شرح هأروشاءمويمايص اذه ريظنو [

 هع

 ىسومد جرت هما صف يلا ٍيقموقرغارهدوت جويل روغرأ ند هموث 7 مالاوةالصلاهيلع ىمرسوأ

 ( دويياللاقوىلاعتدثا «ايبنالةعبأتم سو هيطمشا ص انين هماصو ىل عت هللا اركض مالسلا مهي يلع
 ا نباظفاللا مادالا ن عريسأ احوريف يللا ناعربلا لقثو ءادمايسيرماوكس بوب قار

 هل ةبلاو ملسوهياعهللا ىلع يلا دلو رورسلاوحرفلا رارظاو ريخعا يدصاقناهلوق رجح |

 ةيحيم يلءاوف دصتي ومتومعطيفنيك الو ارقفلاوح العا وري! لها ودمج ناوهفكي |

 حا

 ةقاعتملارامشالاوةي وب !ائادملا نمدشني نياورماكلل :قوفاو دارا ناف ملسو هيلعدللا ىلصدل ١
 أ يا تاركحلا عدلا نع ىكلاو تاريخعا لمفىلا بواقلا كرامتي ر كك قالخالا لعشملاب ا
 ١ ةبرظأأ ةنسل|تاوصالا عامس ملسوميل دق ىلع هممت ءةنعالا بايسالا ىرتا نمنال |

 ( ديلا لاق ٌمهةبعي اركش عمال ث دمت اهنافالباقالمم تقد اصاذأ ةيوبدلاجئادملا داشنأب .
 ١ تارقلا لكاوة الصنا لضن! هياط تازجعملا بحاص دلو «ةسقع امل عامجالا نيداع دمها

 أ ببب تايحنلاو هيلع:الصلاةركو تالصلاو تاربلا نم هيلع لهما تاب رقلاملظعا نم ١
 ليتلةلجاع ىرشب دماعلا كالذي .قنامادلوملا لمت ناب مالعالا حرص دو هبرثمأل لصولاهبح ا 1

 رجح نبا ىنعيفل ولا ١ انكر هتريسيف ( يلطلادنع هلقرير زل! نبا هب حرص اك مارملاو ةيغبل 1

 ةايغلا هللا هقززف ذ يظع بطخ يف مت متو لأ ميش ىحر*بعاولا يف يئالطسقلاو يمترملا |
 رتل ا ديح يف قداص لكل يف ستيف #هناب يوبتلا دولا لمع را طخ نأ درحج هلاوهان م

 نأ ىف راث ل نممداومايف خمامةءأر ةلالفع هيف دقع وسو هيلع هلل ىلع ىدلوم ريعشب

 أ هدجف سو هيلع للا ىلع همر ترس مناف رارخالا نيقبالا مه هتعافشب لخديا

 ”اعئشلان ناكلاذا اود يلعالاهبانجل م ييحةطساويالاايلها امال ةءافشلاة ةبترء لمحت مو*يلدي ا,



 1م

 | دار بأ اهلا لمت ثيروي نال الف رايغالا يف معافشلوبق نا عدلا ىلص هيحم تروا راربالا

 د ,اتقلا بلا لوكءقادصمر رادقلا يف مهتبت 2 نعةتب ةدرمتازن ناو ؛بحاص يف ةعاقشلا 1

 ا

 أ

 ا
0 
 ا

0 

 ا كلذ نعت كيملاذا هناف ادارعا كراملاودإ + ثلا للا ارمأ هلا محرأ بححا نم عم *رأ 8 :

 ماعا هئاعسدماو يمال امباشفو كك سو هيلع يل + الارامل ةراكآلاةدئا
 راصتخاب !روق 5 لا أ ةحرش مد ف ذا يتأمل وتايل ابلاعالا اًماردمارملاب :

 1 مشيا رسح نب ادأوم حرش روك ملا هباتكي ينهاونال ني دب اء وجا ديلا رهارج
 ا ا
 أ ندد |

 ْ لعافرش «| وديلسمفا ىلع ذأ دلو ديس اوجاع ذم. فرش يذلاشدملا مداوك دنع ا

 ِت 1 اداجلا اذكو داجيالاف مكلا لحاف الالب رعاظ لسو هيلع ىلص هب ناكالا ا

1 
 اع 7لاف مهيلاة مر لسر اشو هلع هاو لص هنايو ىنألل اماقمألا بانو بالا يملا !ذاو أ ِش

 أ
 ا
 ا

6 

1 
 | تيسوح ليعامما ىراعلا لضافلا لاق#ن نيج لكي انييامان مرا 20 مد

1 

1 

: 

 ا رادلاة داعسا يوم ملسو باع هللا ىلش هب ثعبامناف نايبلا حور مريسنت ف ل
--_ٍ 

 || ايفا رم ةنحلا يف مقوامنا فريكة ساو لسو و هيلع ا ىلص هنع ضرعا نه ونيتأ ًاشنلايق مهحلاصم إ

 ْ ُُش ةيسلابثعبدةرزيلاءلةمحرملسوأ هياءملأ لص نك فكو .تاقاف * مجري أف هسفن ا

 . | موقعي لاتو# داش االر ظعوديل عفن درك م اوربدأ» ناشلذا# تانرارمالاةحابتساو ا

 1| عب وأ :هايدبب إ ترخآ مهتي وتعنا يح ما "ضيا رانكلاة هو لسمو هيلء للاى رص ءاج

 . يعكف رون : هنا قاغاع لات ايفا اهيا طنو تسمو فس وىلاصتتسالا با

 هنأ لص هلاسر اندروت ىضعب ع نم ىرتلا ىلا شرعلا نم «قاداغا مج ثا لاوقالملا ١

 عشا ةمحر ودوجرم لك دوجو ب بس وهو دوج وم لكل ةهر دوبشلاو دوجوا ىلأ مك دو هيلعأل

 1 ءيفادب سديم اررالانويعتس < نمو يلو ةسعلو قات ةحلر رهف قت الخ ميج ا

 ةحرعلا كشال ةيخلا قبب ناك مو المال الر كل دلما ' ىاخت! الرف ميش الاود اجلا 1|

 ا
3 

 ا
5 

 أ در نمت نا تانأو دايقمالااب هقرشم قاد * مهتم نش هياطيشل رسايل ملام ا ونيس ْ

 أ ردوال فيكو ثيدحلا ةرطنلا ىلعدلوي دواوم لكم السلا ةالاصلا هيلع لافنايغطلاو رثكلاي |
 ا رطل لو ديسااماللاوةاعسلا هيلع لان اك مآ نودي وعيه ىلص | ا

 لوقدنع ريح نب ادلوع حرش ووك ل ملاهباع 5 ينهلوف##ن يد مده ا ديلا رهارج نمد

 ا نبي وركالاجسال ةكالماعيجونيلس ماو ءايثالا درعس ل سو هيلعملا لص هي لك و»فنسملا |
 اديس 2 هيلعشا لص اني ناىملاعت هادم رف واامالك# رص ميغي (هيعتت) «نيب رقااو |

 || كاللاو ناورشللا نم ةيلقسلاو ةيولعلل لماشلا مومتلا جو لعمباضفاو قالطالا ىلع قلما |



 )ا

 1 ف ةدعب ٌحةنسلا لهاكا كاذلعمجا | 5 5 لالا !ترماو ريكا ل هاخ رئاس ف ةرعالاوايندلا يف

 أ مارق ةئلا لعل هققحام ىلعم السلا ماع ةكتالملا مماللسلاوة العلا مباع“ ايبن الالضفلا
 | لففاةكت الا صاوشو مهتم ىل امرا وةك الملا ص صارخ «لفنا ءايزالا مورشبلا صاوخ |

 هيلع يف رقما اكلم ارعنم لضفاءايقثالا هو رشبلاماوعو رشبلاماوعنم |

/ 

 ا
1 

 هبف عجو» رت نع ارقد عرركسلا ارشيف وتالي زي طباعدج ا ةيسلاو دارج نموا ا

 ا مفدملاو هيلع ىل ذل لكلا ماما لجو هرعاظلاوةنطابلا تالاكل رئاسإسو هيلع هللا ىلع
 1 ليكتي فاصوالا لمكلا ىلامتف ةيدوبملاو لكلا سو هلعشإ مو مةرخ الاوان هلا يف 1

 ١١ لاللعأ نساعتو لئاغتلا ميج لت ل 5 503 فاصتمب لسمو هلعدشا يم رهردأ ىلاعت هنا |

 ا لقال رمنعر +لاكلا ندعم سو هيلع نا ! لسعد” لاوع كو قالا "ناو *لايعاو مولع .

 ١ ةفيرشلاهئاذ نأىج مراسي ةيلنالا قئاقطادروم مامات ىلهودو ل اا شذالاو . ١

 اها درغم عوج عاجد قا ىف ل اهنعاهرودصل لو ىتا احا يلع قنا اق! دوررأ ل 1

 || يلارقلا مالسالا ةج لوقنأت لع اذه تعيفاذاو # هبت دحلا ىلع هزايإو هريغقيطيال |

 أ قتدتلا لحادنع ىرقحتامانسةورذيف مالكنأك ام عدبا ناكمالا يف سبل هرقل سدق |
 لراعدبا قرات روصتيال ذاك كة حلاو سالو هللا تاخر نءلشقأن ناكل ناكولهناق |

 وسلا ة يللا رشم ثراولا ملسو هيلع هثلا ىلع نسال اكل مءاججا ىلعالا علا ماتلارظملا |
 لمكل اهتءلعي الف سر هيلعهللا ىلص هتطساوب ال ! اممدع و غوار م

 ا بطانشيحافرد تع ديسرد قد * وهيل ىلص هي دب ىلتود دله ضعب نإ ن:موهوالا يش

1 

[ 
 ا اع هاعوت هي .اعودرردأ ا روملا اني[ ىلصرعو احا دامديس اهب طغواهروتمو 3

1 

 نع * ليزديمشب «هيادإلابه هارملا نمد سفنالا غلاب «هيسلقالا لسوديلع هنا لصدتاذ 0

 مل وهياعدشاىلم هبطاخي وق رهو ليو مطلار خيبلأ 1

 لسرم قملاب قئناكل ناو #3 نك معا هللا لوعر تناف ٍ

 لدمتو ولعت قملا رام تلاو + هيطتتناذ 1 قالا رادم كيل

 لخدي قمل ةثم ا رأد 5 تيب كداؤف

 لم هَ هنم "يح لك ىف # ترحفتدنم هللا مع عيباضي

 لضفي كنم هب لفن هلك + لظفم لكل ذفلا ضيفب ت سَ

 لكم _بلاككلا عاوناب كيدل * مهجاخ ءايبأ الا رات ث 205

 1 لسلستي نأ قالطالا ةورذايو * هطخطقت دادمألا ةدئايك



 2 تت سس م بج حج يي ع

 ا كوتا الو ولسا ال كقحو * يتناو كنع يلقلا لوخيلاحش 0(
 ١ لصتتت ال كدعىلاصتا ةالص * تاصاوت هنم لاةالصكيلع |

 أ ((| ىلاعت هلرقد داوم يفرح نيكد ا لام هلاهحر نيدباعدمج ا دي ارهاوج نم 2 ا

  0اًيِاَجاَرسوهنْذ إب هك أىلا ايعادو ريِذَتو اًرْشْبمَواَدِهاَغ السر آمل
 كريب نيم ئاصبلا راوث 0 تاياظ نم هب ءاضث 10 يأ[

 قالخالا نسا نيبوتالما_لايف مارطاو لالحل نيبو تادقتمملا يف لطابلاو ملا |

 تاجردلاو ةيتللا بت :ًأرملا ىلا ةيةلاوةقي رطلاوةيرشلاب يعأدئارهن تاضايرلا يأبه وامو |:

 ١ السد لاش جير راجلا ؛يلمل دحر شوا رشا يف لاف#ةيقلالك اوةالصلال ضنا هياعةيلعلا

 ا || نانصأو ؟عاونا ةياعرلا لاك هل قو ةيانعلا نيعدب تقلعتام دعرقي , الاوذه يف إنو هيلع
1 

 هصئاصت نمكلذوةلاسرا ميغالباب هسفنأ هممأ يطادماشلاءتثا هلم شارت 5ذلاو ١

 ١ ءايفالا ناقدعما ىلع هسفنلهسفتبا دعا شو ريغ ىلاعت هللا لي طثيح مال اوذالصلا هيلع |
1 

 ءانثلاو ةحدلا نم فاصوا ةلجحدأ عمو هريع ىلإ عاب رت انس امةصوصتلا ةبتر او ةلزاأ زا نم ١

03 
 ىلاءتمشار ا ب لوقف كاد 1 2 عن مهما لوقتف هب مه دهشنف عاود موةشلاب هللا !موبلاطيف ا

 ١١ الودع ارايخيالسَرتمأ 5 مج كيد رلاتابيك نفاع ش الأ ايفدباتكيفانل
 اديه ل يأتي مهن | ةلاسر غيلبتب يأ أنا لمادبش اونوكت 2
 مآ 32 ٍةرىلاعتهلوف دنعمرك داما اعت للا همحر نيد ؛اطدم | ديسلا فارج نم »أ

 ١ سن اوةيقمت دأب ىله ىلاعتهنلأ ملأ نيحعايأ ميغيلبت ميما تداامالسأا وقالصلا يلع ١

 ١ ١ تلو ل 40 كو تكا كي ١مل ةينيشانانم ١
 ا لاق 6و ايق ير |: سال - مثذخأو مكرر أ لق ةةرصختلو ؛ يامْؤعَأ
| 

 || انيبدل مظعالا ماتم اذه ىلاعترتخ + ربح نبا لوقو ليوان ماكحتم ان اواني ا
 || ولعو هنرش ميظعي اتملعل نيدهاشلا نم + * كم نأَو اود افداوقب سو هيلع هلل ىل م ١

 دعب نيدب اءدجإديسلا لاف نوقحال هلممرتا اذا دوق ار نوعباتلا هد عوبتملا هئاو هةيقرع ا

 هللا لص دمي يف دبعلا هيلعذخلالا ةالعل نفمدأ نما ندا ثح روم هنعشا يضيع نعو عورك أم ١

 انشلا يفلاق«دمق عشا ذب دما ذخأيو نرصنل ودب نامل مسوهو ثعب نمل ملسو ةيلع
 هل ىلص هلضف تنمضتيأ يلةدا امنو يدسلا نع لرقنم لعن عيورملا لوقلاو مغ يأ هوغو

 - تريلا ّن ص انذدأ د ةروىلاعت لاقّةذدعتم هو>و نم لب ي دحر هجو ديف نمو

 ا نايبب ايران يمنع صيصخو هر يراتلا حراشلاةءألا 1 نمو كنمَو يقام ِ



118 
 يس سال

 8 ايمان :ينمدقو مءارسشلا باب رآ ريهأثمو ل سرثا نم مزعلا رلوا مهنأف مبفرش داي زر مها تف
 لأ هيلع 0 هيلاراشملا حاورالا رلاعيف هتوبأ مدقل ىلا ءاعاو ع ركاوايظعت ملسوهيلع

 ١ ىلإ «سزأ اك كبل يِيأنِإ ل ىلاعتدلوقو ها فسجلاوحورلا نيود ةتتكلسو |
 ١ لاقي 18 ناكذأ هلر ىلع دمشق ثيح ملسودبإ عشا ىلع دل شف ىلا هي الآ ل ْ

 0 يلسو هيلع لص هنأ ل صاطار دوغ ىلع كيلا انيحوأد دب ندئيو لاو ولملا نيدو ا
 ع

 سم

 | يك بززلا ضاق ماو دارلاعن لايف مدقتلا ةهجن الناشلاو لضفلاةهجنءمدق ا

 : ايفر باطلا نب رمت نا يورو +ظفللايف اناا لع .يك ذلاي مدقتملا مدقت رثآي”برعلا

 ١ دن هللا لرسرأب يءاو تنا يبابدع لاقت هتافودمب مدوديطشا ظ5 ينادي مالك يف لاق نع ْ
 ا انانعت ذاق لاعت لاقفوك لايف كامدقو ءايينالا رخآ كب نا ىلاعتُا دنع كتايشلن .علب|
 ا كتليدف نموليدقل هلا ل أوسأي ءاوتنايبابخةيألا حل هو كنمَو مهفانيم نوب 8 ا

 | انمطأ أ انتا اينرلوقي نوبي هفابطا نييرعو رعاطأ اونوكب نأ ثودوإ رانلا لها نأ هددع |
 أ هيلع ىلع ينل نأ :داتن لاف يراقلا يلدل أفشل نيو ةب الالودكلا انمطاو هلا |

 | رذلا ماعيف وامهحاورا ليقةفي رشلاةدور قاخ يأ قاطا يف ءايمالا لوا تدك لاف سس

 سويلم هلا ىلع هنركا ياشميلا يف مرت 0 وألا يف هحباتكي ريدقتلايف وأ |

 ْ لطاو# مريخ ن ءالاشتمزعلا يلوا نمدروغر حول لبقأنعأم دقمبركا ذمقر شل ذل نييبلا تاخ

 ةيطالل ةرفطلا نهي ةضانلاةفي رشلا ف اسوالاب مسد هيلءاشا لمدتقيقح فاصتادا |
 | * ملسوهيلعشا ىلع قاثيلل ذخانيح وا ايلات يح يا كقرلا كالذ نمد صاح ا
 ١ هدوارخ أن اماوز رخ نبا ]وقدحع لقال ىلاعن هن كلادحر نيديأع دج ديسلا رمارج نمر ا

 ا انو ميياعاكر دعس نركيل ءامنالا ياميعبج نعم املا اذهيف سو هيطشاى لص يبحلا |

 || هنادديغو بهار ل يف ءركذ !١لصاح( تادأي زو رلئاشأ مرج اسءابو تال اككلا نم مهئافام
 ١ ةرخآلا يفررظ اذهو مهتوبن ىلعمبئاقب عمم جلا ىلا لسع دايبنالا ينل سوديلعدطأ ىلص
 نلف هئيبش تاتا لو اماما بيل ءارسألاةلياثاذك ايلا يفر ثول تن ءاينالاعيجج
 || ناجالا ميك أىلتو مما !ءبجول مهيامه«السو نات ارلص ىسيعو يب دوو ريهأ ارباو حولو م 5

 ٠ دعقألا » نءيفانلا عوملا يفاقو قاقلا ميرال انها كاذب , وملسو هياعاللا ليصدتر صو هب

 ا ةئع لإ ىف يبرعلا نب نيدلا !ىيبعيديس هاب راعلا اقوم ةيئدللا بهاوملا نم سداسلا

 ا الاةباع سانلا لاش عيل اذلو بهاوملانع مدقُ اماهسب دعب ب هتاحوتف نءرشاعلا بايلا يف

 | ملفنيصوصخم موقفا ثعبءاو«لوصر لودي لاوكلا اوبف ةضان لسه لع هشاىلصرح | ا



 نزيملامذ الا هيلعمد .نمز نفل سو هيلع هلا لص هتئاسر ىوس لسرلا نمدح اةلاسروعت أ

 1 هتدايسو لسرلا عي لعةرخ - الا يف همدقثو كلمة مايقلا موب ىلا ملسو هيلع ىلمدمم تب ا

 1 ا

 ا
0 

ْ 
 ظ
[ 

 هيلعثا ىلصهررقامدوجو عممالسلام يلع *ايبنالا نمموول | دحال 5- الهنأ لع ليل دموبلا |

 3 زج نوطحي اوماد اهباتكل 1 لما نءةمذلا له لما بم اذ فرغ ودعرشيف ل طسو

 هياعشا ىلع نا هلك رمجلا | اذه نم جرف لارا ىلع ع عرشلا ١ حنا ةنورغاصوو 8 1

 باون هيف نركلاخأو اعتردإ اكل. ناك هم دقل نم عيج ناومذأ أ ينب عيج ىلع هديموك لم ل سو ا

 تاي ..لاوتاراصلا لفئاديلعتادايزو ميلئافت عيل عما ءاللأ ملسوديلعهلا لصرف هنعأأ

 دل كلو ىلامتدلوة دنع هركذ أملىلاعت هنئادمحر نإ ,دباعدما دياره هأوجج سدو ْ
 ةزهتو دعي تاك مهي قب اهنا ىلع تلدرحم نبا لوقو هدأ مادبف أ يدد ا

 ارشلاعورفالا ةدحاولا 1

!|5 

 ا

 0 ةيلاحور عمةدوجوم مو هيت مهتيزاحررفيعتلا يفهءلءصوصنم |!
 | ئارشلا نهدي نوربظي اميق ةرعاطلا حورلا كلن نع م لا أب دادمالا تفراآكو

 || مدوجو ن «زيفاهريغو ذاعمو يلمك عار مشل عبعي رم رشلو لامر مثدوجو شر ر«زيف موأعلاو

 ١ نء«زيفمذالاهياع سيكو مالسلا مهبط رضلتاو سا #ل و ملاسو هيعمل ى م ةدروجتو

 ١ نكلرعاظلا يف رر تلا هعمل يف ملسو ديلعشا ىلمدهعرشب ايس ترايزلا رخك رخأ يت هرورظ

 ُثحبْن ٠ ىلا عرش لك بسن اللوا لوهيلعملال لصدتيع دوجحو ىل 11 لاعيف مدقتي مل املأ:

 ب اول ثييح نم دنع نو لا دوةفه ناك ئ ملسو هيلعمللا لمد حرش ةقيثملا يف ودو هب

 هللايدن اماوعرشب مَا اومالسلا هيلع يسيعلوزت نمزايقو نآلا نيعلا دوقفم ود اك

 ترش ,* توكي نأ نأ. نءعئارشلا ن «مدقتام خسنلا | ذه جرتيالف مئارشلا عيمجهع هعرشل ىلاعت

 ةسلاو ناوقلا ياسو هيام لصدب_تزأ ارداطلا هعرش يف اندهشأ دقىلاعت هلا نأ

 ساي ةلسو هيلع مانرلاةي ثعب يذلا عرش وسلا لذ نا ىلعانقاغت اوانعامحأ عبتسنلا

 || عئارشلا د انا لعةنسلاو نأ ارقأا يف دوجوملا سلا ذهانأ اهيبتت ناكف مدقخلارخ أ كاي

 | رخافماللا هي .ىسعلوزت ناكو واسوا عشا ىل لمعدل اعرشابنرك نءاوجرخيال ةمدقتلا |

 نرقأا اا يدمحلا عرشلا ار هكسوهتلاسرنأ_هزيفملع ل راكيذألا هعرشروتب م اح ناسمزلا

 دحأ ديسلا لاقءرخ“ !ىلا ىدهلاولاكل اكلذإ سو هيلع لصدبف :رفرت دقو الا ةرصو عنو

 نيدلا لوصاو ديحوتلا نم هيلعاوقف اوتامو مهين ةقرغتملا مالا عيج مادعدار 1 نيهباع
 ركذامتس دقن لبق ناف # مم سلا دعب ىدع قتال اهناف ةقلتخلا ما

 هلليغر سابعا ا!نعناحي هاكىرردقو مال ماورياع» ءاينالال ضنا تو ةياعشإ مهنا



 | ةيسو#+ ىتهنب سنوي نمريخان !لوقي نأ دبعأ يشبدي ًّ ل ةدلاإسو ةياعلا ١ لص ةنعاعتعا /

 همطلفرشبلا لعىسوم ىف ٍوطصا يذلاو لأق ىذلاي دوهيلا ف هتع هلل ا!ىمرةريرهيلا ثيدح 1
 ا
1 
4 
5 

 ُُ م ل
 هقاب فراعلا لاقاك باوطلاف *ىمرم لعيفوريال ةياوريقود# ءايبثالا نيب اولضفنال لاق
 انا سيل كلذ ناقدلضف هللا ل إب ءانافقام نحن هنادوتف نمرشاءلا بابلا يف نيس ىب ب يديس

1 

 لسوهيلعشأ ىلع ين !"كالذلف انروظا نيب هللا لرسرو كا ذ لوقت لاثوراعتالا ندلجر ١

 ومالا مهياع ءايبتالا رك ذ الندا مادي اشا دي نيكل كنلو ورودقن كاد |

 يذلا كعرش مزلا يأ [سودطع هلل هللا ىلع هءرشوهوملاعت هللا نم م اه ذم ادريف لاق هنأ أفي مح

 دي ارفع ل ىلاعتهلوق نوم دتقا مت لقتل ردنا ارك تل الو ني دلاةماقاع نمشكلبأ اوندير

 روم 1وهيلعمنلا لص وهف نيدلأ ارم مد ار ُط مخبأ وهلوقو# عئار ملا ب دحا لعديبنت 1

 1 ومالسل !اوةالملا هلءدلوت يقاورظنا اودريق ن نمال لاعتشان دانا كلان أنى ريدلا عابتاب ا

 علبتابلع وديلء هللا ىلص وهرماو هيلا عابتالا فاضاف ينءبثي ناالاهعسو ام ايحيىموعناك
 هل الا كح هياوننم بئانل قيبالريغحاذأ ملتعالا مامالا نإف ميال ءايبنالا ىدهونيدلا |
 5-2 واتش داحالا ذه يأ ؛يالر حا: داهش واب غارق هعارعبأو ارالاكح با اغاذاف

 ةلاسرلاوةوبنلا قحيف ليظغتلا نع عنملا نا !همءدحورشوا فشلا نم جار راى قب ؛رجاو |
 يفهلاق امرك د دعي هتديقع حرشيف يسون ا لاق# السل لا مهيلع ل لاو ءاينالا الاهسفت ١ 0
 نالفلت# ل ل اقينأ ! عتمأ مقيقحو ةويدلاس 2 يق يف ءايبنالا نوب لضافتلامدعلءلد داعوافشلا أ ل

 نايفتقث ىلا تارابملا نموحنوا.نمرفوالا ب يصنلانالفلو ةربلا نم لقالا بيصنلا ىلا |
 || نيب ةرورمفلا# نيدلا نممولع« ةرابملا هذهم ند عانتمالا ناكشال وكيكشتلاب ةلرقمتوبنلا ١
 1 نأ ت تاب الوهدارفا|يوتسملا 'يطاوخلا نمةوبنلاةقيقح نأ ىلعشلا ذل دف فالاو فاما

 خلا رك ك5 فوذبتكمربغ ةربنلا نا قايمامدي كي اًدهوهامداسن حوضولءاضتةمفلاخ | ْ

 ضايعيفانلا لوف د هنم بي رقو *هل ءاتن كلذ فام هني قرفلا ءاجاةلاسرلا نو دءوبلا يف كلاذ |

 ايف لضافن ال دحأو « يشي ذا لخاو لح ىلع يف يث يح نم ةوبنلا يف ىأ اهين ءايبنالا نأف
 ةربنلا امو فاطلالاويترلاو تاماركلاو تاي .وصلاو لاوحالا داي زيف لضافتلا اماو

 ميهتمو لس .روهن« ناكل ذلوأه امة دئاز ىرخاروماب لضافتلا اهناو اهيف لضاف: الفاهسفن يف

 روبزلا موضع يلو ارايسؤلا انام ايطاناكم عفر نممهننو لسبلا !نممرعلا واوا 1

 هللا لصانيبت ضعبلاب دارملاو هإتاجرد مهسقعي عفروهنأ اك نم مبنمو تانيبلا مهشعب يقوأو |
 برعلل ةماعلا هتوعدك ٌةدعابتم بئارمو د دعته وجوب هاوس ام ىلع ىلاعت هلضفو

 ا
١ 



 اا

 هيلع ا 1 5 ةيالا هذه 0 5 ا يسال ا ريما“ توني(

 تناكف رشلا تافصو لاكلا ٍلاصخنال ياماللاوةالصلا مهيلعدايبنالا لضقاملسو
 ربصلا باح نم نك ب وياو ةمعنلا ىلع ركشلا باعحا !نماناك نايلسو دوادف مف ةقرقتم
 ىمي واب ركذو تارعاقلاتأز لا بحاص ناك ىموموامهنيب اهماج ناك سوي وةيلبلا ىلع

 مالسلا يلع مهتم لكق قدصلا حاس ناك ليعامساو دعا بامحأ اوئاك سايلاو رمد |

 هيلع هللا يلص مظعالا هب باح مييفةليجةلصخ لكلاعتها عم ٍخ ةميعسةاصخديلع بلغدق

 لسه هيلعمُما لم ليسهل يفرصقي ٠ ءادعتإلاب ارومأم ن ناك اذ! هنال سا

 أ دقت ىلاعت هل , رن بارك ذ ددعدلرقلك لامن هلا اههحر نيدباعدمحاديءكاردأوج نمو ا

 0 فون روم بليا د تقال ل1 درع كي أن لوس مك ا

 0 1 أ لق دنيا ا كأم م قائارباعءاجدتل ع
1 

14 

١ 
ّ 

 ب تلاحم الدنيآ كين سنا 3 لا

 ٠ ناشلا ينل هريكتتو ناشلا ظع ىأ لوسر هلوقو# هلايقاو هرمأ ةعاط' ءهلايقتسأ نحب

 ٠ نمالوةكلالاا ن نمال جلشم يعذأ دايك سنن نمايتاكسفلا ن :! ن.ىلاعتهلوقو +ناحربلا ديياتو
59 

1 

 ا
ُ 

 ه سنأ هنال هب ب ةقاطال ا ةلودتسب اس“ ه اوعتتكو هنع !يرفتت الثل كالذومثريغ ٠
 7 نه سا

 يم

1 

 ا هلا ل ىلع هنأ نم دق ىلاعتدأو و كتم رمان نأ امنإ لق ىلاعتهلوقم دبأوي أ

 " ١
 ساوطلاب كردمريغدنوكلو هتيسج مدع نجلا اذكوشاللا نالمهشنجم نما اج

 خية فافثسالا نكماد رعاة دن ثيح تاذةي تح ةط ساومل امميكحأف هب ماثن 1

 9 اسود لعد السلا ناجل ةفاقالا ا
 | اءاسحأ مهركلاشيان فيا نادم ضيقتست نان كو هتئاطا لاكي هلأ ىلص هنأ رملقي همو

 ا مءاجدق هل هللاو ىنعأ انةصاخ برعلا باطلا ١ نوكي نا لست +رشلاةوعد مهاعداذلو ةنيطأ

 0 ىلا عرساو ةجابللا نمدعباو ةفلالا ىلا برق ةاشلاذركت 7 (4 هيل رعلوشر برعلا اهيا
 ىلاعت هلوئرداظبهل لدعسا هراعذا نمونأسالاةفرعتالا لصال داشرالانانةجحلا مهن

 ا || هللا ىلس نام نر اشا ماج دقل ىلاعتهلو ةيف ناد كفا هلق نمردابتيالو كيل نصي رخ

 نور ناكلا الا ىلاست هك |ةيده نع ضرعب الو ةميسج ةفختو ىلاعتهلان يلع يده وهب

1 
000 00 1 

 0 يس نوم قافقنص نم نع هم لكلا ذاب لوس ملم ثا /
3 / 

 س 1
3 

1 1 
1 

 ا



 لال
 2273م - ب بتججج

 تةمئاوذي ردصمام ةلكوذي دشلا بانا زلم ءا د

 ةصرخإللا ًادترملاو مدخملاربطا_'رسةلجلاو رانلا لوخدرومالا شاد قاشرمايف عوقولا |

 هلأ دور ناجالا كرك دب 5 000 1 ياعتعديلطديدش قاش ىنمملاو لوسد ||

1 

 | قامت د هلوذو نأ ل جماع نع اذهو باذعلايث عوق ةرلاو ةيقاملا وس يا ماسوويلع

 [ردش صرع ار مكحبلا تارا لاسياركلاوحا حل الصوت ل العيار مك رص رجح م

 ةأوقلخلا ةباده ىلع« يث صر لاس هيلا ىلصن اكدقرهيت داع د أ عمد ي ثالبلطلا

 ١ ديو ميعاتجا مضار وعر بع ”اوسمو مهزأت» + يفدعاحي ىدأ ارث ىلاعت هلأ, ىلا ةوعدي ناك

 ا

 7 لاستاوقو ع ةتاضر رمد افعبأ اوملاعتهللارمال ال ثنا دابا الإ هم عدصوح كراكو النا

 ا نيموملاب ىلاعت لوقف ةرعجنلا تاليوأتلا نعنايبلا- حور لان“ مح 0” كملي ١

 ا 2 سا 0 هشأ نإ هسفال ىلاعت لوف فو مال اوةداصلا عاب قحيف يسرا و

 | هتحرو هعئار ناك قاختناكال اسود عن لص يب !نا عر ةفير مك ةفيطأ ةقيقر ميحت

 ا هتفأر تناك اقلاخ ناك ١1 ىلاعتهتنا ناو ةقاخلا فم فل نيدم للاب ةصوصةتراصق قول ع

 نش ديت لك تمسَو وَ 2 دناعس لات معي اذةرقل سانا ةع اءتناكن ةعدقه: رو

 | تام نمابال ةيررباةمحرلاو ةنارلل الب اذ ناكرسأعلا نم ةيقلال ا ةمحرلاو ةنأرلا هيكرا دن
 | لامنالوقدمعل 1 انما أ تنل رش ؛َنِمةمْحوالاعتلافأك ةيقلالع ءاةترلاوتفألا

 مم“ سر
 | لاقر ميظعلا شردلا ابر وهو تو هيلع وهال هل آل يسحق اةلَوَكاف

 ا ىلاءتةلوقوهو لس 9 هيلع لص دم فرش ةراظال شر ملا قلخ قبلا لدا ضعب |

 ١ ديزي وبا قرانا لاقل !اقث شرعلا تحت ماقمودوا رمت امام تن كتبي نأ ىمَع

 ا

 ا ةرمغلا فلا ةئامدارسسأمو شرعلا نأ نأواع أ نم دق ندا يكفرأعلا مكعب ةقئاحو

 آ ف عدنلا يوزم ثداطلاب سي < فكو دب سجل امفراعلا بئاقاياوز نم ةيواز :يف عضو ا

 7 تاذلا نم كمتملا يقيقلا نا فنالاوهو نماولا ع دبع بلق ينمسو نكلو يسدقلا ثيدملا
1 

 ا ىلع مارس اىلالطلايذ ةدهأ ذي والعو ولج قا دوج دوم اعاد ذزإ كلا يدحالا

 لهجة لل ةلطشب هسضفب و ل ! كلا ةرئادةطق نم ريل اداح الا نمدبعلا | لعوم اودلا

 هيطاإم هما وسر نوكي الفا «راوثالا تاوغميف «رارسالاك الفا بلعقةيقح سمتو#
 ْ هينانالا قمل نوعو#هيناييلا تالا اروظمر +هيلا دولا ةرئاد رك وعو كنذك ملصو

 ا ا وديلع هللا ًاصادمت :لامتلا قلخ دقوجهي احورلاوةيسنالا ماو لازتس هيمو

 ا لم ايندلا يف هئيك ةيناحورةروصهل لمجونينراملا هالملا ضعب نع القت نايبلا وريف"

1 

١ 
 ا



١! 

 حيبستلا ” ريهيتفشو ركذلا ن 0 .هناملودربعلاو . فلذا و"ايحلا نههيليعوكربلا نم هسأز 1
 3 ١
 ةوازحل 09 نهيفكر ةقنشلاب نءهداكفرةمحرأا 'نههباقو صال امال نمردمواف راج «فيجوو 1

 ا رثيوف لتلسد هي هثا لمن ىرث الأ ةنلا لسع ن نءدقي رو ةنلل!ت أب نه هرعشو

 ٠ هنالك ىتتأ أت ارف ايذع راصف اًقاء) احلم اهذأع اكو ةميدملا يف ياسر |

 هللا لوسرأ» روح نيأ 00 اءدمحأ ديا رهاوج نمرؤ#

 بيبحونيعجا قال او نيب رقم دك الادب رخ الاونيلوالا دبس وه لسو هيلع لعأ
 | هنعةرابلا روصقل هفصو كيال اهمييط محلا بابحالا ريخ نم قطصملا +«نيملاعلا بر ||

 | ةماهراةملاتغا ءايناعراهاقر الاكل 1 نع تلج يتلا تاماقملا يف مهيقرت دي ازتملا

 |( بتارلا عيمج نم هريغ يف قرفنام ب قادملاو تاريلأو ملك اضنلا عيبلل ع ماجلا وماتخو ءاقدص هتاخ ١

 جادا هاف تنم :رعاظ ءودئافاخنو هايصقتروص مييطو هيلعشأ تاواص موال فيكو
 هتعلطب و تلصح هن تلجوأ كلت ةكرب وريخ لكو هماقم بسحر لك هر «نمدخ كو ءرون يف
 هيلِعشأ يلصوبف ةرزبلا» نمةرجأ !|تدنعا 6 هلكدرجرلا داو هيلا لص هنعو تربظ

 : مظعالا لام أسوهيل م لص ومو حاورالا بوسعي و دوجوم برقأو دوجوأ |لصارلسو

 ْ هنا ىلعقلغل مسالا ملسو هيلع لم وهر ةطيخاةلاسرلاو ةعماجلا ةملكلا رذريكألا مر

 رينابدلا 'اديحوتارارماوةينابعلا قئاقطاو تاريثلاو تالاسرلاوتاريماوثا ودل م.اجلاو ىلاعت ١

 | (تازهتملا بحاص ]رح نب !لوتدنعدلوت86يلا تشن همحر نيدباءدمحأ ديل ارهاوج نموؤ#
 سو هيلعقا ىلم هبطاخي هتيئات رس يف ىبساامامالا لاق

 ةطوغ لك امل يالقأو يدادم اهعيمج راتلإ نأ را مسقاو

 ةيينملا موحنلا دع ىلع ديزت * ينلا كيأنم راشعملاب تئج امل

 لسو هيلعهللا لمذحد«يفهلوقب يريصوإلا فرشلا حادا دس عدبا دقلو
 ءاصسالا مدن 2 اال ذأ كاسصو نع زهملا كتاريعم نم نأ 1

 ىتلا هفاصرا نم در ؛ لكب ةطاحالا نع معلا ]سو هيلعهللا لص هتازبع ضعب نملعج شيع |

 0 ا« ىمقاةخأابلا ناصرالاوهميسملا لئاشلاوةعركلا الخال ن« اهبىلاءتهثادصتخا أ
 يفبرآلابت ارفاق لازي ال معين لمدلا راتعاب اف دحال يخت هلاقرارشلا

 هلوقددع لاق م# ءاض ءاشقنإالودل ةيامالا 5 ةنطايقو فتولايفو تايإ دعي و زايللا

 مسودهيلعلا ىلصأ ىمهقتس بكرا نكمال ين جأأ ل مامدملا يح اأصو)

 لواعتت 1 كب ع نم .يدألا ن 1 نباو # هقصوإ طي نارثكأو لايف



 ؟؟١١ا

 ال1 هل ليقف, وبلا يف يدورهنأ عدلا يضد ضراقلاني رم جارسلا ف را الا نع يور ك١

 لاقت ارح ظني ملسو هبل اعدم ىلص ىلاتحدم 1

 ارثكأ د هيلع ينثملا غلاب و ارعقم يبل يف حدم لك ىرا

 ىرولاحدمتأ ار اد 7 هياع ع هلمأ ا يدب تا هللا اذا

 لاق ثييح ىسلدنالا ب طل نأ هلل محرو يمهاوملا يق لاق

 ييدم | لل كايلع لله ينغي * يما تاي كت لم ا

 يمت لك رامف رودقلا ناك دع [يصفم فلا كا باعك اذاو

 .- ايءاصقتسا نعاسيج أوو هع هصئاصخو ه قاتم ءاصحا يف نورخ أل اوتراوالا ملاب ولف ام د بعدي عسصسم هر تع هدب لهاا

 |ند لثم امودي وفطصلل! هتانصو هيدمجلا هقالخإوةيدحالا هيعأوم نءعركلا مالوم

 نر اواو ايرألا ل !وايعإ هدب دم ناسنا لثكألا هحديتل سو هيلع شا مهل اضف ءاسحا

 1 ةرعام قطا يراقلا يمل افشلا حرش لئا را يفك نينراعلا ضع.« لاق اذلو لوانتملادي نم

 هاملسو ةيلعهللا راصادمت !وثرعامو ىل امتنا

 ىلاعن هنأ أب ه صخور خخ نبأ لوأ وقددع هلوفالك م اعتهللاهمحر ذ زيدب اعد ا ديسلا ارمارجنءوؤل#

 يف لاق« رانلايف يثم!نمدحأو ىفرا ال برأي لرقيتىغ ري قح ملسو هيلع شا ىلد هيطعي

 هحراش لاق راثأادعما لردع لخدي نا ملسو هيلع هن ىل لص هللا لوسر ىغريالو افشلا

 ا هقا يفد لعد نعس و درفلادنسميف يمأيدلا ىور ب# ارملاحرشو يناةرزلاو يراقل العالم

 اذ سر هيل ىلم لاقى رت كبَو كططب ف اوسلو ةياتنإ زنا اق وجو هللا كو دنع
 | ةيسلاقدنا يلع - يلع ءافوقوم ةيالا ف جنوبا هجرتأو *راناايف تما ىر» دحأو يغداال

 ١ موهيعشا ىل مد ىخري .الواهتم سرأن ارقلا يل سبل ىفرتف كبر كيطعي فوط لامتةلرق

 | المل اتو هدفي ٌارللددمال ذاك عوفر فل فوقوم و 5 0 ادي 3

 | لاقو «اينو تاصع شعب لوخ دب ذارمدردأ:لكشم عج نا اذهو ىبلدلا لاق ىراقلا ىلع
 ا ماقعنأ انه درو هناملعاو بعاو ملابس يقيفاقوزلاو اهشلا حرشيفو ةرحافملا باهشلا لاق

 هال نيلس ادي نوكيا فيكن كلا لل يافع ماقم ما تلاو ىلاعت هللا هدب ريا ىخلا
 ىقرب .ال سود عشا ىم هنأ ن نس «لايملا ضعبهبرأ راقب امبهاوملا حاصلاق اذلوؤسو هيلع

 20 ت2 2 حت صمم

 م م سسسسسم

 مقلانءاك كاَذيف عيت دقو ناطيشلا رورغن مهتما نم دحأ ابدي ناوا ر الا يف ثا نمدحأو

 يي -

 ١ بداوسوتأ ارجدناب يب حاملا بابل ةعتوافُدلا حرمت يف يوذصلا ب رشلاةءزاعلاهدرو ُ

 أ ءجوتدجلاو أ باله زوكيز دءبالو تأ عم ناو قرط ن ءةدرارلا هتاياور تربل أ



1 

 ا ها

1 1 

 ع

1 

7 2 
 يبن لة لاقنال مهي لص ءاوسر#ب يضرب الق ىلات هةيضرءريغ هتاصمةاسعلا يع

 رانلا لوهد ىغربال وأ يئاترإلالاقوغت اربشلاءاهوأب تاياورلا لاطب ا ىلءدحا*ىرتمينأ

 هل لص لاقل ةمشملا بيدأتك بيذعت وبك اةينخ نوكي ل اي باذملا مهياعددشإ الوخد

 قيدصلا ركب يلا نع تاقث لاجربيفاريطلا هجر خا ماجلاركوتما ىلع م: رج رحافأ ملسوهيل ء

 بارتلا تحن اهئالب لوط راتلا نمىتعا طظح نا هعغر سايع نبا ن ع دأرق اللا يف قرا دلاو

 ةمل 1م ةابهصخوتا ربت نبأ لوقدنع هلوزالكي ىلا عت هللا همر حب دباعداديفارعاوج نمو

 ١ نعهيلع هلل ةشافأ اماهريغو تربل ىلا مخوندلا» العاب يأ «ملي هلق لمد

 ديس سو هيلع لص هنوك يع ليقَكلاَع تملا نبق ىلاهتلاق ةيريتدلاو ةينيدلامعنلا
 اع_ةرءهإقت ليقو ءادءالا عرصلان نمهيلع يترتاموةكم حت فلقد رخأ ا الا
 هلأ يمر قيدملاركب وب بايب ةي الادذه تارت ااهنالحالصلاو توبتلا ماعلا !دالاو نوكلا
 ١ نايلا حور هريسة يف قس ليا ع ما اهيشلاب لاقو# لردع هلأ! قسملاةقأ برثا ينم مهف و ةدع

 7 ا سو

١ 
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1 
 أ

1 ُ 
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 د يعم م مساس دي

 نيبللا حتنلا نم ةنلتقت امنمتفلا ةروس يف مكسوهيع هلا ىلع هيل هلا امج ءالطع نبأ نعال

 صاصتخالا مالعا نم شوةمعتلا ماغاو ة يذل العا نمو ةرقفم او هبا اجالام العا نمرهو | مر 0 باسم اا

 | بوبعلا نممتكرإت ةرفخملافةياالولا مالءا نموهو رصنلاو قاسأب ىققلا مالعا نم يقوةيادملاو
 قمل! نم لكلا ة يؤرق ةرصنلاو:دهاشملاىل اةوعدلا يئةيادحلاو ةجردلا غالبا ةممنلا ماقاو

 ردصلا حرشب هصخوربخزبالوقدعب هلوق6# ىلامت هلا حير ندب اعدم ديلا رهاوج نمو |
 يتكلمنيبةداهشلاوبيقلا ملاع لسوهيلءمشأ لص هر دص ىوح ىح همن دصلا رش عم
 تاكحللأ راونا ساأبت' أ نع جةيئاسلل ىنالملاب ةياللاهدست مقة دافالا ةةدانحسالا

 بحت# مليا* قملا ووش يف قارختسالا نع قللغا حلاصج قلعتلاهناعا موه يا ءورلا
 قرفلاو عجل دب اما ناكل بخان ءىاطاب الو قلخان ءىملاب ال ماسو هيلعملا ىلد

33 
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 ىلا ريشي كَردَص كل عون لالا تربي ةيجلا تالي وتلا قود ار تا 1

 | حارشتاو نيأتكاًةرعدةطسأوب ارم“ لمحو ةوبنلا رودب لسو هيلءهللأ لص هيلقردص حاسفلا

 ةعشاب رون ردص طاسناو قافنأا لهاو راغكلا هراكمىلاتحارةلاسرلا ءايشب هرسردص

 هيئاحرلا ىئاةحلاو ةديئابرلا ىراملاو #هيملالا ميلار#دي نإلامواملاب هققحتو ةيالولا

 ارارع مقودقن قش ي !يررصلا ملس وهيل ءشأ ىلص ءردص حرش اماو ما

 هماسقاب هصخو هرب نبال وق دنعدلوق غد ملام | دحر ءيدباعدمحا ديسلارهاوج نموال
 لاقذ» بق يانومسش ى كسي ٍ 1 كل تاىلاعتل اقع .« وهيل شا الص هتايجلاعت

 2 2-2 حت مج



 ا

 ودي كك ىلص دمت ةايح ودمع ىلاعت هلا ن مماقلا اذه يف ريسفعلا لها نت نا انشلايف ا

 ا ياعب اغو يظعتلاةياهن اهلك فاما ءذهو ك كتابسو ليفو كشيعو ليقو دمجابشلا ءاقيوداتعمو |
 ا نه هيلع مك هل أ امو ارذاعو هلا قاخام هنعدشا يفر سأ بث! ؛الاق#في رشتلاو ا

 مسك ! امءازوجلاوبأ اقو#هريغدحا ةايجي سف ]و زعدشلات تا اعمل لمد

 نعنايبلا حور فو #هدن ءةيربلا رك اهنا سو هيل هللا لم دقتر ع دحأ ةايجب لجو زعدلل ١

 نريبلا َحاخونياسرلاديسالانيلاملان د املان اءةيترءءذه ةيمجنلا تاليوأتلا |
 هيدا اياب هسان نع ايناف هت ايجي مسقا ىلاعت هناوهودبالا ىللل زالا نع مال اسلاوةالصلاهيأع

 | دو فلا ماقثلا اذ ص تشع اسو هيلعدقنا يل هودرانب يح كلنع تيه تأ تيكن ىلاعت لاق اك
 ةالصلا ماو دب هصخو) جر. 'لوق دب هلوق6#ىلاعت هادم رب دب انيهادبملاب دارج موال
 ردالاع ل 5 ىعيال يتاادتكت الم ميج نهوىلاعتو هناعتس هلا نءملسو هياءدلل ١ىلم هيلو

 هن ب يفد اللا ةلججلاب روب كامدبب اليا ةنمزالاوةنكم الز اسي هتمأ نمو ىلاعت

 هللاىلههريخل دجرتإل ةرهاب ةيآ هذهو رارق”الاوماودلات ديا يلا يع َنوصِْمَكُيالَمَ

 ثيبدحد ليفي هل اوما ل اوةالمعلا هيلع ميءارب ال ال املا لدا دجو راو لسو هيلع
 لسو هيلع هللا هيلع الهلا ةماد[ ممل يغباي وماي نونمؤلل غداب يا غال الب اذهيفردبشتلا ا

 ا رولا كت الط ارم ءابمالسلاديلع مدير شت ن نمل اذهو كلذ ىف كمالمو ها ايسأت

 ١ اماوفيرشتلا | لحيف ةكلالملاعىلاعتدللا نكي زوجي ال هنالةكئ الملاب هصاصتخال هل
 ماسوهيلءمللا ىلص ىبلا ىلعة الصلاب هسفن نعملاهتربخلا كلل اهينمبكر اشدقف ةالعلا

 فالس ىلا طتالملاب# رماو ايدأتن كمدال هد دوو نأكو وكالذب ةكمالملا نعربخل ١

 || *ةءايقلا مريملا ماد اذهو عطقتاوةرء قوش يادي امتودل ريقوتنأك[ءو هلع

 ا مانالادلاق !سودياعتأ ىلصانييئروت نم ماللسلا هيلعدتب مبهم اذ ناكاما موال روعسلاف اشياو |
 ىلاعت هناي مالعالاولا ةيمسار ناييأ ةالصلا بناجيفدكانلا اذهينتكاو*يزازلا |

 | يدورادلادافاهماقءموقيام م سبل ذاردصألاب مياستلا دكأو ”يبلا لع نولصي هعكمالمو
 رينم لع يدبلا تسعملاق ىمعتالا نع ذاب حورفو*داكذالا حرش نال العزبا نع

 أ ةيآلا هعكت المول ناراقن همكئالج ىغ مودي هيف ًادبر ماب هيأ مىاشان :الرقيةرصلا

 | اهئاوجي كلاب هللا ةمعئاولب اقف مالا نيب نيابي كهتخار لسرلانيب نوط 1
 هللا لم هتلزمو هنرمتل ارابطأ ةسدقاهسقنب ملءو هيلعشا ىلص هيلع ةالصلاب ىلعت

 ١ تناكملسوهيلءهنأ ىلص ةدعابل مناك اذا هئاتنتسا عمرىلاعت هاف ةمالل ابيغر” ا

: 



 11١ ا/

 ضئيل

 أ قمحلا ١ ةالص ناخ نينمأللأو كن الملا د تاولمل ةيوقاو هتعافشملامهجايتحال هب لواةمالا |

 ْ ىلع السلاو :الصلاديلدلا ىلا :راشاو ىلا ةنراقم ىرقتي مسن /او ممر هريغ ةالصو قح

 مج دوجولا ريظو# دولا ضافهب لكلا توعنل عماجرب ظمو»# ل١ الجو لاما راونال مات

 نم مدأ ينبك نوفئاخة رولا يف نيبلع لهاو 59 يف نومدقم مناف دسدف ةكلالب ىث

 ىلإ اوجاتحاف تورامو توراهو سلباةعقا او لثم نم ىلا هتءهللاب نوف يعتسسمواباضقلا ل زاون زاون
 أ ةكربب تايليلاو نمملا نم ظنحلاو رطاقتا ةيحج مهل لست لسو هيلعملا لص ينلا ىلعت الصأا

 * نيم ه1 درو ع ماولص ةقفاومببسب جاور نينمؤل ات تاولصل رظبل اشياو#تاواصلا

 لوقو هياءاولص هعيبج ىلع سو هيلعدللا لص دمعرا ابثأ !و ًارومالل اةياعومدأ قلع اضياو

 قررا رهردلع نراصت منك يذلاوع اذهمملليق دوسرلا ملسو هيلع هلا ىلص هقلطب فرش الف

 هنجةيربنمنينمألا اب ثلث مم»ملاعلا يف لع ةلابدوجومو »وهل ءاواصق ماللا هيلع مد نيبج أ

 ةوعدلا قوقح ضع ةادا سو هيلع ىلم هي هيلع ةالصلاىلا نوداتمم ندتم أيا نأك هسناو

 | داشرالاو ةيرثلاو رملعتلا يق راجأ دقو ةمالث ةبالا ةلزأ مالسلاو ةالصلا«لعهئاف ةوبالاو ١

 ا نبالا ىلع مزال بالاركشورلعتلا ىلع بجو ملعملا ءانثودايملا ىلع ةقفشلامزاوفيفولاب و

 اهيفاضب ار# مانالاريخ هنوكو لسرلا لضنا ل سوهيلعمللا لس هنوك ىعركش تاولصلايفاضيأو
 اذه نمنلا اودا اذاف ةءافشلا نع تاولعلا ناف بانجلا كللذةمذ ىلع ةءانشلا قس بيا
 لص ملسو هيلعشا يلم هيلع مهتاواصردقب وةمايقلا موب 2من وزوجي نأ ىجري مربلا
 ةمالعو ضي اهنا نوكي ناد ايئلاموي ىل راع ةيالعو سو هيلع لص هنيبو موني ةفراعلا

 نالكلذوتايرقلاديز نما يناشيإو ذوي مالا فرعا سهي دو داهناسل نوكيا داراتلا

 ةيترا ةسبات مياتلاةبترم نال ةمال اة بترمدي زافإم ..وهياءهللأ ىلص ىلا ةبترمدي زئتاولصلاب

 ا هللا دبع تيل وس لاق *هركذ نم راكأ ايش يحل ىمو ةبحلا تايثأ ايادي ارم مربخأ ا
 !' اهالوتىلاعت هلانال تادابعلا لضنا سو هب اعل ىلد دم لعد ةالصلاهرس س دن يرتسثلا

 راب رءاىلاتهشانا يني كسبت ا دابلارئاسونينماللا اهب ربا «دتكئالمو وه
 || جملسر هيلع هلا يلص هيبث لضةملاعت هللا تراباكل ذب و ىعقتا هنفئبارامفيإ وتادابعلا
 اذكو ملسو هيلعالا | لص هيلع نولي تقولك ةكلالا- اك دبا ملطقنتالىامتهتالصو

 ! ناكسو ناز لك يف سو هيل هلل ىلص هل نواصي نرلازالو !واذعإل ملسو هيلع ص هتمأ ١

 نم# ةلصاحي ذا ةالصأأ ل صأ أل فرشلاو ةعنرلاو ةالصلا ٌءداي ز هلنوبلطي كيسا# |

 _ادمرس اذياهيلعال كراب ورلسو لصوملا هل ادبا مطقتت الو سو هيلع هللا ىلم هيد |
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 اجمل

 |] ترارعازرجج نب لوقدنع هركذامالكييلاعت هتلر ني ديطدمحا ديسلار ءارج نمرذلا |

 تقاعت ال قام ناكلذو هتيلزا قباسيف هتوبن يسب ملسو هيلع هللا لصد فرش ىلاعت هلا

 تاقولخملا نءنئاكوه اهدوجو لبقرونلا ضم نمةيدمحما ةقيقلازربا ىلا داجباب هت دار ل

 ممداو كلذ لكدتلاسر مظعب هرشب و هتوبل قيسب ىلاعت امم هلعاتاهلك ملاوعلا اهييؤلس معادعب

 ملاوءال ادمث الصا ىلعالا الالب ربظف حاورالا نويعملسو هيلعمللا ىلص هنم تسجبلا ٌتدجوي

 يف ل ةلوالات تعنلا مم تاذلا ثدي دمحلا ةقيقللا نيدباءدمح ا ديا لاق( ماابكا

 قئاقعل ياةلماثلا قئاقملا ةقيق#ةامسملاةب مهلا اةقيقطاب ةثروريشب يتاكلا فئاطإ

 ضةيدمحملا ةقيقحلا تناك امناولاق *«هتايثرج يف لكلا ناي رساباكيف اهتياكب ةب راسلاو

 ثيجحبةلادعلاو ةيقيؤربلاو ةيطسولا جا ايدل ةقتحلا |يااهتوث لجال قئاقطلاةروع

 يفةيطسولا ةينزربلاهذه تناكوالصادهفضو واهع "اح ملسو هيلع ىلع هيلع شيما

 لمردق يايرونهلا قاخاعلوا مالسلاوةاللصلا هيلع دلوقبهيلار املا يدمج الارونلانيع

 يباب و راوثالا روث مل سوديلع هل ىلص ىنطصملا يمسدابتعالا اذهيو يرغألا عشولا لسا
 قم ةمقرقلسا يأ يه مق هاولشمم دعب ىاخيال ذأ لماكل كرش ملسو هي عدس ىلص هنا حاورالا

 ةيساكم دبةيدحال رغما يف يدهتلاوونلا ٠ سه يارونلا ضف نمدوجو لوا ةيدمجلا
 هى اوعلانيبوىلاعت هنيب ةطساو# ةينامحرلا فاصوالا ميج ىلعةلتشم «ةيوبرلا علخ عيمج

 ا هللا لحرب ظفأ الأ هناي هيلا لصويال قلاع نيب وهنيباب احح #لاعملا عيمج يف لجوزعهنع ةيئأن ا

 + يلحالاا درو مل ناك ود« ىلجاللاراخنملاب وهرابلك لاو ءلل ا دمتالصا *«ىلعالا الم اب ملسو هيلع
 تادوجوملا عيب ريك ألا بالاو#سانجالا عج ىلءيلاءلا سنجلا ملسو هيلعهللا ىلص ويف
 أحرم هل لاق» هامسلا يقءارسالا ةليلمدأب مقجت انتا يور#ملسو هيلع ها ىلص# سانلاو

 ا اهتع هللا يضر هلادبع لرب رباج نعم دنس ق از زرلادبع ىورو# يانعميلاويروص نبأب

 ءايشالا لبق ىلاعت هلل هقلخ *ىثلوأ نع ينربخا هللا لوسراي نا ىعاو لاي تلقلاق

 مرو نم كين رو ءايشالا لبق قلخ دق ىل ىلاعتهللا نا رباجاي ملسو هيلعدللأ يىلص لاق

 ةليقع :لربا هخيش نع القرم نبادلوم لع هحرش يف ياييدووادلا لاق#هلوطب ثيدحلا

 يبنابدامسرعزكلا يجوز ول ىرع رون دجوا فرعي ناب حاف فرعب الا زاك" هناجيسس ناك ام
 دمحاديسلا لات # هاتانئاكلا هنمذجوا يدحوالارسلاو يد. كلا رونلاو يظعلا

 سدقيسلبانلا فراسلا نمالقن هريسفتيف يدركلايل الكلا ركب وبا انتيش لاق نيدياع

 !| ةلثاملاو ةيفيكلا نعمزاملادقلار ونلاوهو قلطملا بيغلاوهو قحلارودلا ناروئرودلانأ امعرس
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 ]ل ل سس سا

 ْ هلل ىلصانيبئروأ زوهو ثدحنا لاعلارون و*ضْال أون وسلا رو هلل أ ىلاعت هلوآب هيلاراشملا

 ةيآلا اكشمكم ملسو هيلعدّنلا ىلص دمج رون يأوروت * لكم ىلاعتهلوةبهيلار انثملاملسو هيلع
 ملسوهيلءلا ىلصورف لاق ناىلاءدقلا» يش لك هنم قلخ ُمهرون مهنا قلخام لوا هنال |

 ن/قحلارون لسوهيلعهللا لص دنا اك ةروصلا ثيح نم ءريغو ةقوقملا ثيح نم /يش لك
 هليلاعت هللايل آل مدملا ,هدوجوم هئازجأ مهمجيملاءلا ذاةروصلا تيح نب م هريغو هش قطا ثري

 رودلاا له بهوىلاعت هلأ نال مسوديلءهلا لص دمر وثوهو يلجستلاب ةحنلك دوجرلا ل دهني و

 هللأ ىلع هرونةطساوب الاءيذدجوي الف نيملاعلل ةمحرملسراف مل أسو هيلعهللا ىلص هلم طظعالا

 : عيمجرأر ارثا لالا يفلاعت هللا يل ل2 لوا وه يذلا م نعال وللا اذه نم ضيق 3 ثملسو هيلع

 هنم قلخ مش .ينمإملاو ءايلوالاوتكمالما ميج عيمجو مالسلاوةالصلا مهياءنيلسرملاو ءايبنالا
 .| ملاعلا وع اذبف ةيعرشلا فيلاكتلاو ىلاعته ديحوت ىلع قاشرملا مهيلعذخاو حاورالا عيمج
 اههيف امو ضرالاو تاوعسلا نم فيثكلا ملاعلا قاشتملاعلا اذهضءبةكئالملاوفيطللا |

 يفر جت نبا ينعي فل“ وماوهتاحوتف_: _:ىهرشع يناثلا بايلا يف ربكألا فراعلا ىلاق لاق خ#ها
 هعم+ دوجوملا مل اسوديلء هللا ىلص هقحيف نطابلا ممالاب نامزلا يهتنا امل ىربكلاةمعنلا

 املج هقيلكي ملسو ديالا لصد  ,لظنرهاظلا مسألا لادا هلا ك2 لقفناحوللا طايتراو
 مادنعالا ريش لقشالوهنم الار ءادقمنب القر لا لا ازخوههدوجو رخآ:نأو وهف احورو
 مامالاو سوفنلا ةج بهي انك يف ةرمح يلا نب هللا دبع يفابرلا ىف راعلاىلا بهاوملا يقهازعو
 ءافولا يف يزوجلا نياو ءانشلا مرش يف يجلافلعا باهشلاورودصلا هافش يف عبس نب عيررلا يلا

 : بك لاقو) رجم نبا لوفدنعدلو 196ملامتدشا حر ني دباءدجحا ديار هأوجن ند دا

 ا يهينلاةنيطلاب هيتأي نا لب ربجرم و هيلعمللا للصا دم قلذي نا ىلاعت هللادارا انرابحالا
 8 .ركملا هريق لحم نم اهسفبف لعالا عيقرلا ةكئالمو سوورفلا ةكّتالم يف طببف ضرالا بلق

 !| نايبلاحورداحرشو بهاوملا يفوشل انهما افوللاا هجوم ةفرشما ةبدكلا لمص ماهلصأ وين ا
 أ تيعئاط انين اعلاف اه "وأ اعط ابنك هلوقب ضرالاو تاومسلا ىلا عت هلا بطاخاا.ليق
 ٍ نرودعملا تدبلاوه يذلا اهاذاحام« امسلا» نمو ةفيرشلا ةبمككلا عم ضوه ضرالان رم بيجلا ناك

 ١' ١ ةبحح تنكح ضرالا رئاس لع ةموح ل لاتلا لجأ لو ةيقإ ءلابأ اولا ىلع مبةفاوو

 1 سابع نب الافو#ضرالا نم يا مرطسا ضراالا هبخيل يليمسلا لاقو#مانالاةلبقرمدلسالا
 || يدرورمسلا لاق« ؟ضراللا ةرص ند سو هيلعدش الس هلال اوبر ةثيط لصا ام منعهللا يضر

 نم باجأ اه هناب رعشإ اذه فراو ملا بحاص أ ةعيطلا كلتيعو ىطصملاةرد الا ضرالا ن
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 ا ءوردو 21 يق لصالاوهملسو هيا ءهللاىلص دفا لو رف ضرالا تيحدةردكلا عشومندو 0 م ا 1 سر لم

 ا هيلعهللا ف صدتردو ىرقلاماذك نال ايما ص تاذإ لليقر دل 5 تانئاكلاو ادجو ١

 اذهوشتنتنأ ةدتق لنه صخش لك ةب رتيحع ا ريخع| يفدرو تف ناف+ةقيلطلا ماملسو

 رهرجلاو فيطلاا دبزلاو في رشلارصنملا كلذ ىمر جرا هلأ نأ ليقدناب فرامملا فراوع !!
 ناكف ةنيدل ابدت رت يذاخيام ىلا ما دو هبلعمذا ىلع يبنلاةرعرج تصوف يجاوتلا ىلا فيتلك
 هب راتنعنايإلا حوريفداز ءاةئيدملا, هج رثوةكمملا ههينح ا يندمايك« ملسو هيلع هللا ىح 1

 جوملا هامرق نافوطلا تقوملا :يرغي هلحيف ناكل سو هيلع هلا لصف رشلاررصنعناةكم ||
 ال اذلو*ىلامتدشا لدا اينرعي ةيناب رتريغرةيحلاةكلفي رشلا هربق لع ىلا نافوطلاوف ١
 || ناركأالا عي نم لفل موكل دقرانو مظعالا دهمشملا كلذ نا يفةمالا ءازعنيب فالخ ا

 لضف ربكا فرعلال لاقو كلذب مشت ءاوشالام مامالا هيلا ب هذو ناجلاو شرءلا نم يق»-
 برقأ ملسو هيلعدشا ىلد هللا ل رةنيط نماقاخ امبنل نماس وتعدل يفر رمشو ركبايلال
 ا اني دروربمسلا مامالا لاتهاهرسايناوكألا يلة ضنملاةسدقملاةضورلةرضح نما ميري ١

 نيب ضرالا ضب راص هيمدقب ضرالا”يطودف سيئر أن أكو ضرالا ة شرق لئارزع ضيق
 سرفتلا تراصف سيلبا مدق”ساماعةرامالا سوننلا تةافعدما دفا عشومابسفسب مديمدقت ا

0 
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 ءايينالا ةنيطةب رتلا كلت نق سيلبامدقا يلا ليل ضرالا ضعب و رورشلا ىوأع ةرامالا
 نم ىلا عت سارت عشوم ملسوفيإع هلل لم هنا لوسر ةنيطت تاكو الل لا مهيلعءايأرالاو ١

 لوطا عرزخم راص لب ةرامالا سفنلا لهج ظحهبصي لن سلبا مدق اهسسقلل لوئارزعة ضيق
 ةقيرشلا بوغقلا لا في رشلا هلق نم لقتنأو ىدملاو لملاب ىلامت ل هقعبخإلملا نءظحارقوح 1

 بانه يوقا نراك نملك ةنبالاةزابفم لص! يفةبم ادن تمقرفةشملا ةرسدقلا دقق ندد
 يلا ملا ةبسانم برق! ناكر ..ضعب ع اذا لامكلار يتلا لورقلا يف اظحرف وأن اك كلل ذة
 ايأدلا يماقأ يفدعبا دقيت دلل اهئاريم لن ءاظحرذراوةيتاذلا ةراهطلا يف سو هيلعمللا ىلح ١
 هيلع هلا ىلع يبلا دامباك ضرالايف هداعب أ نان يرنمملادب رق يفاني الك ذوانت دمواتكسم ا
 هيلعشا لع ,دارغنا يف ةكطا نا مهب ركذو م'ةيلصللا م ةئب دما ىلا ةكم نس رأس ا
 ميتال عوبتم ناو مسرع هلم ل ضفر لا يف ةداي زاكم نعديعب رخآل حج ةكمنعرلسو ا
 قيلبال كلذو عوبتريغريصي حملا دمتلوأ امدصقا اعباتمقيددعق ناكل ةكب نفدولذا ا

 ضل يم تت تاكل القش هترايز دصق نوك.ىتح ةكم نم ديعب صوصخ لحج درفي نا كلذ ىفتاف هلاك "يلعب |

 سمسم 2 سمو ِ



 أ
 م

 اسود اء هنأ امدص لصدصوصخهتر ,ابزالادرلا دش يف سادلا زباثي قحوورينأ اعبات سبل

 1 مدآناك الو )ره نبالوق دنعار قف للا 3 دهر نيدبأع دحام رهو نسل ا

 ْ ما بوتكم ٌنادنعيلادجا ثيدح فو ”ينو سو هيلع هللا ىلص اتييندنم جرختسا ايبف

 ا ثيدحلا اذهيفو انثلاحرشيف يبافطاب اهشلا لاق»(ههيط يقل دج دآن اونييبلا

 0, مو هيلع ىلع لاق 3 تةينتسا ىتما غيوم دقتملا دمحأ ثيدحا تم ةحيج# ةددهتم تاياور

 )0 يثىةلادجلا يطظناس لدجتت ىتسو .نيطلاو ءاما نيب ةياوريفوف دلو حورلا نيب مدآو

 كحو د قلخ هل نأ يدب صتخيال نال ليزاكملا.تقل عي اب ايرانأك هنا يملا سلو ضرالا

 ١ .كثرودافصولاكاذ اه ثيث يا ةوبدلابفيرشتلا ةملخاهيلع عاخو حاورالا رئاس لبق
1 

 1 هيلع هدأ لص هناملءهحور ةفصوب دكاتناكا ذاوهب ىلع ءالا الالامالءاجاورالا م'ءيئاهريغ

 راكتاومدقل اكعد لكأ دقو يحرلاو ماكحالاعاطقنا رضي الولو سر يز هترمدعب لسو

 | يرون قلخ لا نامل سو هيلعشا ىصهاوقب دارا] ودإذهو !دج بقت هنأت هظنحان ليج كلذ

 بد ةياريفر# ضراطتلا نبا ةاوراكم ماع فلارشعةءبرأب السلا هيلع مدآ نلجأ لبق

 تحئاللل لدر رم سو هيلع هلل ىلص هئاديؤي اذهو هحيبستب ةكتالملا حبستو روالا كلذ

 أ ريوق لبق ينيعلادوجولا يف تروظ سو لها ىلم هتوبن نا يفي رصا ذب أف 1

 رإ ةالصلا هيلع ءايبنالارئاسو قلطللا يبلا سويط لص هئاودإبق أدب فرعت ةكئالمل ا ناو

 وهف هئامز لمادا دعتسأ ردقب يأ لك ناس ىلعتروظ 2 يرش عئارشلاو.افاخ مالسلاو

 | هقالصدنا ليقر+ مسن ملقدتسي رش ىلع رج نأ نكميالو هرخأو ءايبالاوبا لضو هيلع هللا ىلع

 | ماسوديلملا ص هدسحٌة دام نال !دسحو سم امل و :كايبلالا ارئاس لعقباش مل سو هيلع

 || لسيدي لءهللا لح هلرق يف ةين :هبلاو +مدقن يذلا ر ايحالا يمك تيد داوملار“ "اس لبق تاةلخ

 | اكد الوحور ال يا دسجلاوجورلانيفرطملا مدعاب دار نارحاظلادسملاوحورلا نيب

 ملع ةف و ةرصبلا نيب نكت تلاد كنا نوال ءالومدأ ال هلوقب ةياو ريف هب حرص

 || ام ناملعأو * افرص انيطالو افرسص هام نكي هنانوطلاوءاملا نيب يمن سيلواسهيف سال هنأ

 كيلا 2 أ َكالدُكَو ىلا هلوق هيفاديال ذئموي سو هيلع ا لص هتةيقح دوجون هررقل 2

 فا وكلا ميعاربا ةمالعلا هققحال ناعإلا اآلَوئباَنكلا اميرذ ردت م ت ارم [نماحوز

 أ وهو رجخنيادلوم ىلع ارش يف يا ييدورادلادعةمالملا هنعدلقتو ليبلادصق هباعك يف 3

 ومب ات يأ (ميِرْدَت تحك ام ىلاعت لوقب هيلاراشملا نامزلاب دارملا نوكيا ليشعملا

 او زخاو هتوبئماعلع ةمدقتلانيدسلا نمحاورالا ملاءيفناكيذلا حولا ىلعمدقتملا ندزلا
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 كيلاليسو؛كلذك وىنملا ناك ل ئنيحو رش رشعتعب رالا فولالا نءملسوهِلعُنا أ لص هقاشبم
 يحرلا كلذ لبق يردن تنك امدسجلاو حورلا نيب مداوةوبنلاب كيلءانن»نيحانرما نماحور |!
 رماطميط لدي | ١! اذهونايالاالو باتكلا اءرشعةعب رالا فالآلا نم ماوعالا كلن نم ||

 ا عييشلالاق **م دادس قب ٍةأد دعب تناكملسو هيلعشا ىلص هتوب نأ نمثيداحالا شعب

 هيلع هنلأ ىلم هتوبن نأ ع نم يثاشقلا نراعلا ين ميا لا ١بعذ ام يلع اماويفأر !!ميهاربل

 هئماقا نيح لع مدقتملا نمتلا داما لملف اهدعب امو ملقلاو جوللا قاخىعققب.استناك] كا
 تك اههيلا راشملا ناعتلاب دارأا ناكنأ اناوت*ملعا كاوبرق رق ”!ماقديف ملسوديلع هلل ىلصأ

 نا ادن نيححايشالا ملاعق هياعلزالا .يحرلا ىلع قباسلانامزااوهءرخ ”ىلاير ردت ||

 أ ءافعت انعنا ىلعال ناك _فيكو ناك ىنءهنأ وقاشيملا عوقول ر لكلا ءافخا ىلع لدتاماني ١ الان الور |!

 | اماو ءايبنالا بصنع قيليال اهناحم كاغتان الف يمال اه |« ديحوتلاب يرورشلا ملعلا ا

 مهما كل مريخ 1قاستشانا م ”دقر هب ربخأ أمف ربخ دا قيدصت رهنامالان اللبالا :

 دقو نايالا نقك دف وكدصو ارداف يأ اورق ل قبدصتب ويريغ هلا اله ناب اهيل

 فك هئارقاغ :يأ عوقورك لة ناكرلن ناعإلا د لو” بانك لأ نيد ردت تنذ ا 0
 !| ام ايراد _ثأك حولا لبق حاشألا ماع قسوه اعلا ىلع دنع اققغ' ناك تدوناك"

 فك 5و نا 5 هناو قاشيملا عوق رنكملظناالا اميردي نك نأ ىفأ دق هلاأ نك .كلونامالا

 اقف ديحوتلاب يرورضلاول اهلا نحن عم يب سولا لبق اني ةياعشا يل ءركذتيف اتم ناك

 ضورع الو كش ؟ورطالو ليج للغغالب ادبا الور هنم.نيح ملا هرووظل وأ نم ارغس |
 | هياعشا لم هنرك نيب ةافانمالث ىبساكريصقالو لب وطالو ريثك الو ليلقنم زيقالة بش
 | ناهيالاالو بامكلا اميردي ناك وك نيد ولا لبق يرورسش ملعب !دحو«ملسو |(
 ١ نبب مدآو لعتلاب ا اسوديلعدثل يلح هنوكن راب افياتاقانمال هلا ريظاتهن مو يحول لبق ا

 | يحرلا لب ةدارملا ناك يل ةباعكلا !ءير ردي نأك امدنوكنرب هدسحلاوحورلا |

 رع اذن جابشال | ماء هيلع زالا يحول نيتداراا ناكنأ اماوغ رمااف حاورالا ماء ا
 1 قاف اوسن اك فك ونأك مدنا !و قايل ةيلاعوفرل رك ذتلاداغتا لعل دت ١ غادي ةي الأ نأ

 | ديحرتلاب يرورضلا ملعاايئاديال ديسرتلا عرفو ؟ذت ءافتنا ن اا كة ديحرتلا قاثيموا ةوبنلا
 | هب دبعتي امديلا يحول اج يرورضلاملما|يفانب القوبتلا قاب“ جوتو رك ذئءافتثا كل ذك
 .لريعش امىلاعتلا دحر هب لاطأ ايرغأ 1 ىلاالومرسانلاىلا لري نا لبقهسفت فا
 | يعتتا ذيلا قري ل اظنلا اذه يلماقلا اذه ىيقحت ناذ هلع ظفاحيو هتجام
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 هللا ىلصانيبدف) رهن ,الرقدنسملوت دكا متل همحر نيدباء دمحا ديسلارهاوج مولع

 وهدقعلا ذ !مالءاورهيسفن ناو ميظع !يأ( عدقع ةطساوو قلخلا نم دوصقملا وهملسو هيلع ا

 : لسو هيلع لص يبتلاو رهوج نم ةدالف ةلزنج قلع نم: دايس مط نم يأر دولا نمةدالقلا

 مسوي هلا م : ةربلادل تدقعدقن انس يف اذ هيبشال يتلا ةميقيلا اهترد يأ اهتطسأو

 ةقلخ قار 1 ماعدا كالا راوثالا دب و حاورالا قلخدنع ةقيلطا اعدو * يشلك لبق ا

 ىلاتيآلا نيِيعنلا زان هللا َلَغَأ ذإَت ىلاعت هلوقىنعلل ' اذه نمر#نامزلارخآ ودسج ||

 وبأواسو هيلا ص هب هب لكلا نم . ادق ىنمملا رخسأ ىلا الرمل 4 نكموحَأ ىلاعت هلوق

 ا يع ناقا دا ل يلا َكَراَي ابيسوداجالاو وبأ مدآ نأ اكاببو وسمي و حاورالا وبا

 ا لكلاع نءاو جا ةقيللعأ رذنا ادقن ةقيلخعأ عيمج منوم اعلاوأ ري 3 نيملاعلل نوي مدع 1,

 مهفاذ يلص ىلا بلص نم اع ءاميجيفرونلالاقتنا رةيرخآلا وذل ! والا يف لسو هيلع هللا لمد 1

 ان كال زهي أب و*ةصوصفم ةلاضرب هررقو عملا !ذه ىلع ءيبلاو هدلا قئعيبشلا كت دقو

 بلوس اسر هيلع هللا صرح الفكر يبرعلا انينيدل 0 عواتمدق

 + ملىلاعتل هاايع رش تلا ماكحالا غيل عتبان نيئااا الا قلطا نيعادلا لسا
 ةقيقملا هذع الا ءاهتنالاىلا ءادنبالا نميتية-عادنأ كبر فيفاغر لسا ل

 ماسو هيلع لأى ىلص هتقيتل ليصافتلا و. ازجالاكو ءايبنالا ميج لصايف ىتلاةيدمحالا

 هللا لص هتوعد تناكو هئازج جا ضعبأ مهلك ن* ,ةفالخ نع مهتيئزج ثيح نم مهتوعد تناكف
 ةككأِإ كلاقسوأ ام ىلاعتدلرقب كلذ ىلاةراشالاودئازج عيب لكما وعد ملسو هيلع ا
 سانا فر راخادنيرخأ لاو نيمدقتملا عيد مهم اعيبجو لسرلاوايبنالاو سات |
 نع قحلا ىلا قلما نوعدي لسرلاو ءايبنالا عيجرةلاصالاب أيعا اد اسودياعلأ لصوهناكف | ١

 نع مينأب مهيلع قاشيملا خا لاهم نال ةرعدلا يف هانا ناك بلس ىلع هتيسيت |
 الا ىلا !مدآندلن ن» مهو ءايبنالاو قطعا عينج ةما الو ةيلعشا لد هتلاسرفدعابا

 | كرو كي كالذ لجالو فاك سانا ىلاكلسرأو !وهياعا ىلص هلو يف نولخ دي ةظيحو ا

 |  ةديبلايف يريدربالامامالا لاقلسو يلم لصدئاول تحت ةمامقلا موب مهكتايبفالا ||
 مهب هروق ن« تلصتا اهناف * اهب ماركلا لسرلا يتايألكو ا

 لظلا يف سانال اهراوثا نربظي * اهيكاون م لضخ سع“ هناف

 هللا لص رون ةطساوب تربظابلاقمالسلا هي جاع لسرل نم لوسر دب ىلع تربظ ةزهعم لك يأ

 بكأركأ اركلا تفعخاس مثلا تريظاذاداهكأك مول فف سم .ووفدروأ نم مايقال اسوديأع

 ز
 ا
 ا

0 
 ١
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 هارسالا ةليل مهما اذلو ملسو هيلع هل لص هباون عو لصالاوهف مهل ىلا نيدلا ىلع ىلاعت هللا

 مالسلا ديل هسفت ة ةعبرش نود سو هيلع هللا لص هتعيرشب الا لزني لثيح ىسعكجيالو

 هتدلوذقيخ )رح لوبا لوقدنعهلو 3 ىلاعتدللا همحر نيدب اعدم اديسلارها اوج نمد ْ

 و كومو هيلع لم دلوم ظاعولا قاساذا لاية داعلا ترج هيبتا( سوداء شاولم | ا
 ةتسحا ةعدب مايقلا اًذهوراسو هيلع هللا ىله دل امظعت كلذ دنعسأتلا ماق هل ةمأآ عضو

 اذمل لالجالاو بحلا هيلع بلغنا ةبتسم لب ميظعتلاو رورسلاو حرفلارابلظا نماهيف ال
 نرفيرشلا هعمارك ذ دنعمايقلا دجردقو# ميلسلا تاو ةالصلا لنا هيلع يركلا يلا

 مالسالا ياش كلذ ىلع ههراتو كسلا نيدلا يق مامالا ةرووانيدةمالا ىدتقمو ةمال املا
 ناسح ةقداصلا ب ا يذ خود يصادشاادشامنأ قنتادقي دووادلاو يب املالان#ءرصعي

 مسوين يل 2م يبتلاحدم يف هلوق ابنه ىتأ جا يرصرصلا يب مج زيا هنأ هنامز

 تك نم نسحا ظخ نو ةشفىلع * بهذلاب طاطا نطصملا دم ليلق

 بكرا ىلع ايثجوا افونص امايق * هعامم دنع فارشالا ضهننناو
 .بترلا تع ةبتو اي هشرع ىط * همس بتك مهل اهظعت هللا اما

 ضب ناو هلوقىلادشاملا لصو ايف هيدي نيب نايعالا وةاضقلاوهسردرتختقوشا ذنأكو
 يرصرمصلا هرك د مال اذعمإ هيمدت ل عاءاف لال عييشلا ضم تيبلارخآى ا ءامم دنع ف ارشالا

 * مالسلا تاو الملا لضفا مييلعو هيلع# ماعخ «ايبةالل نم ميظعت دصقب ما اركلا ياشملاو
 لصف الل هناو)ر شخ نبا لوق دنع اوف ىلاءتهللا همحر نيدباد دمحاديسلارهاوج نموا
 اع :روصتو ماشلا اسال برغملاو قرشملا نب امءاضأ روناهن«جرخ همأن ءلسو هيلع هللا ىلص

 نه ىرصب روصق هب ثأر روث نم جرخهنا سو هيلع هللا لص هب تامحنيحتأر اهنأم دقلو

 هياعدلا ىلص للا لوسر ناي راس نب ضابرعلا نعم احل اويئاربطلاو رازبلاو دما جرخا
 ميع اربا يلا ةوعديفاكاذ دع مربخأسو ةتتيطف ده م داناوشاديعينا لاق لسو
 ا! ايذرو ىسعتراشبو

 يت ا ا ا 27222 بح بول
 "أ هر ريظأ الف سو هيلع ىلص هني درهظيمل اممالسلا مييلع مهيدجو را انا لسرلا نا ضرغلاو

١ 
 ْج ثمدلو كالذركذ الذب ريك ساو ةبيح ةءاس سانال لصحو ساجناب نم عيمج ماقو

٠. 

 دمب نويمل نانا ينلاقمماع :ريكلا تاقيطلا نم هتمرتيف باهولا فيعرصن وبأ مالسالا ١١
 العلا ءالعلا ىردقبظاولاديلعل زتملولوثا ««ادتقالا يف كلذ لثم ينك و ثالذركذ ١

 أ *«هني درومظومروباتب ةراشلايفةدايز نيتقولا يف هعوقو نم علام الهئامدقنو ماشلا ضرأ

 اي م ل ل م و

 هما تر يذلا ل نيدييادي ريزيسنلا تأ ماكل ذكر تاروث ي
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 يذلال رودلا 08 ريدارااومايثالا ُُط ال مالا ىلععصئاصخ نم ءررفملسو هيلع لما
 نيح ثأر لإ سوديلع هللا ىلع هللا ل لوعت م !ناودلوةيدمأ دن 1 ارامرك د2 ممماشلا روصق هنماريغت ١

 ب تحسس ميمي

 م

0 

 جرخاو*م اشو نابح نبا هيدر جت نب !ظفاخلا لاق#ماشلا روصقل تءاضا | اروت هتعضو ١

 يامبأ اردقل تأاق سو هيلع 0-2 ةدلاوةنع 1 نع ةلسمأ نعراسي نب طعن ع مين وبأ

 هارت روحماشلاروصقل تءاضا اررنلسو هيلع ىصدعضوتليل ةلغقي ةيرصب نيعةيذر

 ناضأ روث اهم عاعس هنآ ينتعضو نوح يمت ار لاق لسو هيلعدفا ىلص هنا دعم نبا ىورو

 برغ هملاو قرشلا نيبامهل ءاضأ رون دعم جرخ هتعضواأ تن .تاافاهما ةياوريلو# ىرصب روصق هنع

 نييامهك هاضإاةياوريفو*ىرصي لبالا قادعأ تي ار ىتحابقاوس او ماشلاروصق هل تءاضاف

 لعاو ىرشب صوصخال مقالا عيمج داريا نا يف رهاظ ماشا روصق هلوقو#* ضرالاو هامسلا

 ,قانعاتي 0 ىحتلاقم نموا اطتاكروالا نوكأ تاياورلا ضعب يف ىرسب ىلعراصتخالا

 ةفورعمةدلب يرصإ و اهزوأجةرموةصاخب ىرصب ىل! رونلا لوصوةرمتأد وا ىرصبب لبالا
 اماتف مشرلا لبن اههءناك اكتر ركت روذاةيذرن !لصاطاو قشمدلاععا !نمماشلا قيوطب

 نمياديع ظنا فئاطللا نءبهاوأا يقر لعادناهس او ةظقأ مضولا نيد نأك امو

 ملسو هيلع هلا قصه عفو دنع رصللاب كراملا ينل رونلا | له جورخ يللا بجر نبأ

 ايلاز ذو ضرالا ل عااهبىدتها يتلا فراملاواكسالاي ارونلا نمدب يجي امىلا ةراشا
 يماسو هيلعمشا لص دمج يرو رش خم كج نتىلاعت لاق م ةنرشملا ةلظ

 هامم تاذلف] ربح نبأ لوق دنع هلوفثك ىلامت هللا هجر نيدباع دحإ دك يلا رهاوج نءو 0

 هنأ أهم ةجيومش رابخاو ةريثك دك سيداحا فيرشلا ممالا | اذه ةيمستلا لضخ يفءاس(ا دمع

 رادلا يف كعماب ىع عض اد بذعا ال يلالجو يتزعو لجو وعشا لاقل اق ملسو هيلعهشا ىلع

 تقلا دحأو ادهترمأ اهيلعو تعضو ةدئام نماماهنمو# دمر دبحا روهشملا كعكاب يأ

 مما نادبع فقوب لاق اهنمو*«نيتر- موي لك لزاملا كاذدللا سدقالا يس ! اهيل ةباوريفو

 ماي د نالوقيف ةطلاىلإ اهببرمأرف لجو زعقأ يدي نيب حرش لاو دم ١ اهدحا

 ىلعتلا يئافةنجلا الخدا لجو رعلوقيفةنجلاهب انيزاعالمعلم أو ةيجلا انامأتسا

 ةيمسألا لضفيف معن يبيغب لاكنكلو «دمترا دمحا هعمانمرانلا لدي ال نأ يسنن

 نمتعملا !مرقا يأ اهفمارظانملا ضب لاق#عوضو» وهفديفدرو املكذ ثيدح دمحم
 ناسنايبلحلا ةريسيفك ةنجلا يفددراومو وهناك ممأب اكربتو يل ابححا دمشد امن درإوم هلدلو

 هعئرةمامأ با نع رك اعنب !ءآور راتخلاردلا ةيغاحيف معلا يديس لاق م :رويعلا
 - را مم

 وي ب عل

1 
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 ءافثلا يف لاق# هانسح ,دانساو بابلا اذه يفدرو ثيدح لثما اذه ةهيطورسلا لاق |

 رادلك يلع ةظناحللا مهتدابع نيحايسةكمالم ىلاعت هانا لاقهنأ سنوي نء حيرس نع يورو
 ةمايقلامويناك اذا هيبانعدممنب رفعج نع يورو#دا يمالا !ذملا دارك( دمعوا دما اهيق

 لاق#دامال.لاوةالصلاهطعدعما ةمار كقنلالديلف ةمتدعما نر ءرقيلالا داثم ىداث |

 لاكتالا ىلا يداوي هنا نءىليقامو عفرلا كح دل ثيدحوبف يأ اراب لاقي اماذه سيلو باهشلا |

 ! اذالاقمل اسو هيلع لن لص دنا امهتع هللا يفر سابعنبا نعو *هيلا تقتلي الاجل مثلا م دعو

 || دعينماركبةبجلا ل ديل ادجتدمسا ناك نممقيل ال, فقول ايف دانم يدانب ةمايقلا موي أ
 ا كبذعا ل را يبقسا اناو دمه كعساو يننيصعذا ينم يتسن ملا يديعمإ هللا لوقي ةباوريفو
 ىلاعت#ثا همحرهلوقب:دربلا بحاصراشأ اذهملاو ةجلا ىلا هب اويهذأ يبيبحمشا كمساو ||

 ٍ مدلا يف قلخلا ىواوهو ادمح # يتيمستي هنع ةمذ يل ناف

 ْ نم اهو لها تعمم لاق كلام نعدعماج يف بهو نياو هعامميف مماقثا نبا ىورو
 هيفةكربلا تدازوهين لهالاو دالوالا ةرثكب تيرا كلذ داز يلا الا دمممسا هيفي

 نه اوقو دقو الا ةخسن يفور الا كلذتكربمهقزر هئاداف يام اريج ق دو أر قرو

 نباهاور ام ىلء لاق هنا سو هينا لم دصو+ هوس لك نم ىلاعتهليا مهفح يا ةياقرلا

 هتف نوكينا مدحا ريق أمهدنس يطوي سلا ذو طوف هر ار يردخلا اع دحن مدعس

 هتعةماسأي ا رب ثراملا ل دسم ينو« بقلب مهني زوع وراك 5 او يات الثونا دسم

 مدعدعسا لجرمرعووقروشم يف موق عقتجا امهسو هيلع ىلص هلا لوسر_لاق لاقدنع
 هللا يخر يلع زعو#لهج دقثدمج ع مدحا هلو دارلان ,ةثالثدل ناكر وديع لح ؤ

 هناك نءناببلاحوروفو#باتع نبا هنءةعاجماور مه كرام مل الا مهتروشميفرا>دي

 نما يطعن لج دلودل شيعبال ناك 2و «امالغهللاهقزرادهتديمح نأ مجأ اقئطب وذ

 7 صندل يذلا أعطلا يفةكربلاهصئاصخ .نمو*شاع !دمش قوزرملا دارنا يمد

 | ملايديسةرقاسيفو اذه هادبحاصو ممالا اذهمظعينا يغبنيو اهو رواشلا اذكو

 | يذمرتلاو دواد رباوسيدر#ر انخملا ردلا ىلعنب ؛ دباءنباةيشاح يئعىلاس مت ٌادمحر ا

 || يوانملا .لاق#*نمحرلادبعر هللا ديعيامت هللا ءامسالا بخل توفرم رمعنبل نع مريغو
 لاقو+داع هاربا ممدجحا دمتي مدعب اباقتاو نتللاديع نم ىتح اقاطم لقتا هنئادبعو

 هللادبع يا تيعمالا نيذرم قلب وةروكذلل هميشاح نمرخآعشوم يف اضيأنيددراع نبا
 نميلع لومج امهيفيمستلا ليفتتر كلا ا ديعو عيحراا دب دينك اههشب ناكأم نمسرلا دبعو
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 دمحاو دمت مس[ نا يقانيالف رادلا دبعو سعت دبع نوعسل أوناكم نال ةيدوبملاب يسنلادارأ
 هيلا بحلا ودام الا مل هوهيلءهثأ ىلص هيبتل رتخيإ يلاعن هناق*اممالا عيمج نمش ىلابحا
 سأبالا دمحدمناكنمو راتقللردلا قو «ها قالطالا دام زرجيالو باوصلاوه اذه
 نال خندق يتينكب اودكتالو يعماب اوعم مالسلاوةالصلا هيلع هلوة نال مماقلا ابا ىبكينا

 ةيدستلا ثحجيف مالكلا ماو هامساقلا اباةيقنكلا نب دمدنب ا ىنك نع ها ىلامتيضرايلع
 ةحابالاو رظملا باتك نم ميلا لصف يف ني دباع نبا مامالا معلا ةيشاحيف ؤ
 داودئاربشال 08 نبا لوق دنع هلوقإ#يىلاعت هللا همحر نيدباءدمحأ ديسلا ره أر نمو ا

 اوقفلا ةوذصلايف ل اقف هيلع قافتالا يزوملا نبال قو ءالملا رورج لوقو عر( لوالا عيب ريف ا
 || نيا لاق# ها ليفلاماعلوالا مير رش يف نينثالا مويةكبب دلو ملسو هلت ىلمهنأ لع ١ ١
 رثك الا قانلا قافأالا لقب ىزوملا نبا دا ارمو ريبكلادلوم ردو ىربكلاةم نايف رجح 2

 الو بجريف ليقوهريغو ياطلخمأ_ءاكح رخخآلا عيب ر يف ليقو رنصيف لبق دقلفالاو ها ْ
 نبا نع لوقلا !هىورو ياطلشمو ير 12 نا .ر رشف ليقولوقلا اذهعصي ٠
 برغاو قب رشقلامايادب تامحهمان' لاق نم قفاوم وهوجصيال داتسابامهنءهطا يبهر رم |
 ةغم ةدالولا ربشيف لم ياطلتمءاكحو مرحلة دالولا رجشف ءاروشاعمويريف دلو لاف نم ١
 نينثالا مويدلوامنانيعم ريغ هنا ليقفداو ريشلانءموييايقاضيا فلتخلا !فكو؟لاوقا | 0

 ا

 نيتلوال دلو ليقث هنيرعت يف. اوفاتخا نكلن يعم هنا ىلع رورمجلاونييمت ريغ نملوالا عيب لن“ ١
 هاكح هنمنيضعرشعأ لبقوهن«تلخ نال ليقو ياطلمردصب وهيئاث هتدالو مويف هتماتأخ ١

 نائل لوقو رشعناهل ليقد رشح عبسأ لوقو رشع ينال ليقو دست ينال يأالش '

 يف لمت ةياكلاب هنءايكح نمت نيجرف“# ريغ ني ريخألا نيلوقلا ني ذهنأ ليفو هنمنيقب 1

 هريغو قاعسإ نب دع دمع“ لوث وغو هرع دعيئاث يهنأ | ع ريشالاو لاو -- _رييت ا
 ا
 عضوم مترا اب ز يف يهدم اي آ1عدق 4 لها هيلدو زوبجلا ن ع رووهشملاو 0 لان 1 ا

 يا عاججالاهينالقنرازإلا نب دو يزود ؛اغلأب و تقوثا اهي اسو هياعدننا للص هدلوم ْ

 أ دلوملا لمت لطنوقيطم فلخعاو فلسلا نال يلف عاجالا وأ مدقل اكرثكألا عاج ا
1 

 اس

 لمع ينل ةكم مرح يف ىتحرا صمالا رئاسيف فوم مودي هت لو هشايلو روك مويلايف
 لاق هنم .اث مويهتأ ممريغر نوم دقتم لاف ةعا نوريثك لاقو+ملسو هيلا ىلع راتخادا و |!

 ا منهو يمي ظئاملاوراتخاو ناثأ اذ ىدخ :رع ندرك ارايتخاوهو يفالط ىقلا نيدلا بطق

 دف نع يردزلاءاورو هيلع لا لها عاما فرامل نويعيف ىعاضقلا يس مزح نبا ظناملا ١



 1آ1184
 تت جبس م

 رهلوالا نكل داريبجديبأنععالذ ذخ ابرعل باو بسناب اقراعناك و معطمث:ريبجتلا |
 ناكف فلخلا نم هيلع دق نءهوقي وفلسلا هيلع يذلا جيغتلا ودو روونألا دنع روهشملا

 رهشالا يفك ,مسرملا ىلع عير رهش يفافي رشلا دلرملا نوكأ ةكح نأ مث« لومملاهبلع

 | هيلعمللا مهنا موتيلم عقد رووبشلا ديسدلا ميناغ ءرييفالر اهريغ نم لففأ اهنا مءموملا
 ١١ هلل صه في رشريغنامزب صال نك امالاك دب ف رشتي نامزلا اًمأو تام اب فرشت سو

 نود ةئيدللب نفد هنرك و اهمويالو ةعبجلا 2م يل داوي م هنوك ةكحر هاذهو في رشلا يلع فرشلا
 ربشيفوم اسو هيعمل ١ ىلحدلو ورح ولا يفو+أ مريغو بها اوملاو ىريكلاةمعتلا يفك ةكم

 ا اهريغ يمال دالاوةالصلا هيلعددلو ءىلامتمفا ساهي فردت هنا عوتل ةررك ذملا رويشلا نم

 (( دمقل را اهدصقل هبات قي. دصت ناكل كب نذد ولنا 6ديلعدتماركو هب هتبانع ررلظتل
 هيلا لولا دشيف سان ل ياتيالقتسم تراب زدمت :رركل صوص ناك درفاف جلا

 نينثالا مريدلوملسو هيلع هللا لسانك اكمل «دنل كملسوهيعانا يلد هصوصخب ا

 ف 3 مالسلاو ةالصلا هيلع هدوجوف ميت اوقار دابعلا ق اهنيرراجنالاهيف تقلخ هنادي ا

 يسعي رلال صني لبقاء ىلع, قالز را اس ريعأ اثارة تو ها اكاذل | ١

 بللقث مهوب كالذ ىلا راشاويباشلا اهاكم.ل ارق! لع ناسا ءاراذا واطابش |

 0 ص سس ع عيل بذعب قلل ليقي « تلال نانا لوفي

 مير عدنا هَ عقد * يضر ريشو نامزلاو يصح
 1 ميدو وربشثلا موي ناعيبر عي للا هنحقلا يقرر 4 اقامت يديم ذاتسالا لاف

 اكلاو ر اراب أب يذلا لرالانامير ةنمزالا غيب دوناروش روهشلا ميرفةئمزال
 لير ديل هدا يل د هنرك يدك لال تاجر راذادقوو 0

 ءرايضي هلباثال لو مصخلا ل دعا عيبرلا ناف عيلان نعزدبش نم عرش ياها ميدريشف ار

 ١ طوبملاوولعلا يف ةل دعم هعشوةب وطول ود سول نيب ل دعم هعبحأ و دربنا ورخسا نيب نال دشعم

 سانلا لدءامنسو هيلع هللا لص ناك كا دان ضيلايلايلا نسةجردلوايق لدتحم هرثو
 اه نطفن نم ةرهاظ ةراشا هيف رورظ يف نالو عر ارشلا لدعاهتعب رشتناكر ةلخو؟ناخ

 مالسلاو ةالصنا هلع دتمال هتراشب ناضل وامتد نال ميرقطنل قاقتشا ىلا | ةيمنلاب ١

 عيب ريف ملسو هيلع هللا يلم هدأ ارموج ىلاعت هلأ مع ن ءاهنطب يفاع ضرالا ىشنت هين عيب رلاف ١

 ١ كام م مه ةبامحو نينو ىرشي و نيماعلا ةمحرهناودردق يظسب هيونتل !ىلاةرهاش : ةراشإ ||
 0 هيلعا لصدزجال بع باذملاربخأتب نب رفاكأل ةياحو ني رادلا يف واقلا اركلئاهما



 دقو# ميقتسملا هلل طارض م امم مالسأ اتحاملا اهيلعدتيا كرعدد أبيع لعىلاعتهتنم امظعأ ١

 هل ىلاعتليا أيه امماظنلا اذه كللس يف دقعنإ و”*نيعب رالادنع سر ةيلع هلا ىلح هع ىلا |

 | ينرءاندلا» ءأفشلا علباقرسايفو نمالا ةنمأهتدلاورسأ قنهي ول ايمان ءملسو هيلع هلا ىلص ١

|1554 

 | نمو قازرالاب داردإو ثاكربلا تءقوف" 7 53 36 0 ل نأ امو ىلاعت هنا لاف +

 يماثل ةريسيف هءاقو بينا ومواسناو ١ك امتد مجري ملةصلا نحورلا دبعرب ا لاق

 5 برطلة دود هتاشوأبو مف نفس اسويه لم فير الذع“ ايفامانمدقو# |

 ا 0 0 ةشسلاسا ميج ناره هضم 0 و

 | ةراشا اهيفو# جراخلل مان خاسر ع نال عال ! ملسو هيلعهللا لص هناىل ا يللابةراشالان أو

 ملحلا ة ةيدملاةلح هعمش ريف ,بارشلا ةيو هضرم يفوءاهلا وذكر لاتكرب هن ضاحممأ

 ىو وكوهو يرتشملاعيفط يق ٍلسو هيلع هلا ىلص دلو نوبعلا ناستايف يللا لاق *# دمسلاو
 مهفعبدشنااذاو لوألا عير يقررنالا مئاوربكألا دا درجو دع هلو ألو تاك دعس

 روببشلا يع قوفت ةيقنمو * لضف مالسالا يف 0 5

 رول كوف رون قرف رونو * مير 0-7 0

 جول وديع لصةيجرلاب وهدرلا ف لاا ماكيلاإ هيفا هقرشا مارش هل ايف

 يدب نويملاوف دنع .لعجو اعيب ر بواغاله دلوع لعج نم ناسف «رولوم هجو نم هترشأ ام

 داسجالاو حاورالا ةحار كب * انمير تمار افلا لوما

 دايسالا كيسي داسو فرش * ابك دلاوملا قاف اداوماي

 دايعالاك رهشلا از يل داس + اعطاس ةيربلا يف كرون لازال

 داليملا يح هيورن ام غامسب # ةرسم بولقال ماع لك فيس
 داعملا اذ درضح هلا قوش *« يععشيو بلل قاتشي كاذن

 ا فقم دهرا رمش ذي رشباسان !لسو هيلع شا ىلع هبح ف ىقدأ اد لكأ ىف ينو

 لففب*ر !عمةنخلا لخدب نأ ىسع#راث ال الا نم -وهيلع هلأ ىلص» دلوم جم امهيف ارقي

 ل هيفرشأ ناءزلا نا انمدقو# رايخالانيعناسنا ىلع يلستلاو ةالصلا
 ةيدماحلا ميقتيفاكو نايبلا مور نعما:.دفاك اولات_عس[ضيا هب تفرشأ اهتاف نكامالاك
 يبا دل باولو شايع لاقو يدور مدلازولا ةصالخ نع نيدباعنبأ ملايدسل

 ركع نبادلافايةبعكلا يلع تحةفي رشلا ءاضعالا مغ ام لوضفت ىلع رع عاجالا عنو اهريغو
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 جاعلاحرصو شرعلا ب لضفا اهنا يلب دخلا ليقع نب نع بسلا لقن لب مريغو هتفت يف

 هلراخلا امسلا ىلع ضرالا عي ليضفتنيعتملا رداظلا لاق لب تاوعسلا ىنعابايضفنب يف اهك اغلا
 ايف مهتفدوارش.ءاييتالا قاطني رثكالا نع مهسفءبهاكحو اهيف مالسلاو ةالضلا هيلع
 ءاضعالا مخاما دعام ضرالا ىلع ءامسلا لبضفت ىلعروب ا ناىلاعتدللا هر يوونلا لاق نكل

 دلو مالسلاوةالصلا هيلعدناب انلف اذا تلق ناف + بهاوملايففالط قل لاقو هاةفب رشلا
 هيلع» داوم ةليل ناب بوجا تلق# مالسلاو ةالصلا هيلع داوم ةل يلوا ردقلا ةليل لضفا ايافاليل
 هروبظ ليل دلوملاةلِل نا اهدحا+ةثالث ءوحو نم ردقلا ةليل رمل قفا مالسلاوةالصلا
 أ فرشام فرشا رجا ند فكرشملاتاذروولفا فرشامودلةاطعبردقلاةليلو لسو ديعهنلا يلع
 ردفلاةليل نا يفانلا»ردنلاةليل نم لضف ا دئوملاةإ يل تناكت كللذ يف عازن الو هيطعا هنأ ببسي

 ةليل هب تفرش موا, يف لسو هيلع ملا يلبص هروولغب تف :رشداوللةايلوا بيف ةكتالملا لوزن تفرش ||
 | ةليل نوكتف ةنسلا لها روبمجح دنء يا ىقنرلاعصالا ىلع ردقلا ةليل هب تفرشامملضفا دوما
 || دلوملا ةلدأ وأ سد هيلعدما صدمت ةماىلعاوب لضفتلامقو ردقلا ليل ثلاغلا»«لضفاداوملا
 ىلاعت هللا هثعب يذلا ملسو هيلع ىلع وف تادوجوملا رئاس ىلعاملضفتلا عفو فيرشلا
 ةل.ل نم لضفا تناكف مهن معا دلوملاةل يل تناكف قئال +! ميج ةمعنلا هب تمعف نيملاعلل ةعر
 | لاقحا هيف يمتيطلا باهشلا لوقب بقعتم وهويناقرزلا لاق*ىهتنارابتعالا اذهب ردقلا
 ةمايقلا موي ىلا ةنس لك نم اباعمو ةلدللا كلان نادي رانا هنال ىعدملا جتني الاجلال دتسأو !

 ردقلاةليلفةليللا كلت نيعدي رانا يلج وهاك كلذ جت التلدا هذيف ردقلاتلي نم لضفا
 ةدالولادعب ةمسلا يلا يلرثاس ىلءةحرعصلا ثيداحالا ينال ضن ىلا اناو كاذذأةدرجوم كلل |

 ةءايقلا مويىلا ةيفاب ءذهر تضفنا كلتو ليضفتلا اهبنيب ل أدب ىتحام ,عايجا نكيملقت دب
 ةعاسلاكو الصا ليضفتلاب ا.انمال الو دأوملا ةإ لل ضرعتب ملوأ تيلضفا ىلععراشلا صن دقو
 بجو ةعمجا موب نمةباجالا ةعاد ”رلضفا اهنا ين بام يلع اسو هيلعملا ىلصاييف داويقلا
 ةرصأقلا انسوفت ذتع نما عدتبتالوملسو هيلع هللا لص هنعان ءاجام لعرصتقننأ انيلع

 .وهيلع هللا ىلص هدلوم ةليل ةياضف انطوان ىلع سو هيلع هإزص دنم فيقوتبالا كارد نع
 نمزلا تاذ ليضفتاماواريف لمعلا لضفب الاةدمزالا لل يضفتيف ةدئاخال ذا ةدئافدل نكيجل
 لاق امم انلقاذا ممديجو وهودمالك انها ةدئاف ريك هيف سيف لمع هيف نوكيال يذلا
 كيسا ةقعبلاموب وادلوملاموي لضفالا ليف | ارابنة دالولان أن ءبهاوملا بح اص يافئسملا
 هب ىلاعت هللا_'ىمأل لضفا دلوملا موينا يسلماربشلا ىصخ.شلا ىنعي انين لاق !؟برغالاو ا

 ا سس 2 با 7 ل ل ل ل  حبصجوع
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 ةتقردق كلذوف لعةثراط ةثعبل !اولصأ دوجولا دعك هيلع ةرآيهدوجوو نيملاملا لعدم |

 3 ةعججلا موب ناك اذأو اضيابهاومل ايفر +يئانرزلا مالك انعم ا هتلاصال لوما لرشتت

 اطعاالااريخأ يف ىلاعت هللا لأسب لس دعا رفداسيال ةعاسب ص خم السلا هيلع مداه قاخ
 لان *مدقل ام .لفماضي | يئاثرزلا هب ةهنو ها نيلسرملا ديس اوين دلو يتلا ةءاسلاب كللاب اقمابا

 درع يمر ىربكلا | ةمعتلا نءيدووادلا لقت نكل لوقا ركذ امدعب نيدباءدمحأ ديسلا

 ردقلا ةلد لعق فرش“ يافرش ام كينيا مده نع دلوألا ةلألوقننأ انيلع مدعع مشع . 7

 نماماوا# ءريغرز جرى وشلل راك لمعلا رابتعابال تاوذلا نيب نوكي دق ليضفتلا نأ انلقنأو ١

 ىسيعةم !تذفقا كادي 3 اسر هيلدا ص هدلو قليل ذك! ةمالا هذهنأ يرزإ نبدة

 امل هتالوا نيمويلان يه ريغانل عرشيملو ةيفيقوت دايعالا نالا دبع هداومتليل مال لا هيلع ا

 نسحا اذعو هازعلاب رورسلا ًافاكت نالباقتمهتافو موي و وهلسو هيلعهثأ ىلع .دلومنأك 0

 ءارسالا ةليل له لثس ةبجت نبا نا يوبنلا يدملا نع باهشللاغشلا خرش يقواذه ها لرمظام
 لكن ماهرئاظنوا بنا دارا نا لضفا ءارسالاة ليل ناب لئاقلا ناب باجاف ردقلا ةليل ما لضفا
 ملام اهيق ملسو ولعه ىلصدل لصح هنا ل شفا اهصوصخبا مادارا ناومل هجوالف لضفا,اع
 لسوهيلعلا يلم هيلع دبش محا امم السناب يعم ,قءربغل لصخ ملامواهريغيف هل لم

 ا يديم ةيشاحيفو مأ رومالا كلت ق ئاقحي لع ىلا جاتجي رهو ثأر رقلا لازنا أرنا نم *لضفا !يف ٠

 ناضءر رشعمايا نم ل ففاةحملا يذ رشعمايانأ هلداحام ردلا لعن دب اطنبا ىنعي معلا

 | دايدزاوهفرشدادزا اهبوردقا اة ل يتانلا يفام لن ! نال لوالا يلايل نم ل غذا ياهلا يلايلو

 ذعو ةعملاةل ل نمل غفارحنلاةلباو رحخلاةليل نمل شفا ردقلاةليلوةفرعمويب لوالا فرنش |

 | ةليأ يا اهنالاق يح ردقلاة لِ ىلع رحنلاةليل ليشفت نمةرهوجلا رابع نم مهنيام ف الخ |!

 يق وةممجلاةالصب اوتايأ ىطهتليضف نالاهتليل ند لضفا ةعجلا موي وةدسلا يلا لضنارحتلا
 ءايحالا يقردأ أةطساو الب درأ لكل ًابيفرتشي وة نيعبسلا ةيازع ةعماةئقرأ ر دلايفو مويلا

 هقوايدلا فموي لغف اوهو ةفرع لعأ لكن رفغة عملا موي ةئر ءموي قئاواذا ف لسلا ضءبلأق

 تلك أميل ىلاعتدلوقلوت ذا ! اقناو ناكو عادرلا ةجح ملسو هيله لص هنا لوسر ججح
 ةدلا مايا لضفاةفرعموينا لسفلا ثحقاضي أ ءأيحالا يف رك دودي الا كد كت

 | ملسو هيلعُش ! ىلص هتلالج انيعاراذا اناةلدالا قي ةحو دعاوقلاب ىن اللا نا ريبيكا رح

 || دووشلا اذه طءاهايحأو الم يف لسو ه اعهمأ ىلع هداجيأ نم ىريكلادب رةمعن رورظدهش
 ١ سعلا ءاشبا يدووادلا لقنو هأىصقتسإال قرو ىصخي ال لهفه لص 590 اعدب الف
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 د هليل م مس وهيل ص هداوم ليل يلايلا لضفانأ ةيمناشلا ضعب نع يواطمطلا لقتو# ١
 | هاديعلاةليِل ةنابعشن «فصنلاةليلم ةعلاةليل عةفرعةليل حارمماو هارسسالا ةليل عردقلا

 . مالسلاهياطمدآلةعجلا موك 6 عدا لص هقحيف نينثالا مويناب باهشالافشلاحرشيفو
 | ةيسىلاعت هلال مع مو هادي تاموهيلءهللا باتهيأو ضرالا ىلا لزنهيقو* ىف واح هيف هنأف

 | ةعمجامري كيلعجامتادابعلابفيكتلا ن نممالسلاوةالصلا هيلع هدلوم موينينثالا موب
 ا .فييقلاب مالسلاوة الصلاه اهدي مارك[ كلذريغو ةبططاو ةمجلا: ال هن مم دا هيف قولفمل
 ا فياكتلا.دعشلا ومني ةدأآلاإ !ةكانلسو ,أ[مو ىلاعت لاق هدوجو بدسب هثما نع

 هنأ باوصلا) ردت نبا لوف دنعدلوق96ىلامتءئادمحر نب دياعدمحا ديسلا رهاوج م نيدو |
 هام اذا ريخصلا ملعب فا يلولا ىلع بيل( هريغداقتعا زوؤيالوةكجدلو مسوديلع تالص

 : ءابقن ضعب ل نويعلاناسنا ىبحلا ةريس يف اك ةيدملاب نادوتكب لول وهلا لم

 ١ هلواخت مهنأ مهوص ا ىلع دالوالل بجا اولوااذهو ىربكلا ةمسنلا يرجح نبا لاف# ةيعفاشلا

 (يشرق هنركر اكئاك رفك كا ذراككا نأ مهضعب مالك ص لبا اوزيمو نينس عيمم اوغلب اذا وم

 ا كذبا ديال ودينا لسةتيدلابو هرفدو كج د|وهن ينياام يف رمالا رصختي الو

 ةوبنلا هل تربينا بف هجوب ولو هزيمام ةرتأونملا ةرهاظلام !سو هيلع هللا لص هفاصو!نمدل
 ا ةقاكملادلوسرو هلي وهواذكي نذ دو اذكي تعي هئاو ماو هيبامماو شا رقم هتاوةلاسرلاو

 يبمافلا لاقو*.دض نع زرت وةئرعمدأ | دزيل في رشلا هقلَخ ةفص ياهنولدل ركذي و ق للا

 أ يلرعلا ىبنلا لئال دلا بحاص لوقف يق ىت )| انهةروكّدملا فاصوالاذهو لئالدلا حرشيف
 ا هنا ماتم لج ءيثذا و هيلع هللاص هقحيف هداقتعأ ب بام ياهلاّيلا يزمزلا يش رقلأ

 (( يذلاوه سمأ لاق اذار 153 يشرقب سيو يب رعب سبل سو هيلع هللا لص هنأ لاق نشدل ةنيعملا

 ١ انشا يف داز هاماسو هيلع للم هادعج لك اذ ءنالا اييفوتالوةنيدملابن نكيلواةكم ناك
 ١ اذا اياذددقب نأ يغبني ويراقلا يصدر اشلاف افا يف ل نا لبق تاموأ دوس الاقن ماذكو

 هيلع ثاىلص ةفيرشلاولأ امشي لوح + نعشلاذلافاذأ ماو ملسو هيلع هلا لس هبهراقتحا دار 1

 | امم هناالوكّييطق سيل ضيباملسو هيلع هللا ىلص هفوكب معلا نال هلععيف سبل هريغكتف ملسو
 ا هلوقو *مالسلاهيلع ناقل ةوبنب مج لاق دقن ةربتلا فاني الدوس 1و ةرورضلاب نيدلا نم يلع

 أأ وا ءازهتسا وا اقاتدقسا ناكاذا رف كيلا نكن رمالا سةنيف بدك هناف ىلا ؛نا لبق تام
 | سبأ |يشرق هنوكي ملعلا نا هيف رفاكق يشرقب سإ هلو ةوهملسو دينا لم هتربج ييذكت
 ل -وديلع هلل لصدب يذكم رك هنم زايالو همضوب اله اج هباي ذاك نوكي هن هتباذأي رورض



 از هع

 نا ةلهجكالذ لاقنوكوت |لسجي ةعبدملاب نكي وا ذكي ناك يذلا س للاقاذا !؟ هلوثو
 ريش !5مالسلاوةالصلا هيلع هنت ين دأر نأ يس لصاحلاو+ايذكت نوكي 1

 (! يادب بيذكتو م درجو يادل ينادحاو لكدنعةمولعملا هتاقصررخب هنصونال اغشلا لوتديلا ١
 هيلع 5 ناميالا نع هجرخيال ىلاعت'ىرابلا تافص ضعبب ل |يللاناركدوبلسو هيعمل ىلص ١

 ١ قلمتز م دايسال مال لاو ذالضلا هيلءهتافص ضعبب لوجلا فيكف نايعالا ءالملا رثكأ |
 ١ م !ةنرم٠ مالسالايف يق ارتشب الهنا راتخناونايبلا حور يفو*هام السالاعث مئارشنم مه

 ةيادحيف 6 فير شلا دعما ةفرعمهيف قكي لب هدجرمأو ردا سلاو الصلا هلع ىلا يب أ

 | وح اناوقنطن نمقلخي م ماللاوالصلا هيلعدنا لاقل نكل هأ يلح حا ىلوالنيديزألا |(
 هلئأق رفك ىلع ءالءلا صن كلذ كت يساقلالات مالسلاو : الصلا اههيلع مدآوىسيتكا
 | ةديحوتو ىلاعتهثاةفر 8 لاكلاةفس لع هلت هول لطي يذلا نا لصاحلاو ه'ديعدمو

 دمحجفنا ملس و ديلعهللا يلم هلا لودر قثر مم أذكو أوثأك اعرح موفم هئاو مهنالك مسي هلاو آ

 وسان حرشل ٍ هيلا هبا حوا ناسناهثأ رةمايقلامويىلا قالا ةناكىلا هلوس روما ين هللا درع نبأ

 نق دواببن تاو ةنيدملا ىلا رجامو اهيف ثعب ردكم يدإو يعتاهيإ رععتاو ل 1 كد ا

 ْ قيدملا همم ٌزافو روث راغ مادنأو ةيغاو ةءاطلا بجاو ملشو هيلعللأ يلع هنأو اهي

 || هيلع شاىلمالو ةريهشلا تا اا ارْغو ىمحي ال !هةليلخلا تاربتلا نمدل ريظو ةبصلاب |
 ةنبدملا يف ىلاعت هلا ه غرق نا ىلا لأ ىلا قادعأ و هدب لاز اموةريشك ثوعب و ايارسملسو ِ

 لش نا رمشال انارجتالوندس لوتييللاتل ههرنيديأءدحإ ديلا ارهاوج نمر 6

 يلا ادلا يفمش اعين بسشرتسا( ل زيا قوس فررءملا راكلا مسوهيلع هلا ىلصهدلوم

 كناكو ل ١قاقزب د روبشملا ملاظلا جاجحلا يب أ ينقثلا فسري نبدمل تراص |

 نالبق جن 1 يب دك نين الطسقلل يراخبلا رش يفوغبا !اط يبا نب ليقعدبب كلاذ ل زب 1

 راص منش هدلونإب اوسقق باطم ادبع هنبال تراص فا ةمدبعل نب مئامل تناكرادلا ذه

 رابتعابا كر ادلا ىلع ليقعو با أطىنوعسا دقن اكو هلادبع هبا قدس هيلع ىلم يبل

 علسو هيطهشا بص يبنلا كرترابتعابوا السب ل اناك | ابنوكت بلاطيلا !هييبأ نم هوثرو اع
 .راصتخاب يفالاطسقلامالك عننا اباكر لا :رجملاب اهتم هقلس

 قو: ىتحم ديب لزت ملف لقتل يأذل اهمعولسو هيلع هتلاىلص قطصملا نا يق ريثالا نبا لاقو |
 2 ةرحم لا دعب ارعاب اليقع نا ليقوم جاجملا ينافس وي ندم نم هدلو ارعابق اهنع 0

 1 000 5 هيي يسم

 نم رجه نم لك ناك هنأ هراغو اك دووأدلا لاقاك كلذ «نيرجايلارود أوعاب نيح ش ل

1 



 ل

 هيفدل يذلا تحب اكاذ ف سوني دمخدا سبل يراتيفلافو# مهم لسا نما

 ملسو هيلع ىلص هدلوم لدغ يتأن الا وهوءاشييلا الاقي ىلاءراديف ملسو هيلطدللا يلم
 نك يق ةعقب لضفأ وهو يدووإدلا لاف هيىلاعتهلاديف لصيد“ ةروكذملا رادلا نم

 ةليل ماع لك يف هيلا .."س وهذي ةكم لها دنع داوملاب نآلا روهشملا دهسا وهو مارح ادجحتملا ١

 ةمئاف دودو ةهيدخ راددل لاقيو دايعالاب محلافنحا نم مطغعا كذب نولقتحي و أوما
 هأ نونعللا ي ةرةجيدخ> نم اهئاوخا ةيقبدأوم وبفالاو اه معشا يفر اهفرشل اهب رهتشاو

 هتامجو تيبلا كالذ تورفا تعج نيحاهاف ديشرلا نو راهما يدبملاةيراج نا :زيظا هتفقوو
 اهتني دقق ففسوي نب خل ىتارادلا اماوضورلل اءبت روتلا يفو*ىلامتهل هيف ىل !ىب |روسم

 نورعلا نانايق لاق *عافصلا دنع يو تيح نيد ادوعت# ديشرلانوراهةجوز ىع5دبب ز

 ناو امهنملكل بسن؛نارزيملا هجبب ىذلادهمسلا كلذ تددج ةديب زنركتنا زويد
 ةاورلا ضعب ىلع سبتلا رءالا لملو اغيا افصلا دنع شو ادع« ةرالار اد تنبنارزيملا

 ةنلافعال لاقي دقو#م مشاه ينب بمشيف داو لو هيلعهث مدنا ليقو ا فصلا دن :عامهتمالك نال

 يمدقت م هيفا كاذب رصنلاتب 28 مش اهىنب بعش نم رادلا كالت نا زويهنال

 زو هنال نوجا ددعو هو مشاه ىنب لج نموهو بلاط يبا بعش يف هنا نم لب الع مالكلا
 تلااز الم ىركلا ةمسدلايف ربا لاق *يعشلا كاذب ذب مهنعدرفنا بلاطورا نوكين أ
 ناتيظع ناتكرب اهءارو ناكو الاىلا ديدجتلاو ءانبلاب اهتودهامتي نيطال لاو ءافلخعا
 هياء لم. دلومنابي رغلا ن مون الاىلارهاظام_ماحتو انب هرخ جامل اهتم قس
 راذتيل وهو ىأ روف نب براين اولئاق 5 ام التةن ديف مدر العب يحب حمج يب مدرب سو

 ها هنعمللا يضر رم .ء ةفالخ يق ناك امنأ اذهنالن ألا ىعدملاب ىمكاعدرلا وه سلو

 يا نباكت )ردت نبا لوقدنع لوقا ىلإ هن تشادحر نيدياعدجا ديسلار هارج ن موال
 هيلع هللا ىلص ناكو دل با ال نمهي لا (هقمل لفطوهو ميما لمع ندرعا عشارملا
 قولا ويسب الثوب مال لاو مالصلا هيدي هلال )هج امناو مهي ١ نسحيو ماتيالا بحي لو

 || رخوا لام ثراوت واباتلالج نع ناك, البق الاو فرشلا دزعلا مهلا يذلا نارشب
 لظاعولا ضعب نع عقي أيع رحت نب ,ايا ظقاخلا ل انسة نس ةدئانانهويئاق رزاايرجما كلذ

 يبلا رك ذ ضرء'استلاولاجنلا نم م ماعلاو صاخلا ىلع لتشمل ةلفاحلا مهسسل جم يف دلاوملا يف

 3 ةيلماجلا تافرصت م اسودياعتتا لص يبا ىفمافءراد رفاكلا هيب 0 رقعاب كينماللا

 ا و 0

 00 ا

 هللاىلص قبيل ةقروبززح ال نيمما دا ريظب قحم اظمتلا ل اكب لخياع مالسلاو ةالصلا هيلع
 جلف 0 #7 ب تأ



 4!ةه
 بسم

 1 ةميلع الاهل هلاممدما مش ارااددخأت أن ل ملوقك مظعي ن نس المحري نم « زيح يفملسو .وهياعأأ

 ا نودشنيو اهنغ عري ناكدناو هيلعةقنش هعاضر يف تيغر

1 

 ىعرب هل يدان عار اذيحايف » ىعرملا ىلا بيلا راسهماتغاب 000

 ةصن ا باجاف *ميظعتلاب لخلا يع ! اذه نمريغك و*ابفوسي وهو مانغالا نسح حااقهيقو ١

 بجي لبكللذ هرضيالو اصقن«:ءريخلا يف موب أم ريا نمفذحيزا افرك ناين |
 ميامتلا ماقم يف الا لاقث الة ظفللا معن أ مهضعب لنو ها يطويلا هلقن هف ورحب هيأ ارج اذه :

 ىلاعت هللابذايلاودتريمتب سو هيلع لص هنأ سلال يف لاق نم نا لع يكلاملا ضعب صن لب |

 4 رمالا ضرعف هلتقبةب را#فملا ضعبىتناف يلاط ينب تبت لاق الاءنأ يح دقو#
 تالح قيشدمجلاو يعناشلا مامالا ديقتبد ةاتسالا اذهمد | ونصح ال !لاقنيفاقالارصالا

 اني نال ريثن ملسو هيلع ىلع هنأ لاقي نا قيل ال اذكر *نيمأمال ةحر هنا ءازملا

 ةدربلا بحاص لوف كلذم لا ايبا اهزال نوكتنا ١ اهمسفن نع هتروأر

 ممش ام اع 1 اها ارآقدفقت يزرع 3 بهذ نممثلالابجلا هتدرارو

 "أ «ةمظعلا اممالأب سو هيلع هلل لع ذي لب نيك سريقف سب رغدنأ لاقينا زري ذّلف

 / نافباتمب ن كلر فكي متمرد امينا اسنإةيننخلاةءالا بع ذمو

 همر ني ذب اعوبأ ين»إ معلا يديسوررحاك لقي بتي نأ ناوكرت 7 حالصلا أيس هيلعرماظو باق ا

 || مالسلاوةالصلاهيلع مانالاريخ عاش ماكحا ىلعماكسلا اودالولا !هيبنتءايم باتك يف ىلاعتدل
 ةميلطل لمح ادرج نبأ كد دعب هلرأالكىلإ تدنن همر و ؛دباطلجأ ديسلا رهاو 9 نمو الي

 ١ ةكرب نع اهرد هللف اهموق بدج نيح ف شينلا ةعسوةكربأ !نملسو هيلع ىلص هثمذر ح

 / .قرت - لزت موتو, ءاسو هيلعمي !للصدي اهردق مفئراو تمر ةمياح ىشاوع اهيترثك

 ةدايزويملاب ملسو هيلعللا لص دنم زوفتو ةداعسلاو ريخلا ا

 دجللاو زعلا ةورذ يف الع اماقم * ةميلس يثاملاب تخيب دقل

 دعسيب لكدعسلا اذهمحدقو * اهب ريصخ ًاءاهيشاوهتدازو
 2 ردم ارهثالا دعص يب بلا هيف ل زاد قيل يلزام هب تلخد التان ةميا- نا كلذو

 هقكذحا هدسجيف ىذ اهب لزنأ ذاناكهتدحا نأ ىف ة> سأنلا بولق يف هعبمت تاس تيقلاركسلا

 ١ كلذ لف اذإ اذكو اسي رسملاءتشانذاي ًاربيف ىذالاعضوم لعابعشوذ ل سو هيلع هللا ىلع
 ا ةليج تافصٌةنيرشلا فكلا ذل ناكدقل يريخ او يدروأدلا ةمالسلا لاق# ةاَش وأ ريعبإ

 1! ءايلوالل مرلعمو ررقم وه اكدملا نعةجراخ ةريثك تازهث*و دعلاو رصللا تن لخ دتال ا

 يل يي ا ا
4 

 ا ا ا تصمم ءعلالا واو

 ا ا اهلا م 0

 اس تم ب سمن ني يس ودهن ناب ب شما

 00 ل

0 



1 
 ءبمحك

 يحسف طقلغ اهفر انكي م 5 دعم داع اهبحسم الم وديلعتلا لمدلا أبن ءموصخلاو
 ا

 | اة وسو ايبيلح نم الاف ةعاجلا عيان 5 اءدق تكردو تجا طق ىلاعت هللا :

 ا

[ 
 ا
 ا
ٍ 

 ١

 ةرمشعابهزو لف يفاملا ادن اميخعو !رطوق الس ةثالثلا بناوجلا مارح ل عيفلا بهذا ئافص

 ةغب رلادعباسأ توبة رءروأي ءأملا لءجغنوكرلا يف هدب عشرف شطملا م1 نوكش شي هئراخ ةوكر َ

 نمو لسوهيلعشا ىلصدعب| ل !نيب نمجرخ» *الل تويع نويعلا تيار دقل يرصبب فالعب؟ ١

 انيور دثو لاق» هباعيتسا لوطي امم اذ ريغو :داتقنيعدرو ىبمرملا اهؤاربأ كللذ ؛

 أ (ةبكلا شيرق ءانبدنعيأ ةذيرشلام ديب د1 يق دو الا رجل مشارلا ماسودب امش ىلص |

 مسو» ق ةكلدورةضفلاو بهذلا نم «حئافص هيل راع دي دح نموهو رانب دفل نينو هلع ا

 م الاعب : !همو##اهب اصلا ميس 1 اهئمو +اه تعكر ءاكرخأة رم هيف بلح غم رخآ يف برش

 نءأشرع نك رمل هنأ امن.وخ ةيطعدماش يف نطاو٠ق دعيف ابعباصا نيب نم

 يزلارخ انافكل فلا ةئامانكولرباج لان ةئامسوافلا اوناكومباك !كرضوتق نويولا لاشماك

 هللالم ةفيرشلا دنك ف ئارف نمزا ىلا ءتهللام مداخاتم ف شعب نعةهيدلاوذصاطعا ةزاجالاب
 ١ امي نيتيلا نيذهلاقو مجرلا لصد اذا ناكر عجر يي اعوجرلان املسو هيلع

 رهاطءاي شيلا تورو *# اصحلااهيف تميسانك تررما
 ي ردا ظو يطأ ؛ يقي رذ + للتو يد انو يشأ هد ىلع

 معاماو ظفحلا لال ءاسو حايص ةرادشنبا انهنا ايدئاوف نمو# يدرولا نبال اهو
 ردثاكو )رك لربا لوقدنع درك اني ملام للا هحر نيد ادم اديسلارع دارج نموا

 مستغلا هدافا راثآلا نم .لسمتلاف ارارم تينب ةبمكلا نارك و دعب ن دب مدا ديسلا لآق
 مهعشعب طغش ث دجوروقفلا لوقي :لان اقم «تارهرشع تينباهلا مئامارغلا اشو لبسلاوداشرالاو
 هتلاسر يف نالع توي دمع خيشلا ,ركذ (ىل كاز يا امان ها دارم ناطلسلا نأ
 ملظع ليس ل ام هنا ركل ف ديف مقو امج ققحو ءانبلا رفح دتوةيمكلاءانب يف اهلا يلا
 و يلرغأا بالا دس لايقتل اارادخا» نمر يماشلا ر ادني رشلا ثيل! ندطقسإ ||

 تتدالثوعسأ او فلاذنم نابعش نهنيرشلا سيما موي رم هع بطرس وكرهت
 دلاودح ا ناطاساا نمز يف دادزا# يالا رادإلا يف ىقثت ٌءدي دع نين كالذ لبق ل صحو
 زاوجيف ةييطتطقلا ءالع نيب ثحب مكوفرومعتلل جاتخي هناو كللذ هيلا مقرف دارعناطلسلا

 || قتثآ فيرشلا تيبلا هب دش اباوس دما ناطلسلاز ئئيح لسراف هزاوج اري ملف دمدع

 || تنزوف روكذملا طقسلا لوصح ىلا هيلع رثساو في رشلا تديلادب مزخ نيرشعو فلا ةته



 ا

 ا ُ
1 
1 

 بسسس - ا سس

 ا ينايلا اما والطرنويسخو# ةمبراو ةثامشالذةضف نزو غلب 1 ولطرةئامن عةياتكا مرد نالآ |

 مدهجلا را باشا عضوب رمأت كم في رش نا عدم ا امنزو ردق ىلعخينلافقي ملق |

 0 ةراعال ناطاسلا لسرائرمالايدارمناطلسلا ف زرع ةبعكلا هوسيل أو رفخالاب ايرث ارذيصو |

 ا

 آ ةبمكلا كيما دم يف دودعءريغ كامدللا ذعو هيلع اونبلاسيحصرادإلاعيج ساسأ | اودجوو |[

 إ راعحالا نعالوج امودوس الا رجكلا ىوسدك م دهف ينامبلاو نع «رادجلا ن موب اممده ىلع | ا

 دورالارجحلات 2 يذلارجحلا !سدنب ملا لاق ٌمنورشعوةسخريبإلا نيامامبيف ١ اعددعر ا

 ا
 ١ ولو خيشلا لاق هلععيف هتلبقب دوس الارحملا تت نات يدذاارجملا اودرو لمعلا رادمدط |

 | نيرشعلا عياس داعب رالاموب لمعلا مو ماقملا رجح ضايب ضييادوسالارجحلا نمرشقتا ام |

 ١ ةعماج ةلءاشةماءةزءاك ةمات ةقلطم ةمحر ءلسرا يا(نيملاعلل ةمحر شا هلم راةنسنيعب را |

 0 هترون هم لوسدو لكلبا الخ هتراشا راقت لسو هيلعدللا ىلع يبن دال باطخن نكمل هع 1

 ا || ضديلا»ةملسو ماى لص هثرال اروظمنركببسحب ةمايقلا مريىلادب رشم ىلع نيذلا ا
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 رس سل

 | ةبسيف يناثلا عيد م نيرش :ءسراسةكل لصوف ةنيفس يفةراعلا تال اهعموهنع ايئاث |
 || نايعالاوس دجملا يار نتا ةرخ الا ىدامج عيار“اثالفلاموي اورعرشو فلاونيمب را |

 ا "كنانديدحوة مشا نم هنارطا لع امدب علقيإ ديدح نم اميصا دخافرادلات نع جراخ

 : طقست تداكوامنياميف تقرافتواهتتايع تيرشقنا دوسالارحملا ةجو مطب ذاق هطسويف هب

 نوكي هقئاعي اري دو مالا رجحلا قوف لم هجارخا نع امتمكتذ اوأرو نورضاملا عزفف

 ١ يدسالادمسنب دا ونيشلا ةمالملاءرك ذو ف لاو نوعب راةنسر سلا لبق ناضمر رهش نم
 ١ نيدباعد 1 ديسلا لاتمارلادجتلارابخابماركلارابخا باذقئادبادكيف ىلا يناشلا
 خيذلا يشنلاهبق ةمالعلاة لاسر تبرع فكلاقنالعنبا مالك نم + ينعبهتبأر ام يصتنا

 مارخلا ناتي ءانيو ماركلادانعلا داعسا اهايمروك ذملا ءانبلا اهذهيف يل البن شلا نسمح
 مسوي ىلسولب الرع 3 كرا لوق دنع لو قال ن يدب اعدم ديسأار أوج ندر

 هج ص سل

 ا نيلاعالة حر نأك نمو ماسجالاو حايرالا ل اءنم مريغو لوقعلا يو ذنإملاعلا عيسج ةط تش

 ١ الإ السر امة ىلاعتهإرف يف باطل اري ةرابعو يماعلا لك هلا انيك ناوزل

 بتارملا هتياعرو ميانعلا قاب هفاصتا ببسي نوملاءلا محرز سو هيلع هللا ىلص ناك اهنا رابكلا

 3 | توليرألا ايف لاتو+ رسلاو حورلاوسفنلاوةعب يطلاو توكحلملاو كللللاك اهلاوع يف ابنك

 | قحيفالرتنيبو مالسلاهي ءىسعق حيف ١ انه ٠ محددا تهلوأ واثار .ةدوس يف ةيمجأ

 قيقا وهو ميظع قرن نيملاعال ةضمألا كافل امو لسو هيلع هللا لص انعين |
 تم هس يي معصم - 221 ا ا ماا



 11مم

 عئاوابز نها نة جرن أك !ذباف ضرعبتال د ندونمفرعت ديقمةحيلارذبال دييج |

 مالسلا هيباع هني سم, هممانمةعرلا تعطقنام ماموهيط المان ثعيبتاللا هبءاجام |

 قلطا روكي نايفةرخألا يف اهاو سو هيلدا ىلس هنيوعسنبال نأيفايثدلا يق أ ادبا 1
 ةمدقم يب لكتر ١ ءاملا نضعب لاق اقو*مالسلا هيلع ميهأر ١ تح هتعافش ىلا نيجاتمم 3

 « راش لكبا 3

 نيملاعلا نعةبح طقمين ةعرلا ركذ ذا سودياسنا لمانين وح يفو ا

 ا
 | تارا السل يع مة نيب لع انك امر ىلاعتهلوقل ةب وقعلل ْ

 تريكي ناملاعتثادار او َنيمَلاَملهَمْحَر ال 5 *أ من لات هلرقل ةمحرلل ةمدقم
 ءادتياقممالارخآانلمجاذ لب + يضع ينحر تقسو 07 هاوقل ةبوقملا ىلعالة حرلا ىلع هتئتاخ

 ملا زربا قل اداب قلاةدارا تقال ملعاو هاةمحر هتتاخوهرخأو ةردوجولا |

 ف رشو نيلاعلة حرس ناكمالا ميج.زيف ةيدحالا ةرمقحلان وك رح ةيدمحالا ا
 ىلا يف ادب ام ادب اورالان ريع هلم سجل ام« نيلاعلا عيج لا ناسنالاعوادب [؟

 ئدوأ ضف نمانون» ول اوشا نم م انامالسلاو ةالصلاهيلع_لاقاك حابشالاو وأ دابجالا ا
 اج اه كال رايسدلا ثيدحلايف ملاعتلاقاك تان كلا بنرت ار ثم ءةليالاةياغلا ورق

 ا يالا وقلطام هللأقاخ امئارالغأو ارش اذهب ملسو هيلع شاىلد هيفكيفكالفالا

 | ميحاوراف ةدابشلاو كالا ملاعيف ماسوديلم هلل هللا ىلع هرورظل ةمدقم اونوكيل لسرلا»
 ةتايح_كرناملعاو «قدعم لكون ع هيف فيطألا ههسجو زفر رشلا حور ةمباةهداسجاو
 ريخيقاعو مكريخ يتاح لو هيلعدللا ىملاقاكةمحر هتاعوةمحر مالسأ 500

 نينثالاة يشع ع 5 ؟اعا”يلع ضرعت لاق كنام يف انربخ اف كنايسيف انريخ اذه اولاف ّ

 ندبات مدلك ترفختسا رش نم نأك اهوى اعت هثأ تدمر بخ نم ناك اف سانا

 ةيفوقربلالي رن يجلاصلا قشمدلا فس وي نب دم نيدلا سعشةمالعل !ماءالأمهنمو

 طويسلاذيإتو ةيماشلا ةريسأا بحاص 145 سوت !ةرهاقأ ارسم ءاركتمل |

 هرحابلا ةمياثملا تاياالا هايس يذلا ريجنا جارعملا هباتك ةيدنعهلا يفرهرهاوج نقال
 ءاجب نملك و هنمعفلاو مجاجي نامملايق راو مرخالاوايدلا لهادمس جارعميف

 ْ يلع. فلاكم دعب

 || ةرور الام ف ذحو هدئاوف ثاثاب هترمفتخا دقو هنع م دئاوف لجاوذخأ 0

 هتيعتو+ جاهتع رو حأو قب رط برقا ىلعلا دجعالا ليساكلاس# جارمملا نش ْ
 رمصتخلا وهاذعو فاح ح ىل نبط ت -.ةباو ال6 يماشلا جا جاما رصعتع# يماسلا جابتم ا 3 ا

 اه 00

00 

 : ممل



 0 ب ب د ص

118 

 26 بح أ نمحرلا هللا مس د

 تاماقم لعادل هقاط ديس نري شد ٌءاد ملسو هببضص و هاو دهان ديس ىلع لص مهلا
 | *هداقلا ةاجالاءايبنالا ندعم ىصقالا دج ىلا مارملا دجصسملا نماليل هب ىرساو#هداعسلا

 *هدايسلاو لضفلا بحاصومظعالامامالا هنأ ليل لعتو مراد يف مهبملصف لب ربج همدقف
 ّى ًارو# هداراوقملا مردقاجمالقالا فيرصهيف معم ىوتسأر د قابملا يلا قر

 هل يلو *هداؤف تبثو هردص هبهلا حرش ام#*توربجلا ع اافعو#توكلملاس ئات تر

 نيرا ملم ضرالا اسيا “الاف نعتز لسجل ساطع ءاشايد طاخو

 بيقلا ملاددل كي رشال هدحومللا الادلاال نا دهشاو##هدارمنيفلكللا هنع هليل عركتلاو
 هللا ٍمهدايعهثعبي محر يذلا هبديحو هلوشرو دبع اد#ان ديس نادهشاو *هدابشلاو

 ىلاعت هللا نم الذ هيدعب اماؤ# هداقنم ريخلل مهتلبج. تيدا هباحصاودلىلعو سو هيلع
 ةئامثالث نمرثكأ نم يضم دابعلاريخ ةريس فيس« داشرلاو ىدحلا ليبس باتك نه يغارغب
 #باب ةئاتسوفلا لعدباوباتدازدقو *بابتلا يمتلاب دئاوفلا نم ين الا« باتكص

 نساحم نماهيف ءالعلاادبأ اموجارمملاةصق هدم ب ضتقا نايل حنس# باوصال قثوملا هللو

 لوالا بابلا* اًباب ريشعةعبس يف كلذ ىلع مالكلا ص ا و* دئارفلا سئافتو+ دئاوفلا
 بابلا *مهلاةروس لوا دئاوذضعب يف يناثلا بابلا#ءارسالاةروسلوادئاوف ضعي يف
 *«جارعملا ةليل ىلاعتو كراين هب رل سو هيعمل يلد يبا ةيؤر يف ءاململا ف التخا يف ثلاثلا
 ةيفيك يف س مالا بابلا* لسوهيلعهثلا ىلص د. ٠ ارسالا عفو ناكسو دل ,ز”يايف عبارلابابلا
 ةهش عفر يفسداسلابابلا*ال مار 5 لهو ملسو هيلع هلا ىلص هالو ديرب مارسالا

 في رشلا هنطب قش لعمالكلا يس عباسلا بابلا#ت جارعملاو هارسالا ةلاقتسا يف غب زلا لهأ
 مالكلا يف مساتلا بابلا *«مضو يتدو ةوبنلا تا ىلع م الكلا يف نماغلا بابا *ةليللا كلت

 عاملا بابلا# قابل لعمال افيسر اعلا ابلا#مالسلا هيلع لي ربج لئاضف ضعب ىلع
 ةياور لعمالكلا يف رشعيفانلا بابلابجسدقملا تنبلا لئاضف ضعب ىلعمالكلا يف رشع
 بابلا # ةصقلا اوورنيذلاةباجتلا ة ةفرعم يف رشع ثلاثلا بايلا#“ ارسال اةليل ءايبنالا

 حرشو اهدئاوف ضعب ىلع مالكلا يفرشع اللا بابلا *ةصقلا قايسفيس رشع عبارلا
 ضعب ىلع هيبلتلا يف رشع عباسلا بابلا »وثب داحا يخت يف رشع سداسلا بابل *اهلكشم
 :أ|| ملعب مهل ةربخال ةءاجج املوادتو هل قالخال ىرم جارعملا يف اهارتفا ةعوضو هثيداحا

 امالا ةعبلا انوضوم ئبدح باتكلا اذهيف ركذام يا لءاود# رذمتل اهرك تنيمتف ثيدحلا
 بح بح



 ا

 ىسو» نإ شايعلففلا وبانلا خيش 2 ظناحلادب ,دارملايفاقلات ةلطا ثءرحو هيلع تبن |
 ١ يل نب دمح! ىلذفلا وب اذفانحلا ةودقومالسالا خيش#ب دارملاف ظناهلا تقلطارا يبصميلا

 | لالج لضفلا وبا ظافحلا ةقاح ” السلا خش فاما ب دارلايشلا تقل د اريح نبأ
 1 ماللارا دعم لجو ىلا ثلثا مبهر يطو .لاركب يلا نبانيدلا
 وأ ريسفت ىلعفيف مل كي يذلا لوالا ب ايلا يف لونا ياشلال .ظناحلا 0
 مدس هي رأي هايس ىلا لون يف دعا, دارا ملأ نأ نايلتنوملسلا عمجادارسالاةروس

 سو هيلع لمدن لرسر دحاند يسره ىسقأل دس ىلإ مر 1 | دجسملان دالك 1

 هيبأ نودهدبعب ىلاعت لاقنمحرلا متن يف ملامتللا هححريراصنالا ركزمالسالا خيشلاف

 أ فرشا ىلاعتها ىلا ةفاضملا ةيدورلاب هفصو نالوا لسو هيلع نا للمدتما لفتاللا هيب وأ
 نهفرش أ الوم ةفص نه نمل ل سبل ىلا تهل همجر قاقدلا يلعوبأ ذاتسالالاقو#؟تاماقملا

 ىلاعت هلوقب نطاوملا فرش اذيسمل وهيل هام هين لعولاعتلا ابتلطا اذلو .ةيدوبعلا نم

 | درا "باتحاد 7 نرنأ يذلا هل دخلا: دبي ىَرْس يأ َناَحَبَس
 طظسابلادبع خيشلا لاق#ىَ حو أ انوع ى حوا دع ىلع تناثر 41 ل يِذْلأ

 يي فصوو كل ذيلها نمد باو اذهب نه نم وىلاعتدللادمحر يب ةالا ٠

 يريشقلا مساقنأوب ا ذاتسالادشن!*اروصحوأ ديسو ىلاعت هلوق يف ةداسلاب مالسلا هيلعأ

 يئارلاو عماسلا هقرعي * »ا اردز دنع يبلق موق اب

 يلا أ فرشأ هناف * اهديعاي الأ يعدتالا

 ةقرتملايف يئاماةيب وب رلاوت دايو ةيملالا نا كالذ يف بسلا وىلاعت هل همحريؤرطلا لاق
 ١ بترلأو ةيثيثاحا هتبتريف وهف ةيدوبعلا ماقم يف ناكاَذ اق هنود نأ !ةيدويعلاو ريغال لجوز عدلا

 نامربلا لاتيضل ا غلاالا قملادعبالو ١ :النالا5 ةقيقطلإ ادعب سلذ !تاماقملا فرشاة يق يقل

 ةعيفرلا بتاملاو ةيلالا تاجر كلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لصوال لق امتد همحر يسن

 لاانةيدوبعلاب كسفن ىلا يتبسفي براب لاق كفرشأ جديخأي هيلا ىلاعتلا سرا جارملا يف ْ
 ١ ةريغك ةيدربعلاو دبعلاويف موقل1ل اوقاو ةيآلا موبي ىَرسأ يذلا َناَحب "ب ىلاعتو هناميسمل |
 أ( صنح وبا لال هماقمردقلع هلاحن سلب ملكتي دحا لكوذب راقتماوو :اعمو ةفلتخع ظافاالا ا
 َ لم هلمج ثيحطاشنل ادح لعهديستلا ءاواب متأقل اوعدبملا ىلاعنهلا همر يررباستلا |

 طا رسسفب يريرحلا ل اقوجدل تألم ال يدلادبلا ىلاعتهمل هحرءاطع نبا لاقو#مرحأ |
2 

 1 اة كلاب س اذا ةيدوبعلاب دبعلا ية ىلاعتدفا دحر ب ورلاقو*«هبر قالخاب قلخ#ي يذلا وهدبعلا'



 ازكل

 هجر دمه ادع لاقو*هب وهل لكلا ن نامطعو هتوقو لوح نمأربثو دب رىلاهسفت :نءدايقلا

 اًريغالو اعفنال كلئال كنا 1 تواكل كف 1 ىرتال تنك ناةيدوبعلا ةفص ترحيل امنه

 لوجلا 3 ربا يلاتا الف + مهتملصرلابلطا امدقتنكو
 لدعاودمبا ناو لضق اوب رق ناف * 4 يلطال دبعلا ثا تنقت

 رثو مولجا ن نم ركسلاف اورثش نآو * مهفصو ريغاوربظبملاوربظأن ا

 هم .لمفا لوسردسجتزاك هارسالا ثءاولع» دبعب ىلاعتهلرق لد يزأرلا مامالا لاقو |

 + ىلصا ذإ اًدبع ىهني يذل ثبأَرأ ىلاعتدا لاق حورااودسيل ممادبملا نال لسو هيلع
 وهو *ارسالل فرظ اليل رجح لبا ظفامحلا لاق ليل هاوق د“ هوعالب لأ أ دبع ماقالشنإَو

 جدم يف يبيقلبلا مامالا لرقنم طنش و*اليلالا نوكبال هارسالانال يادك أت
 ملسو هيلع هنا ىلص يبدا

 كافر برأ ايف ردقلا يلال  تلضف إل يف هنيؤر كالوأ

 | املاتشأ كلذ ين ةكحأ لماو ءانطحالا يف أت ردقلاةليل نم لضنا ءارسسال البل نا
 نم لباقاطم لامالا نم لمح نعاباوث اهلعجتؤل اذلو ءيث لكل ضنا يش يفلا ىلاعته عبور ىلع
 وهوةماش وبالاق_م ادم ٍدحسمْل نو هلوقو#ىلاعت هنم لفن ةمايقلا موي هدابع لعاب

 ١ دالبلا نم ريشا مرلاي علم انوءريغل زوجي امتبرهغادنم متم كالذو لالخلا دش ١

 هبدارملاف مأ أرلا دهسا ىلا أتهم ركذ مضوملكدي واح نمي زحلا باتك اي يدرواملالاق

 ظئاملا لام ةبكلا دارا | هناف مارا بجسم ارطسش كيج لَو لاهتلوق يفالا مرملا
 ١ ىلاعت هلوقب ينحأا وهو طف ةبكلا ةقيفح لالا ايفمارحلا دهسا ا اخنث ىلامت هلئادمحر رخ نبا آ

 ٍ * مارا حلت ارطش كب رج لَو راب كبي يذل ال عيل: تييَلدأَن

 | مارا دجلا_لاتن ضرالا يف مظودجس لوا نعرذ ربادلأ سام سو هيلعهللا ىلصهلوقب د

 ةالما !ذكرا ذكي مارا دجسلا يف ه ةالصدل رقي ةبعكلأ اب طيح دبحلا يف كلذ دمي هإ مستساو |

 مان ل اوحسَمْل ردا ودبي ىَرس أ ىذلاَناَح ناحعب ...ىلاعتهلوق يقو يزاهلا بيل غلا هوو ىلع

 هلوث نار 0 رمل اوةكمرور ةيسو اه مات يب ف ناك نال كمدير ارم لوقي نم لوق ىلع

 يدا بيلغتلا باب نم كلذ لكرأ فت نسل يرفاَدْشْحْ 0 | نملك ىلاعت |
 ١ لاقي فيكو هنم ىلوأ زاجلاو ماركا دبحلا اظن عضو يف كارتشالا مزثالاو هيف عسوللا زاجلل

 ١ ةكنىلاردابتالو افرح ريعلا !عباهلاو اةبكلاملا قالطالا د ردابت *مىقلاو كارتشالاب |
 دارملا نا ينم اوقفلا يف يندنلا ل ناهربلا لاتىتنال ادا ًادحسمل كل لاعتدلر قودي رقبالاقلطما

 ب



1 

 ا!

 يرشختزلا لافو مارملا دهمان يب و هنيب ةناسا دعبل ىصقالاب عمو س دقملا تيبلا رسم هي

 ليلا ندل نمءاجبنالا ندعموهو هيقفْلا ن نبال اقر# ليم هىأايو نويل هنال ىصفالا يب 3

 لديإ ميلخم يقمع أوماك لانه لسو هيلدا ص هلاوسجج الو مالسلاوةالصلا مهيلعو هيلع

 تس وه ةماش وبالاقو*ملسو هياعشأ لس م ظعالا مامالا و مدقأا سيئرلا هنأ لعدلاذ ا

 وخو أم وح امركم لازامو لجو زعل ارمابمالسلا هيلا يننايلس ءرمسيدلا سدقلا
 ةبج نم ميظعتلاو ةرايرلاب صقبال يزاهبلاالا عرش لاحرلادشتال يلاةث البلا دج اان دعا
 ةرايزلا, تعي ضرال ايفدكم لها عدمت دب ناكوذج لل نم الثثاهذهالاعراشلارما
 عة راب سدقألا تييىلاالوأ ا سو هيلع هللا ىلم هئارساييف ةئكشاو ةربج يلا نب لافو
 1 الد حافي لاونايلا اليس ءادمألا دادس امسلاولا | ةكم ند دب جرعرل هال دناع نم

 | مل هنا ار اهو راوناكس دق تيب نم ءايشا نع هول ! أس سدقفلا تيب ىلادب يرسا هئازكد
 سدقملا تيبرملا هئارسا نم ركاب هقدصب قيقحت !لصحاهيهربخا الف كلذ لبقامآر نكي
 ا ايوحسم جا جورممادل لإ ليقر+ هاو 4 خام ةيقب يف هقيدصت مز كلذ ف هربخ * اذاوتلل يف

 يدقق تيب ياقة دمصمدل لاقب يدا ايلا باب نا بمكمرعايتورام جك رعتريغ نم
 مل .ليقو#ر ظن هيلورمج نيا ظفاملا لاق اليم رشع ةيلاشب ءامسلا ىلا ضرالا برق أوهو لاق
 تانشانإب عمجلدبلا ليلا ها لصغماينالاب !اةةروث ناكوم دقملا تيل نال نيتلبقلا نيب
 ص لول همدقم اطيب نأ لاعت هلا اداراف رشمملا لوعدنال نيقر+ملس ,وديلءهلأ يلص لئاضتلا
 هنا لد اراليقر+ملسو هيلعميأ 1 ىلص في رشلاهمدق رث اةكربب مهفوقوةمايقلامويدثمأ

 نايلاعت هللاداراف :ايينالاحاورا عم مع هنال لياو#هدمأب ميا لص ىتلاتلبقلا هيران 1ىلاعتو |

 ةيحد نبال او ينمو اس سيوقتالا لمه ليقد#) سو هيلع هللا ىلص هترايزب مهفرشم !'

 همدق *طرو مدهمشم نم ةلضافةبرت يلخيال نأ دارا ىلاعتو هناحجس ىلا !نركينا لمسجيو |
 ءسيدقت مقامف هيل ويلعن لص دعا زديسةالسب ىدقلا تسي سيدقل أ فيرشلا

 هدل اوم دلال ماركا دج !روهحلا دم امة اللا ىلا الالاحلا لشن الدنا سوديلء هلا ىلصرإملا هب

 هتب رت ضراو هترهش لمجدلال ةنيدملا ديتول سو ةيلعاللا يلم هتوبل عض مومو هسأرطةسمو
 هلوقو#*# وديا ىلع هجارعمو هئارسأ عضوم هنال ىعنالادجيتلأو | ملسو هيلع هما لص

 لو يةرثملا ىاعشالاوةيراجلا راهخالاكقب ويندلا كربلا دارا 3288 يذلأ ىلاعت |
 ةقالللو يحرلا طبومو م دبمشمو ماللاوةالصلام لعد ايبنالا ر جيدناف ةينيدلاةكروبلا ارا
 ماشلا ضرانمديطاحا اهدلوحام دارادناف لم ومعك نكن ءادلوح انكر اب لاق اغناو
 ل1 0 ال ل 6
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 وع نراك عاقبلا نمدعباوتو هقحاوليف كرأب دقو لصالا وهناك اذاهنالو اهنءهي راق امو |

 / *: رياك رأل لات لرقوعقي ريندلاوةييدلاةكربلادارا ليقو#ىلوالا قي رطلاب هيف اكرابم

 هللا ةردن ىلعةلادلاتايآلاو بئاجعلا نءتليالا كات لسوديلعهلاىلع آرام شو انني

 امظمتانره اهبقا أئاو ضيع انهن موةماش ربالاق#جارمملا ةصق يقرك ذام ا,خموملاعت |

 ضعب وهن اميظعال لج ناكن أو لسو هيلع لص دمع ّمآر يذملا اذه. اف ملاعتدشلا تال
 ميمسلا رح ذنإ ىلاعت اونو هتكح ليلجوهتردق بئاع ىلا تايآل جىلاةبسلاب ١

 نأ دعبي الو يرطلا لاةودعىلاستو كرابتش دنا يف ريعشلا ناحيجلا ينمشتلا لاق+ثيصبلا

 ريصبلا انمالكل عيمسلا وها لاق مهقعب نع ء!قةبلاوبأ هات ؟ديعلا ىلا ريمضلا مجرإ

 ١ :يعيفرسلا لءاو. دحوتما اركلاءذهبهصاصتخاب رامشاللف لمفلا ريع طسوت اماو انتاذإ

 مهو هيةزعلا بر ىأراغلا ملسو هيلع هلأ ىلع هئاو بولطملا ىلا ةراشالا نيرم الا المعري مشل

 | تىءاناكوأو امهيدسفت فصوم اعتدنا اهدحا#ناهجوديف ىدروألالاقو#هب همالك |

 ا دى ًساميملا هباجافم ءاعد معشر لالا ةلظرف هيلع هنالابلك لارسال يف هتان م .زاللا تاق |

 مهتم ةدرص لواريسفت لعدبف مكن يذلا يفاثلا بابل لوف يماشلا ظفام ار هاج مدل |

 ياملسو هيلعدللا لص يبلا نم اند لي ربج نأ اهريبشا ودولوالا ءرجوعف لحتف اند 3 ا

 برقو أهيلع لوزنلا داتعي ناكيتأ!ةروصلا ىلا داعرلعالا قفالاب وهرهحانج دم !م دعب |

 دعيطسو هيعمل لم تلا فرعا ريجاند يا يطرقلالاقو#ملسو هيلعشا لص ينلأ نم ١

 أ يبتلأ ىو المنا ىنمللو وديع هلا ىلص ىلا لع لدنك ضرالا نم ىلعالا قفالاب هئارعسا |

 0 برت ى تح يدأ ةروصرلاىلا«هقاءدر ثلذدلاهو ىأر الب ريجقيلتع نمل وديع هنا ىلع :

 ظ لاوقأ هيفو دحاو ىمعيل دغلاو رئدلاو رربملا لوق اذه يجواانملسو هيلع ههالص ينلا نم |[

 نعيسسا

 ا ملسو هيلا ىلص حجو لب دبجنيب ناكُم ىزارلا مامالا لاق يسرق باق ناكف عمو ى رخآ |

 ٠ نيريبكلا دا مم« نيديءالأن أف مهتداعو برعلا لاعتسإ ىلع !ذهو لذا وانيسوق رادقم ٠ْ

 هسوقامهنم لكل مجو امهيسوقب اجرخ ادقاعتو اولطصإ اذا 1
 ٠ _ل8سسو هبحاص سوق ف رطب

 ةميابم تس كلذل امييعاب نادجت بسام فكي هنك نك ةيع :رلآ نما مينود |

 هللا ىلع يبنلا ةبالر ىلع ةيفراكت يذلا ثلانلا بابل يف هلرقالي يماشلا ظناحلا رهاوج نموؤلع ٠

 | ملسو ديل هللا لم هللا لوسر ناهجارلا يورنلا لاق جارعملا ةليل ىلاعتو كرايتدي راماسو هيلع |

 | ةطاحالاراصبأل ا م ردُال ىلامت لوف ف كاردالاب دارااو جارملاةلب هسأريزيعب هب رىأر |

غي ةيكورلا فا شمل ال اطاحال يني صنئا درو اذاودب طامي الى لاعتهّلاو ا
 ةطاحا ري
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 | عيل نكمل نام ؟لعديف ملكت يذلا عبارلا بابلايف لرفالكيماشلا الظقاملا ارعاوج نيو

 ١ يورت املا هيلع ىرجو 0 ليقدتملا دعمنا زو رح طاهناكت كرار االا

 ا يف اونلثخاو نينس مخي ةرجهلا لبق ضي يعيمأقلال انوعاجالاديفلاقفمز جننأ ملابو

 ١ عيسقلبل لدالا عب رق ناكمنابهيراق ف يورلا امش عبجو ريثالا نب 0ك
 | يريمدلاو مداطنف يثكرزلاو طيسرلايف يعرؤالاو تامهملا يف يردسالاهلقنو نيرشع
 ا ليقو# يفارلل امبت ةضورلا يف يوونلا ب مزجو بجر يف ناكل يقو+م دقو تاريخا يسيف

 || قش دعب ناكملا قيققلاو ف الطا كح نا دعب ةيطع نبأ لاقو#لاوش يف ليقو ناشر يف

 كلتهنعترغسا يذلامويلا نيمينا نكي دةيحدنبا لافو*ةبقعلاةعي لد ةرةييمملا |

 | لصاحو:رجحلا جرأت نم باسح تامدقع كلل ذ ىلع لولدلا ركذ و نينثالا موي نوكي وةمبللا
 ا نرك ونينالا موي ثعبملا نيك ونثالأ مويداوملا نوك هتقنأو» لواحو هطياتسأ هنإ رءالا

 ١ !دوجوةي ربنلا تالاقتتالا ر اولحا هذه ن اق ىلاة نينفالا موي ةافرلا نوكو نينثالا موي ةرجملا
 ا ملسو هيلعللا لمدتسيف نيدنالا مر نركيف اول طا ةسهخل ءل ةافووةرجنو اجارعمو وو

 ١ هيفوديلد هللا بات هيفرضرالا ىلالزناهيفو قلخديف مالسلا هيلع مدآق حيف ةعمجلا موك
 ١ رءاجنع ةبيش يلا نبا ىورو#هأ دحاومويبةصاخ ةينيدلاو ةيدوجولا هرارطأ تن تناكوت أد ش٠

 أ | ىلاجرعديفو تعب هيقو نينثالا موي ماصو هيلعمننا ىل | ها لوسرداو الاقامهلا سايعنب أو
 «اتانتا ليألاب نأك ءارسالا تالتزيللا ادارأ ءايسلاىلأ جرع دقو افوقو تامهيئوءايسلا

 ةأرس هلا ة يك لع ىلع هينولكت يذلا ساخنا بابا فرت ياشلاطفالا رهارج نوال
 اس هبدارسالاةصحيف فالخ الهنا م 5 الماررت لغو مسوديل نامل لوسرب

 1 :ررخك ثيداحا ادب أدت جرشو ل يمختب ن ءاجو لاجالا ليبس لعن ١ اردلا صلوح ذالسو

 || ىطشلذيفوال ءالملا فلتخاف ءارسالاة ينيك ف الحلا ائاوةيامعلا_درءةعامس نع ةرشنتم |
1 

 ا

 ا ا
 1 ا
 ا

 ا
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 تييىلا ةكميره امانه الةلظقب امم دسجلاوحورلاب ناك هنا رثكالا لوق وهواوعصأ لاوقا سم
 | ضايعىفاقلا لاق *لعأل يملا ءاش ثيحمملا تنل ةردسول الملا تاوععلىلاسدقلا
 ا ل دعيالو ةشافتسا تارعملا ىف ارابخالا يمص واصتةبالا ل دت يلو قا وعيمريغو |
 1 ام طانلأ نم ناهذال ىلا ةزدابتا ةقيقملا نعالاو ديف دراولاابخالاو ةيآلا نمرحاظلا نع
 ا لاحومدسجي هارسالا يف سلو هعقيق> لعاظفللا لجو ترالاغسالا دبع الا لي واتلاىلا

 ١ لقي ود دبع ورب ىرسا يذلا نايس_اقل امانمناكر ذاب وأتب ننوت لام
1 

 أيس

 !هتلق أ

 يك يّطاَمو صبا ١ غنا امىلادت ةهلوق افياهياعل دي ود +اوعوزلا وه ةيقح ةيعلاو وهمي أ
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 ١ ىأت 2 0 0 مصبلا ارناف هد ١

 هتدص ثروت ٌةداعلل ةقراؤمز 2# *الوقبأ ؛اديقتنك1 امانم ناكولو يرتكب هير تاي نس

 | ول افياوتشني امي امتداعلا قرخم ةفلبالا نع اها سيلفا ايحوداينزالا ةءرتناكناو |
 | هدعيلدب أوتشتقاو ملسا نم ءافعض دي دترا الوموب ذكالو رافكلا هدعبتسا امل امانم ناك |

 ا حس الب كيالتاماتلو ءاذه لثمزا ادج هيندع !نءز يف دعواووةداعلاةحاس نع

 رع ناك اها هربخ نا اولع دقو ال !ناتينالاردادترالاو بي ذكتلاو داعبتسالا كلذ مهنم ١

 يس روعنمنب ديعسو مسح نم ارنسالا باب يف يراشسبلا ىور دقو هتظقي لاحو ههسج |

 ا
 نيعاب ري سانل شن 3 ) ةاتزمأ أ ايفل ن1 جامَو ىلاعت هلوق يف سابع نبا نغ هدنس
 ظفاملا لاق# مانماي هر تسيلو ديعس داز ءارسالا ليل م 0 د

 يس باقلا ايفرىملاعت هللا تيئادقوباقلا اياير نعزارتسال الانبعلا ايكلا ةناض
 ١ يفْطامَوْرَصِدلا غاز امىلاعت لوقب نيملا ايكرو ىأر مدا اجلب ذك ا

 قورسسو نسللاو ريدج نبديءسو دهاجت ءارسال اة[ نيعاي ئراهخأ سابع نبأ هلاقابب مرجو*
 »ميما رهودحأو ريغو دي زنب نلادعو ةداتتويهارباوأ ا

 لها ٌةببش ماد يلعهيفملكت يذلا سداسلاب الاي هلوق 9 ياشلا ظناطأ رهاوج .نمو# ا

 ا هعوقو يف فلاخي ملسو هرلعهللا ىلع ها لوسرب ناك ءارسالان أب ماما جارملا 2 ايف عز 00

 درلل هريغو يزارلامامالا ىذصتدتو ةلطاب هيشل غيزلا نأ هيف نمط اهناو نيل لسا انمدحل

 ىلاعتو كرات هلل 1 ميج لال.فلا «خيذلالمال لاق ان +درلاب اهعبتا تدعشلا كالت دروع انارمهلع |!

 قلرذ بجرأ ثاوع لا يلادعما واود هوقمم ريغدملا اذه ىلا ةدرسلا يةخلالاةكرحلا ا

 ١كألذ نافو دهاشيالاو دحا ارب ال توف كالذ لدي نأ امأو ةوبتلا ءاعد| نم هقدص

 0 اذه ىلا ةعرلا يف ةفلابلاةكرملا نإ (لوال نع باوجساو)*«يكشلاب قيلبال اننعا
 ىلا ليلا لوا تر كرجتل مظعالا كالذلانادنعت لعل دب ركل ذ لعرداقهللاو اهسننيف |

 ةبسأ رودلا ف منا رطقلاةبسأ كر اة تملا يف دو رردلا فصن نم برقي امدرخأ

 أ قرف املا كم كم ن م عفترا امو هيلعشالصةثا لوسر نأ ريدتحب ميسون الث ىلا دحارلا

 فصخامزلانمرطع ا كلذيف لصح الفرطمقلا فصن رادقم الا كلر وهف ظعالا كلنا | ١
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 ترا لعوطاق ناهرب اذبفناكمالاب ىلوأ رطقلا ف صنرأ ر رادقةكرحلا رخل لوصح ناكرودلا
 كل ذك ناك اذأو هفنيف نكميرم! ليلا ثفثرادقم يف شرعلا قوف امىلاةكم نم عافترالا

 أ يواسي ملا صرق نا ةسدنحلا يف تبث اشياو#<ناكمالاب لو! ليللا لكيفهلوصح ناك
 | نامز يف لصحي صرقلاعولط دهاشت اناعةرم اذك !ذكو ةرم_نيتسوةئاج ضرالاةرثأ
 ١ .تراكنافهسفل يل نكعرمادحلا اذحملاةعرسلا يف ةكرملا غولب نا ىلع ل دف ميرس فييطل
 نم عقل موحنلاو رمقلاو , سم! دهاشت تنادل لوقفة س دنهلا فرعيال ند .«٠ معبالكلا

 ريس حايرلا تناكدقفاضي باو «ةريشكمأو ارعا يف مط ىلعر دقيال ةفا# بورغلا ىلا قورشلا

 ىللامت لاق اق ةريسدلا تانرالاي ةديبلا مضاو الامال اوةالصلا 0 ':نينابلدأ

 اهب وبه ةدش دمع فتح اي ردا وهوكلذ ىلع لدي سملاو مت اَهحأَوَرَو رمت اهوُدَع
 باتكلا نمملع هدنع يذلا رفحا دنوّردح 0

 ماهتيف ةلثاتمماسجالاو رصبلا ل رادقم يق ماشلا ضرا ىلا نقلا ىصقا ند سبقلب يسرك
 رئاميف افوصح ناكما بجو ماسجالا ضعب حيف ةكرملا هذه ل ثم لدحالثاهتايهام

 باوجلاو)* لسو هيلء لأ ىلم يبلادسج يفاهلودح يلعر د داق ىلاعت لبا وذخ 5 ينذ ماسجالا

 ْ يملا دعس يشل لاق *رادلاو دعي ءافنلا هتسنم دقو لام ميلف ك الفال قرخوهو( يناثلا نع

 ىطعماشنل الاو قرم عادشم نم ةفسالفلا لوص ىلع ينبني اا هنال لاطاب جارمملاةلاهتنا :اعدا
 ةلئسل ااوةيواعلا ء اسجالاو قا لهأ دنع مقاو تارعتلا ىلعماك :أالأو قرخللف الاوت اوعسلا

 ةرورغ رخآلا ىلع عصب اهماسجالا نم, زك ىلع عت! ةلثازلا ةدرقلارهاوجلا نم ةبكرمةلئاتم
 ىلا عتدّللاو ةيواعلا ماسجالا قرح نكما ةيلاسلا ماسجالا قرخنكما 0
 3 هقيدصت يجف معلا هبدرو دقو تاع [ قر يعرد اقورفا راكد ثادكملا لصرداق

 | فيطللا مسجل !لووندعيتسي فييكلا املا دووصدعب ب اك هنأ (ثلاثلا نع باوجلاو)
 )ًه ةليالا يف لو هياع هللاىلص يبلاج ارمي لوقلا ناكر افلا ءلاوكر م ىلا شرعلا نمويفاحورلا

 0 ةظعللا يفةكم ىلا ش ,رعلا نم مالسأ اهياعلي ربجلوزاب لوقلا ناكل وبقل ايلا مسثم ةدجأولا

 ةالسلا مها ءابالا عيوب نايف اعط كلذ ناكعانتمالا اذهب انكح ولو امدنمت دحاولا
 لوصح عاشتماب لئاقلا مزاين ةوبالالصأ زارج ملست نع عرف جارعاا توبشب وشب لوقلاو مالسلاو

 * الطايرو كد امناكالطاب كلذ ناك الو مالسلا هيلعلي ريج لوزت عانثماةكر رح اهذه |
 نكتفي اد بنا ان ادم ”[نيذلا دادزيل امنم دئئاوف اليل هنرك يف نأ (مبارلا نع باوجاو)

 | سال تال هل ًارنلأ اوك ال امو ىلاعت لاق دقو مهتنتف نها ويفك نمل :
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 أ اضاراقرفاليإ «يلجر اراهتشلال ا سيلج نيب ناق اذ رع صاصتخالاو ةواطأتقودلا !هتمو
 ١ اوسوأ يع 8 مهتيفطصادن + 0 .يلايحالو يل ليلا

 ١ فصوو سدقملا تيب فصو نمنيقبلا دفن يتلا ّ انزلملاب لسو هيلعهللا ىلم ىبتاربخادقو

 اذه اولاقكللؤ معو لاق ام ناكف اذك ك0 اهناوهقيرط يقاوب رميتلاربملا |

 مايا كاونيقبلا ديفب ربغم غعربخين ا نيب وأ اراهت كلذ مرينا نيب قرف الف نبع رص ا

 ريم مم اذه اولاقث رمقلا قاقشنا !ملسو هيلع هللا ىلع يلا

 |١ فيرشلا ءردص قش وع هيف لكت ىذلا عياسلا بابلا يندلوف#يب اشلا ظفاحلار ارهاوج نمو
 عسو ىر شت ما يداشبلا لاق ص كك حرش عل عت هّللالاقر سو هيلع هللا ىلع

 اب وأ ليجلا قيضدسانأزاو علل !نمديف انعدوا اه همستنإ وا قلما ةوعدو قحلاةأجأنم

 لي ربجنايور امهىلا ةراشادن !ليقو#«كيلع قشب ناك امددعب يحول اقل نمكلل انرسي |
 هلشف هبلت جرت او قاثيملاذخا ني واةابص يف مسوي لع هلا لمد ل لوس ريقامال-!اهيلع

 قاثيلاذخأ موي دارمو# يواضييلامالكى قنا قبساموغ ىل !ةراشادلملو العم اناياءلف |[
 فيرشلا» ردع قشرركصتدفو يناثلا ظنالا لاق غ#ملسو هيلعهللا ىلص يلو ثعبموب
 ١ يعاربا نعيتبيبلا ىور#دعس ين يف رينصو حولى الأ ههتارم عبدا سو هيلع هللا ىبص

 ْ غداتق م نمي كر" دم كا حرش 4 1[ قامتدلوق نع ادعس تلا لاقناسمط ب

 قررو#هرخ أىلاهياقدنم جرجس غيساوهنطب لفسأ ىلا هردص دنع ٠ رى ههنطب قش لاق سن نع

 وهو ل برب جمانالسو هيل ها اصهل١لو رن هدعىلاعت هللا يغر سلا نعم ودق مامالا

 1 هنم جرختسا_93# بلشلا قشمبلقلا ج جرتاو هيلقنع قل همرصو» دخان نالغلا يسمي

 هناكمدواءاودم أل مزمز ءاج يعذ نم تسلط يف ل غم كد. ناطيثلا ظحا فه لاق ةقاع
 لاق»نوللا عقتم وهو ءاهأ لعفدنا دمسنأ اولاقت هش ضرم م ينعي هما ىلأ نومني نالغلا لمحو

 < نرللا ريغتم يانوثلا عقل وديع هلام «ردص, سيلا !ىرات :ك دما نأ ا

 يعل زوباو قويبلاويئاربطلا هع هركاجلا ديدا اودجل مامالا ىورر*هب طاذي امطرفللو

 دس يفانم «يننضاح تناكل اق ملسو هياء هلل ىلص ىن 3 نأ هيعمل يدار يملسلا دبع نبا نع

 نددازب انتأفيهذأ يا ايتلقف .اداز انممذخأتإو ١ انمهبيف اهنباو نا تنال ركبنيأ

 / ةساصا ومدح لاقت نا ارسأ امهناك ناريط ل ليقاف مهلادنع تفكمو ينال جاطنأو انمادع

 هاتشنيلذ اج رذتسا ينط | امثل انقالينادطن يلا كان يفاردعي القأ ري لاقوه ما ودأ

 | ىنلا لافإن فوجب اان لل 'اب ينت ةئاديحاصل امدحأ لاقثنإ دادوس نيتقلع ةةهأجرت ٍردساو

 5 سس 1 لمت

 م



 ا

 ءاصخ صح هبحامل اهدحا لاقي يف اهارذفةحكسلاب ينتثا لاق يبت هبال ففدرب ام |
 ءاحي هصحو ١ مقلادا دالوأ نمريشصلا شو ةميهب جنمويلا ٠ يدا ارك ذو ةوبنأ | ماب هيلعيخخو

 ا نيءشادبع ىور #«نيدسر شاع نب املسو هيلعمللا يلصوهو دي ةبنانلا ةرااؤعدط ل يا ةمرمتم

 راصتماو ميعلوبأو اوك اطاونابح نباو تاقث هلاجر دعب دنسملاد اوزيقدمحا مامالا ١

 نمعب تئدغبأ ١ لوا ام هللا لوسراي لان ةري رهابا نأ بكن بيلا نعةراتقملا يف ءايفلاو
 ( هيساصا اعدم لوقي يمأر قوف نياجرب انا اذا جحر شع نبا 'ارع 7 نايف لاق ةودلارمأ

 / بايثو طق قا نءاهدجا مل حاوراوطق قاف اهرأ مل ءوجرب فال قتساؤ يا ذخاف وهومأ
 أسم امدحال دجا اليدضعب امنم لكذخ ا ىتح ناشي كيلا البفاف طقدحا لعاهرا مل

 مماغقلاةوالخل يلا كلف ظفل يفو* رصهالو رصقالب يناس عت اف مضت أ هبحاضل اهدعا لاقق

 اميف هملةن يردصملا اعدحا ىرجءردص قلذاهبحاصل اهدح! لافت ظفل يقود ينطباقش

 يفو فوج لسفي رخنألاو بهذ نم ثسط يف ءاملاب فاتخي اهدحا ناكو مجوالو مدالب يرأ
 اعجر هلدجا الل اثواقم ىرأ اميف يردص ازافءردص قلفا هحامل افدءالاةئةياوو

 لاق مهب يتق ةقلعلا بش جر خاف هئءدسملاو لفلاجرخا لاقف ية ىشفهبلق ىش لاق غ

 رقت هيطءرذف عمات ارورذ جرخأ | عاملا ويك نيش لضمان هيلث ةمحرلاو ةنأرل م

 يحمل ءريبكلا ىلع ين رو ف سلا يثمر نم هب دعا مل اه ثعج 35 ةملسأ ودا لاق يساوبأ

 الب يأ هئيشرأ بوثلا ترصفرصق الب و ٠ ةحئارلا ىئعب عر مح حاورالاو ' نونسلا
 ءافقااطسوءاملا ثياعتب ائقلا ةوالحو٠ ضرالا ىلإ ءانث هرصه رصهالو ٠ ءاخرتما

 ثراحلاو يبسلايطلاودواد وبا ىور#* ةثعلا دنع ةثلاشلاةرماوإك ضب الآ صبسا اةسقلاو

 ْ اهنعلاعتهث ايضرةشئاع نع لئالدلا يئامالك ع .توباو قويبلاو اس يدنس٠يفةماسا نا نبأ

 جرت ن اضم دربشك لذ قئاوف ةيدخو رح ارش فكتمب نا راغنٍلسوهيل ءقلا لص ىبنلا نأ

 ةجيدخ ىلع تلخد ىت>اعرسم تيل وحلا: ابنا متتداعت لاق كيلعم السلا ءمسفةليل تاذ

 | حاتج لي ربجيانا اذاق ىرخ اةرمتججرخ م ريغ مالسلارشراتلاقفابعريخاف كن أش امتلاقق
 ىت-يقملكم بابلانوبو ينيب وه اذا ارسم تكف نم تاغ برقلابهلحانجو قرشملابهل ١|
 أدس دق ليكي هبانا اذاف عجرا !ناتدران «يعأطباف هل تكل ادعويق دعو ٌمهتءتدقأ

 اذقلا ةرالط يئاقلاف لي ربج يفربخ اف ضرالاوءامسلا نيب ليئاكتيم يقب و ليرجج طوف قفالا |
 ا مزمز هاهم تدط يف ل مجرخشسسإ نادل !ءاشاعدتم جرفتس | مج رفح اف يب ف نع قش

 ا محلا سحتدجو تح يوظف من هانالا افك انكي راك عاذم ل ناكمو ءداءا
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 طسو اققلا ةدالحو ٠ ةيحانلا قفالاو ٠ تفخ ياهنم تلهو ٠ ةتقبلا ةأهتلا ثيدحلا 55 ذف
 ىنا نعامهريغو يفاقربلاو لس« «ىور*ارسالاةلي 6 ةسبارلاةر 9 ٍةلَتيف انكأو ءانالا

 ١ | يردم رف مز ىلا قلطناف لها يف اناوكسإتا دو هيلعمشلا لص هللا ل لوسرزاق لاف ١

 | هللا لوسرو ىف! لاق يردص امبب ىكخ ةكحولناها ماتم بهذ نم تسلب تينأ م ا

 ىورو#* جرم ثيدحرك ذوايندلا ءامسلاىلاش ال1. نإ جرعق ءردص انيريملسو هيلعمتلايلص ْ

 سو هيلع لس هللا يبن هنعلاعت هللا يشرح دعص نب كلام نع نذل اودمحأ مامالا

 لمد تايفات اذا طضمر حملا !يفلاق ارو يطحلا لانا انيلائدب يرمأ ةلبل نع مشلح ا

 هترعش ىلا هرم رث نمي مذهرملا هذه نيام هفينانافةثالالانماعسيالاهبحاصلال وشي

 تعإ ٌمديعأ عيشح ٌميلت لسضتل ةكميازاعأت ًاوامم هذ نم تسطب تييئأف يبت يوان ا

 هنعهللأي غر سنأ نعشلي رش قيرط نم يراخيلا ؛هاورو شي دحلا راجلا قرفو لئلا نودكبادب

 ركذ اهيف ثيداحا اضيأ عباسلا بابا يفركذ هناك يماشلا ظناملا رهارج رعد
 فيكشال او.«راب تلقلأق رذيلا نع ف لاق ترانز نييعت ريغ نمشي رشلاردصلا قش

 ضع يف اناوناكلم يناتا رذ أبا اي لاقي كنا تنقيتساو ىلا تاعي ين كنا تحلع
 ةيحاصل اهدحأ لاقت ضرالاو هايدلا نيب رخال! ناك ضرالابايهدحا عقوق ةكم ءامهعإ

 هنز اقم متزوف ةرشعب ينئذرف ةرشمبهنز لاف هعسجرف لجربت زوق لجربهنز لاقنوهوع
 لهي زء نورتتبارامخل مهتحجرأ فلاب ينازوف فلاي هثز ا

 هنطب قش هبحاعل اهدحا لاق ماو -حردهعمأب هنو ول رخ الأ اهدحالاقث نازي اةفك

 ُ 1 ةءاللا لسع هباق لاغأو ءانالا لسغدتطب ل غادبحاصل |ىدحإ لاق ينطب ىف ا

 طب طاقتدنطب ظخ هبحاصلاهدح | لاق ميلف تل داف*أ فيي ةكرحرب مكاسب عد

 ١ قولان ورا دلاءاورةنباعم رمالا نياعا ا ام يءابلونئالا اوح اف ينئَت 6 مالا لمت

 لاقلانالسرعةدععن نبى 2 نع وبلا ىورو+ ةراتخلايف يل ءايذل ارك عنب ”اوداي وزلاو

 دراي ءأمو دوب رجتثامبع» نيكرك ةروص فين اج نيكلمنأ نإ لسودبلع هلا كسها لوعن |

 ةرسنم نإ سوينا عيمأ وبأ يورو #هلسفف هيف هراقتب رخثآلا حو يردصاىدحا ق شن

 جرتسافي يلب وش ذو تغب امرأ اسوهيمثا مدل لوسرلاةلاقالسرم |
 نائذاو ناتريصب نآتيع هيف ميكو باق بلاق غ 3 ارورذ مع ترذ مم ابلسفن يف ٍقوجووشح

 ةيئوطم كسر قداص كناسلوهياس - كبلق رة ىققملاهلا الوسردمم تناو_*رامع#

 ان لاق هتبع“ يف فلتع وهو تن نع عر اسعز أو يلر ردلا ىورو+ مت تناو و يتكقلخد
 رم حلب يس ل
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 نانذل هيفعيك و باق لي ربج لاق خدنطب دف سو هيلعشا مهلا لوسر ىلع ربج لات
 كسفنو قداص كناسلو يق كتقلخ رشاحلا ىنةلاهّلا لو هر دمج ناتريصب نانيعو نائعيعم
 لكن مناط. كا زمفي يذلا وهناطيشلا زمغمو ' نيتوقرتلا نيب :رةتاارحتلاةرثث «ةشمطم

 مج أ ناطيشل انماَهَي نذَو َكباَمَديعأ لإ ةنحابما لوقلهءاوع رم نب ىسيعالا دولوم
 هشه هنم كلذ عزادقف سو امييلعملا لصانيب لع يوسيع5 اضفا ىلءاذهلدب الو يليهسلا لاق

 ف :رهرإلاو ٠ «رازالا ةءاللاو دربلاوج جاتلاب سدقلا حوردإسغ ترا دعباناياوة كح يلو

 مثقلاو ٠ يعارلا عيكولاو٠ 1 الخلا ضربالا ىنعت نوكي نأ زوي ليقوةعسارلا ىنعب ةحرحرلا
 (ةراكدقرمقتو موثق ريما عوملا لجرلل لاقي عملا وهو مثقلانم وا ءاطعالا وهوومقلا نم
 اهلك لئاشفلاو ريا ا ملسو هيلع هللا ىلص
 في رشلاهردص شي قاعتل ةم.ممتاهيبعت عياسلا بابلا يف هركذ يءاشلا ظفاحارهاو زمول
 ركلا دق هبي رقنل هحرش لوايف يقارعلا ظفاحلا لاق 1((لرألا هينا لوداع ص
 كلذك دلو كي رش نم طلت هناايعداو ضايعومزنبا ءارسالا ةليلردصلا ىشعوقو ةععص

 | الوهنملايف يطرقلا سابملا وبا مامالا لاقو كيرش قب رط ريغنم نيجيعصلا تبث دقف
 دق رح نبا ظفاملا لاقو# ريهاشم تاقثهتاورنالءارسالاة/ِل ردصلا قشراكنال تفتلي
 تاياورلادب تدراوت دقن كلذ يف راكلاالد مهسخعب ءارسالا ةليلردصلا ىشعوقو ركلأ

 حرشيف يبطلاو جيباصملا رش يف يتب رودلاو لا يف يبطرقلا لاق 96 يفاثلا هيببتلا
 || جارفتساو ردصلا قش نم دروام عيمجحن أ مريغو يطصوبسلا ظفاحلاو رجت > نيا ظفاملاوداكشملا

 1 الف ةردقلا ةيحالصل هتقيقح نع هفرسسل ضرعتلا نوددل ماسلا بجيامشلاذ ريغوبلقلا

 هللا لصهردص يف طيخملا رثا نورياوناك مب مام رصعلا ثيدحلا هديب وكل ذ نم# يش ل يتسا

 رحال ىلع ءدلجو كلذ راكتان مرصعلاة/هج ضعب نه مقوامو يصويسلا طفاحلا لاق# سو هيلع

 هلأ نالذخ :ر ءاشن حييق أطخو# رص لهج وه قئاقحلا بلقب لوقا هلئاقم ازلاو يودغملا

 كلذ نم ىلاعتدللا انافاع ةسلا قئافد نعمه دعب و ةيغسمللا مولعلا ىلا منو كرو ممل ىلاعت
 || هيلع هريصوملسو هيلعهشا ىلصال ردصلا قشو ريدملا نبا ةءالعلا لاق 96 ثا ةااثلا هيسستلا 6

 ضي راعم كالت نال لجاو قشا امه لب هياع ريصو جيدا هبىلاغتهقا لي امسنج تمم

 | ملسو هيلطدللا ىلع هلحانعديعب متي ريخص وهو هل عقوو رركت دقف اضيأو ةقيقح هذهو
 ءادوملاةقعلان ع ىلاعت هلا همر بسلا نسحلاوبامالسالا خيش لثسال عبارلا هيبعتلا لي
 كنم ناطيكاظح اذه كلما لوقوهداؤف قش نيح سو هيلع هللا لص هباق نم تجرخا ىلا
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 أ] ناطيشلاهيقاي 1 ةلباق رشدلا بولل يق ىلامتدهنإ !هقاخ 1قاخ ةقاعلا كلت ناب ىلاعتد همحر باجاف
 | ىمءاةماثيش هين اطيشلا قلي نال ن ناكمديف قب يل ميغا اح «ءافنم تاي زائابيف

 ا لباقلا ليزاف ةي رشبلاةللا يفرماوهف كلما ءافن يذلااماو ظح هيف ناطمشالن كيلو ثيدلا
 هذهيف لباقلا!ذهىلاعت هللا اخرقدل يبل لا يف فذقلا ل اوصددلوصح نم نزلي نكي يذلا
 قلختةينانالا ءازجالا ةلج مدنا لاقفاهيف است هلا هاخجال نأ وكم ناكوةفي رشلاتاذلا
 | هيناتا قلخ ولدريغ لاقوجت أ ارطةيناب ر ةمارك هعزنو هسدبالويفاسنالا قلقا ةلكت
 امتد اناف لسو هيلع هه ص هت ة حر عالطا نويمدآلل نكيإ كالذك سو ةيلعشا لم

 و هيلعْشَأ ١ :!قمرداظلا 0 5 مز رباك هدطاب لاك اوققمتبإ مال لاو ءالصلا هيلع لب ربج دي ىلع |

 هيلع هلا ىلع ردع قش ةكملا ةرج يلا نيدمت وبا خيشلا لات سماح هيبدتلا ل |
 يور يطعأ هنال نيقبلاةوق يفدداي زلا قش ريغ نم ءةكحوأت عاهرات“ ندا لتردتلاج ا

 اىلص ناك الذل ةيداملا نواقلا عيمج كرم ةعمو مأ امكل ذب هرثأت مدعو هر لص قش

 ع 0 د ص
 ا

1 
١ 
ْ 
 ا

 عم 0
 ا /
1 ١ 

 ىغَط اَمَو رمل أ غار امىلاعت هلوقيب فصو كلذاوالاقمو الاح سانلا امج نأ وديع ا
 سس ريغل مقووأدباصتخشيإ غومردص ىش ناكل »فلتخلاو ظفاحلا لاق سداسلا هيبنتلا

 | اهف لضت ىلاتسطلا هيف ناك هلا ليئارسا يف ثوبان ةصقيف ىريطلا دنع عفو دقو ءايبنالا
 | لسوعيل هدا ىلص هب هصاصتخا يطويسلا ظفاحلا .! جرو ها ةكراشللب رشم ذهو ايل الا بولق

 ١ كرادعب ىلاعت هللا همحر روج با ظفاحلا لاق هروكتف ةكملايف 5 عبالا هيبعتلا 9 |

 || ةيلوفطلا نمؤيف تناكملوالاف ةمكم ثالغلا ثرءلكتوةمبارلاوةشلاقلاو ىلوالا ركذ |
 ىقلتل همارك !يفةدايز ثعبلادنع مناط شلا ترد ةعحعل! نملاوحالا لك ا ىلع أشنيأ |
 ءامسلا ىلا جورملا ةدارأ دنع مقوم ريوطتلا_دن م لاوحالا الك |يف يرق بلقب هي هيلا ىقايام ا

 اهايا هركذ عم ةيناثلا ةرملا ةكح رع تاعسو تلق يماشلا ظفاحلا لاف +ةاجانلل بحأتيل
 | فيلكتلائس نماث يف زيقلا ناكل كاقينا لمتحي واهب امزاج ديحوتلا باتك يف

 ]| تلاجرلا ىلع باع ام «ينب سلأتي ال تحس دقو مالسلاو ةالصلا هيلع هردص قش ا

 مقتل لسفلا !ذهيف ةكفلا نوكتنا لمححي رىلاهتهللا هحرر رب نبا ظفا| ا للاق# عا شاد
 ةرح يلا نبأ لاقو#ملسو هيلع ىلح عرش يف يقاكةدلاقلاةرملا ل وصحي غابسال ايف ةذلابما
 وهو الوالغدقو رع نعديف ىقاياملالب .اقواسدةم ناك دفوهبلق لغم ريملامت هلل هر

 ةكملا ثرجدقو جارعملا يف ىنعي كاده ىقلي ةايالابعأت واماظعا ةماعلا هنم ترخاو نا ريغص |

 هال امنا هقح ل ءوضولا نالاتضوتم كانه ناك ن5 الصلإ ءوضولا, لشم عضرمام ريغ كل ذب

 ع بحس ب د د ت ه
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 ؤ اذا نيعتفا ارث دحاولا اىلع ةدايزلا كائذلو هتاجانهوىلا الا يدينوب فقرا بهو ماظع العا ع

 لسغ كالذكو اماظعا ثالثا ىلا غابسالا دعباميت و لمح دق از لا ! نال ىفوالاب يس

 ل لسفلا ناكن باث ىو ناو قول | مط لب : 1

 ا لوقلاب هراع ممل صناكرئاعشلا ضمني لوفلاب هتمالة راش أو ليبقلا اذه ند سو هيأع هللا ىلص
 |١ لغادب كدا لسعلا فيريشلا مرآ !لخادل نسمح دة ىلاعت هنأ هر املأ نامرإلا لاقو»

 ١ هللا طيلا تانلاكلا رهاظو_هوثاملا ملاءنمفي رشلامرهلا ناكالف ةسدقملاةرهملا ||
 | تان انئاكلانطأب رهو وكلما لاهزع ةفيرشلاةرضحلا تناك ال وتالماعملاملاعيف ندبلار هاظب

 , ةكل الج ىلهياوت الصلاهيلعضرعتل هب جرعدفو تاقرقملا يف_:ردنانطاب لسفلاظيتا
 نأ تلق ناف *«ملسو هيلع شا لصاتطاب وار ءاظ سدقق روبطلاةالصلا نأش نمو تاوهسلا |

 ةرأأ نا ميلا ريبطتلا نع ىنيأ» رونلا ءافص فو هايبنالا نمالق:تءاررن هقاذ ىلا عندا

 وهيك الذ ىلا جاي ءيشديف ناكةربلا د ءبهنا هيلع مزلي و نطابلاريبطت يف ةيفاك نكت ىلوالا
 نيقبلا قلل ةثلاكلاو نرقيلانيمل ةيئاثلاونيقيلا|ءل والا (تلق) ةب رشرلاناردا نعمزتم

 لاقت يزوجلانب! مزج هب وذ ةشمريغ نم كلذ عقورجت نباظفاحلا ل لات« نمافلادستلا# |||
 لسوميل هت لصءردص قش ناكل ه لا» لا مقو 6 عا 03 تلال هياعىشامو شف ١

 راك هنأ قش لوف رهاظو ميكنلا دعبدل ضرعت نمّرأ مو دحادنع بجي ملو ال ما هل ةلابأا

 | ديعوب ةيثعنعظنل فو جوطاقت هنطب ظخ رذيلإ ثيدح يف كلما لوق كادللديد "1 ب

 (| لسو هيلع هل ىلع هردص يف طيفلارثا ثدزي اوئاكسلا ثيدح يفو هما هصقل |
 || يف تدشوأ ةهره رب انأك ةنيكحملاب تيناو رذ يبا "ثيدح يف 6 رشاملا هيبنتلا ل ||

 لحنملاب ةماعلا ابيعمآ ىلا سأرل !ةجوحملا 'ةييكلا ةهر رهربلا يرابالا نبا لأقا“يردح

 ةيغ يداها ادق لاق هبلق نع قش هنا اهينوتيادر يب تيل يال اود يملا ا

 يفءاسلان م ةهردربلاب ريبشت ديد ةيفاص ءاضيب ةدبكس ةهرهرإلاب دأ ارادنايل مقونءاشبو |

 دعب لاق هنال ل ابةيكسلاةظفللاءذهيف باوسلاو ةيحد نبا لاق *ائافصواهسماب |
 يشولاةنيكلا اهبىبع اأو يردص يف تعضون ةحرهرب أكن كسلا تيت نطبلا عش | ْ

 ةئيل اطلاو نوكسلاىنعج ميظعلانآرقلا يف أيام اك 1و نوكسلا ن ,ءةليمةذلا لصأ يف
 رع للا بأ الار بشا هنوكل ركصذ اهدسطلا صخ 6 رشع يداخلا بيلا |
 ناوديدصق يذلا لل اًيسادمهنركل بهذلا صخر يلوسلا لاق 6 رشع يئانلا ديبعتلا 6

 72 ريطيو سجرلا هنع بهذين  داراىلاعتهقاناو باهذلل ىباطف بهدلاظفل ىلا ترظن ّْ
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 هافصاو 1يش بنا هنالجو هفاصوأو وأو بهذلا مم ىلا تت اولسوي سايت أ

 ةقنلاو بعذلا أنا لاعتسا ثوب ام ربخلا !ذعيف سبل يوولا لاقي رشع كلاذلا هيلا 7
 ]ا

 ةنيدملا يق كك 1 مرش نال يأ يتتاةشنلا اوسهذلايئاوا لايعشسا ماو هيلدا لص يبتلا

 ةيللاءاع لسنيإل اما ائا ةرج يلا:  فنبالانعويقلبا !مامالا مزج وءأيمل 1 لضفاهنام زمز 'امع ٠

 كن «مزعزيف مالا
 ليعامما هيتوا نم لصأ مزمز ءامنأك ال ريغ لاقو+ ضرالا يف لسو هيلع هلل ىلع هتكرب

 دليلا يحاصو ةيحاص وم راصوودسجو هلق هلعامرملعىلر 0

 هصاصتخا ىلا ةراشالا نءديف انوكلل ذك قودصلا قداصلا» دلو نوكينإب سان ةكرابملا

 تيبلا ةبادحو هدلرلو سابعال ةياقسلا لعخ حتتلا يف هيلا ةيالرلا تراصدت هتاف دس كذب

 هددص إْغيف ةكللا 0 رشع ساطأ هيغتلا و ةمايقلا مد لادبقتعوةبش نب نافعت ا

 هشعيرشأ قوراو هثمالوهل وذصي ثقولا ناىلا اوالارادك الا رصنعو ساجر الا ليف يتلا |

 تت اذيالاومهب رفطلاو هئا دعالعر مما هحارشلا يإ هردص جراث لا ةراشالاوهتنسو *أر هلا!

 لا ةيحدنبأ لاقو# مهن ايس نع زواهت اوم ةرفخملاب هتما لع تنين أط يا هبلق ةدو ريب

 دلل“ لمع ءايدلت لاعب ناملاعتدارا 9 درباوجلتلاب ياخ ءيلسغاوبللا ع ارقأأو

 ىلاع 3300 ارائهبلع نولوتشي ءانعأ هل ناك هنالو صرحأ د هد ىلا قاكلاةوعد لءو دهزإ ايئدلا 1

 كاذ توبا هيل لسقف هادعالا تالاق موسم ردصلا قيض نمي رشلاع معيط هنع يفنب نأ

 لفن نوارقي مب كر ادسق يقيد ملم دقو ىلاعت لاقاك قيضلا هقراقي وةعسدردنم
 شا

 ادهني علا مق مقيو اهرهاظ ل عةياور لك لمي نا لمسح رنطبلا ركذ يلو بلقلا ركذ

 ٍ مير لبا ناك منالو انك م بك نوكي نا مزالب س لوما عتساو ا لمف اذه نال

 ا ملسو هيطمش ا ىلص هبلة للغنم ذ ذوي يلع لا !هيدتلا غر جنبا ظفاملا هلع ديت اي

 1 ءاأقب كلذب دب رائضرالايف رقيسا# )2 ةنجلا نم ١ عام لصاأن

 ١ ةيبارتلا ازجالاب ردكتلا مدعو ءافصلا نءاسهيف اممم دربلاوجلثلا ءاج لسو هيلع هلأ ىلع |

 ١" ريبكتلا نيب لوقي ملسو هيلعوُذا لص ناكدفو هبلقىلا نيقيلاو" رات نمدب رعشب انيجافلاب هبلق

 ا يف نوكي ل اموداح دو ة بلا بيط هبلق فرعي ١ اياك 'ىلتع بهذ نم تسلط يف ةدجلا

 أ لوقي دحأ موا ِق اك هتيعاب رثرسك و أةنأر ج جش واب رض !ذاثيحب راصفةرم ريغ دل اة

 0 تاوسشأا ل 0 !ةنأو يف اجلي رشع سداسلا هيينتلأ ع نوملعي ال مهنا ي ىوةأ رثغ ملا

 ا ديا اوبيث ءاجهنال ممضعب هرهظت ةساو بلقاوهو نطب امانه نوكلاب دارأ ل لقا 2
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 00 ااا00امللالااا

 ادم > امامج الم يااا ص خصسعمم

 كا ل اب سمسا دع يفصل قصور اد صعب نإ يطل ند هدمه دعب د ايو ولم. دع حلاو ا يطصملا ءام

 ,ىةرهدخاو# بالا ركل ضرعتي لو. راطبلا لب ةرم .ماسو هيا يلصربخ لاقي ناب



 ا!

 تدطيف 3 2 0 ناثولوسلا 0 0 ا
 اييف زوجي الوهيموقث يدلاواراالا ابيفصوبال ضا رءالاو ضرعناجالاوبهذ ارم |

 1ث كثسطلايف اعريع امنا انلف ضارعالا ةنصنمالماسجالا ةغص نعلاقت الا نال لاقتنالا ١

 ا للاب باطخعا نب رمجوإضق ىطعاو هبرش يذلا ثرللا نع ربع اك نامالاو ةكملاب |!

 5 ادربو احلق تسطلايف راك يذلا لمأو ةكحو اناا هبلقيف غرفا ام ليوأت نكن

 هتروصب ىلوالاةرأأ يلدتع ريعودبلا لوأي اه ةينانلا ة :رأا يف ريعن لوالا زيدملايف ركذ

 ىتح اهي هدقتعا هذلا تسطةيس جاذلا ى :أر الف الفط ناكىوالا يف نال اهآرفلا ا
 لوو عل معامل ولع بهذلا تطيعأ ًارازف انناك ىرخالاةرا ةراايقو ىعبدإي وأتفرع |

 ْ كي هراقما بس ىلع نيثي دا يفدظنإن راكف اًراعا او ةكح ماقاا كال ذ يف ءدقتعاو هنيل ||

 بنا|

 30 ا هدم يس

 !| ةداي ل هب لصحي ءيشتسسطلا يف لج ىبملا رم نباظفاحاو يوونلا لاقو*«ىهتنانيماقملا ا ط1

 | !وئاج يئامملا قو ةقيقألا ىلع ركي نأ لمدجي ءولمللا اذهو ةكملا لا كر نامالا لاك يف
 لامعالا نزو ثلا ذكر شدك ةروه يف توملاو فلا مأك ةمايقلا مورا رى2 ةرقبلا ةروسنا؟اج
 ليثملا باب نمكالذ لعل عامل عرش يفيراضيبلا لاقر«بيفلا ل |لاوحل نمدكال ذ ريغو
 هتدئافو ةلمبملان يملا مهب طئاطلا ضرعيف رانلاو ةنجلادإتلذمأك اريدك عقوبيفاعملا لشق ذا

 ١ ل5 يف ةدايز هب لصحي م يشديف لمج هلوقب يورنلا راشاو سوسولاب يودعلإ ه5
 | ناهالا ىرقاب افصتم ناكملسو هيلعشا ىلع هناىلا هرخآىلاةمكحمل (لاكونايالا |!
 | ركذ اهريغيقو نطباركذتي اور يفق ردصلا را نطبلا ولما 96 رشعنماقلا هيبنتلا 6 أ

 ١١ ىرخا يت ريخاو نظيلاب ةياور يف ماو هيلع لص ربخاو هه ائام بارماظلاوباقلا |

 هبداقاب ؛يثلاي يم“ برها نال ة سون بالا ركدوبلقأا دا ارا نوكي نا لمتحي و باقلاب
 رمالمإل' م وشي 00 ا 78 عزمت و ىلاعت 0 هيفناك اع وأ

 ير عساتلاهينتلا لي ردصلاوهر هينوه ام مماب هاممف ىلقل يف ؛دملاب هارل لا |

 ١ سفنلا بدت جو ةريص لا دأقت مهلا | ةفرع# ىلع 0

 اماه يوونلا مامالا لاقكالذ زاح تو :ركطاو رهدض نحنكلاو دي لمع قطا 00

 ىلع هلك كلذ لعق كموهونأرقلا ىلعت كا اقدر وا ةينك لاننا انل انص

 فاللي: يطوق فلا ا

 د دب ييممم ومو لرب مب جسد ببم محل ردم دهم دس نوبل افق 20069 ل

 ا 2 جم
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 ةكطلا يمل تاتا !نال نامزالتب دقث لوألا ىلعو دجوت ال دقو نامالا نو د ةكملا دجوت |
 هرخآ ىلا هشما نم ةرشعب هنز هلوق يف نزولاب دارملا ءاذعلا ضءب لاق # نورشعلا هينبتلا

 ملعيإ كل !ذنيكلملا ١ اه دئاؤوكلدك و هو لضلا نايا دارملا نوكي يرابتعال نزولا

 0 رومالا نمره ذاهدقتعي وهريغهب ريخيىح كلذ ذملسوديلع هللا لص لوسر

 اذه نع ىلاستدللا همر في رشي !نينيدأاناهريمالسالا عيشتل ا دويماشل اطناخلالاق |

 ١ 5 نإ يضفتقي ثيدملا اذح مطل بتكف قب اسلا مالكلا | ىلعيفوقولبق ثيدجحلا

 يف هثمانمأثلا لعجاوةفك يف هامجأ هيحاصل كالا لاق كلزدسن تاوذ اعنا الج
 هيلا ليغ ثيحي فاالل امدعع ساط احر سو ةيلع 8 الصوب ام جرف لفتنكا

 ١ - !,ىتلا اهلك يفاعملا تعمتجا رلىتم ناو ناخجرلا تعش كاملا فرع الو مومشعي ظقس
 لامهب تنزو هما ناولالاق ةمالا لع عيل ميس السللا م عضوة فكيف ثعضرو ا

 يعتنا اهزيغ اهم واسي نأ ل يحشسل لئاضفلا نمد! ىلاعتهللاهبعو امو قامت اريخ رث امال مهب |
 نبا يور ةوبتلاّءاخ ىلعديف كد يذلا 96 نمانلا ب ايلاف هلون يناشلا فا ارحاوج نموأل |

 ىلا ليربج هاج لاق هنعملاعتهكا !يذرةري ره يبا نح ىلعي وباو رازبلاو ماحيلا نبأ ورارج ا
 ايك مزمز هامنمتسسطب ينتئا ليكي لب ربع ل لاق ليئاكتي ه«.ومنسو هيلعمنا يبس يبل

 ثالثب ليئاكبم هيلا فلتخاو تارم ثالث اسقف هنطب نع قشفءردص حرشاوهبث رهطا ١

 يقي و نانو ازعو الح لهو ىذا نمديف نآك امعزنودردص ج شن مزهز »أه نم ساسمط

 دقو* جارعملا ثيدحرك ذو هيلعيلمقل سرفب ءانأ ممةوبلا اخي هيفتك نيبرتخو امالساو

 ناخيشلا ىور*ةلحملا رز لئماحدحا ى ىنملاةلباقتمة ريدك اوقا ىلعةوبنلا ءاخ يق فلتخلا
 نأ ةوبدلا احممل تراظتف ل فهيلع هنأ لص يبنلاروظ فلخ تف لاقدب زيني بئاسلا نع

 ليقو روتسلاو لكلا اهب دثي لا رارزالا دحاو وهةلجملا رثو :ةلسط ارز لثم هيفثك |
 نعرلس ىور#فكلا ةضوق يأ عيل ةتايفانلا امتي اهرزوفورعما رئاطلاذلجحلاب دثدا
 منعك ضغأ 1 دنعإ يديم ىلص يفتك نيب ب ةويتلات اخ ىلا ترظن لاف نيجرس نب قافبع.

 هللا يه رةرم# نب ,رباجوع لس ىور#ةماجخلا مي !كلاثلا# ناليخ هيلءاممح ىرسللا |
 ا ةدسج قي ةماحلا اغيب لم ءملسو يلع ل لمين كني ان تير لاف

 هللالوسر قدك نيب عاما تيار لاتدعسا يضر نازس نعكاجتلا نب نساوب اىورو+ |
 ١ يذعرتلاو دمحا مامالا يور ممدجرعش هنا ميارلاو«ةماجلا ةقيب لامملسو هيلع هَل ىلص



 ازالك

 ظفلب يروباسيتلا ديعسوباءاورو*هفتك دنع ممدجم رعش لاق متاهلا اسمهل ليقت اا ىلع

 نع قرط ن *يتيمبلاو دعس نباو دمح!مامالاىور ةءلسلاك ناك هلا سماخغا#دوس تارعش

 كروي ةماسلا لد ىلا ترظنف ملسو هيلع هلا ىله هلل لوسر م ايلا عمت .ةلطنا لاق ة شمري ظ

 هنعيلاعت ها يفد ي يردخلا كيسي | نع يذمرألا يور ةزشأن ةعضب هناسداسلا*هيفجك

 يراها دنعظتال فو ةزشانة مشب سو هيلع هللا ىلح هللا لوس .ر فنك نيب يذلا تاما لاق

 . نباىور#ةقدنبلا لثمدناعباسلا#هيقدتك نيب زشانم طال ةعئان ةم قيمبلار جراتلايف

 نع'أطعنع جيرجنبأ امدح دقرتميفاق يارب نب قاحسا قي ؛ رط نم دحر يف نأب 55

 ةقددبلا لثم لسو هيلع ىلسينلار لن ىلع وبن ءاخ ناك لاقاهنعىلاتدثل يضر رم نب |
 ن اظلادرو» يف يمتيملا ظناحلا لاقرسو هيلءهللا لص هللا لوسر دمحاهيف بوتكم مل نم

 ماظابةوبتلا اخ اورلا ضعي لعطلتخا ثيدملا اًدهدروا نا دعب نابح أدي زا
 لالا يهخر ىمو* يلا ن نعي ذمرتلا يور+ةحافتلا لثمهلا نماثلا# بتكلا هب متي يذلا

 * مجحارث اكدنا مساتلا# ةحافتلا لش. هفتك فورضغ نم لفسا ةوبتلا مخ ناكل اق هنع
 يف ازغانا اذان لاق ليوطلا هني لح يف لقرهلوسر يخوذتلا نع قيمبلاو دمحا مامالا ىور

 ةرفصلاىلا برضت + !ووسةماشك هنا رشاملا#«ةمضشلا ةمحملل لثم ف تكلا فورضغ عضوم
 ةرفصلا ىلا بريغت دوستةماشك وبلا اخ ناكت لااا اونعشا يمرةشثاعنعيور*

 قب رط نمة.قيخيلا نب ركب وباءاور سرفلا فرغم ابن كت اكارتم كح
 رشع يداملا *تباثريغوهو دعتا دبع نب زي رملادبع انث دحيم اذرفلا هقادبعنب جموبص

 ريغوهو مهضعب نع خير اتيف ةءغيخ ىلا نياداقن اليت ىلا يف ةراثمم ءارضخ ةماش هنا

 رشب نب دابعنعةفر ل يق يدن وباو يار رطلا صور زتع ةنكرك هنا رم *عءيناملا»هياثباث

 بوتكم مام ة شيك هنارشع ثلاثلا#ىيعش هدتسو مالا ىريناوركي سودا ىلع
 ميكحلا هاور روصنم كنافتئش ثيح دجوت اهرهاظ فوم كيرشال هدحو هللا اهتطاي يف
 انيعب ذيأعءاو هألًالتي رونك هنارشع عبارلاد# للأب ثيدحو هو دروملا يفىلاق يعنوباو يذمزألا
 تاعمتجتارعشْث الث هنا ارشع سال ا» سوا نب دأدش نع ةمجملا ذوةيتحت ايوة بع

 ةماجلا ةدنك ةدغهنارشع سداسلا*هذي رات يف يعاضقلا ةمالس نب دمع للا دبعوب ٠ هركذ

 هافر

 ]| يعباصا تعضوو هرهظ تح سمو تون دف يرهظ حسم ءاقندأ ملسو ةيلعدتلا لحشالوشر ل

 ا هللالوسرن اكو زنع ةكردن أ كرا هفعبكف راع ىلع ةوبنلا اخ ناكل اذ دنع ىلاعتهللا يضر

 كلذ يور ةمهدلا ىلا برضت ةريغص ةننثك هنارشع عباسلا +هتريسيف مصاعيإا نبا



 1لال ١

 نب رمت نعيش 51 نياكور هبت ءي يشك دلارشع نماشلا ءاهنعىلامت هللا يضر ةشاعن ع[

 هنأ لمشأ لوسر رياك يلعءاخلا تي ار لاق هدعيملاعت هللا يمريراصنالا دي ز نب بطخا

 رمل ةرادك هيفتك نيب ناكةنارشع عمانلا#هبنذ ذي هنأك ءرفطب !ذكم لاق ملسو هيلع
 هلال وسرد قفسالا يناثلا رطسلا يفو هلللالا هلال لوالا رطسلا نآرطس اهيف بوتكم |

 وهو دروأأ يف لاق هنيدح نم لوألا ءزملا يف قشمدلا ليعايسا !نبدحا جادحدلا وبا اطر

 نمل وبا طنا لا لاق «هدسج هيشب ةماعتلاةضي لثمهيفتك نيبةوبنلا اذ تير لان
 هظفلو لسوهياتسللا ىلص هتفص يف جيعصلا يف ثيدح يف اذه يور نارظلا دروميف يحشبملا
 همضوميق فلتخاو * ةاورلا ضعب نم طاق نابحي نباةياورو بارصلاوهوةماملا ةضيبلتم

 نعةياور قو «ىرسلا هنثك ضف دنعدنا اسم حفص ىف اسد هباعاملا لصد دسج نع

 تاياورلا هذه ءايعلا لاق#ملسو هيلعلا لم ىف لا هقت فورضغ دنعهلا_كنالع

 ةعشإ رخ +اوةحافتل كرمخأو ةمامحة ضدك رشس ار ةناخشبل انانزا مافورعملا 0 وهو

 وهو دخأو اه ادم ظانلا ابلك مك ةزتملا ةيكركر سأو ةمعصل : اكو ةئانة وة انمحل

 0 نمو ل ةمطق

 اماو دازو ىفاقلا هرش ركذو ذيلا ممجردق ربك اذاوةماملاة غيب ردقللق اذا رسنالا
 ةئيه ىلعاهانعم نوكيو ةريخكلا تاياورلا قفو لعلوؤتن ةفلاةكلاهر ءاظن فكلا ماج ةياور
 دنع مالا نوك ف ةكَللا او يلبهبسلا لاق»# ةمالاة ديب ردقيف هدم رذصا ادنكل فكلا عج

 مدأ نبال سوسو هنم ع كوملا كلذو ناطيشا َه ةصوسو نم عوص م هنا رسالا هتك

 لع تاك يع مخ ٍءاديلق ؛لمام هنا رابتعالا ةيجلع ةوبلا اخ عضو يف ةكحلاو لاق |
 ملسوهيلعمشا ىلع هللا لوسر انديسل ةوبلا ءازجحا ىلاعت هلل |عمجل أردر اكسب هيلا ءاعولا

 سور موتخلا ءيذلا فثرال مثلا كلذ لجا نمهيلا اليبس ودلع دجج يلو ا
 كشلا لا 'همدخب هىثلا اناا !ذارادلا .ذهيف انلىلاعت شاريبدت كاذكو
 هل نئمطتاتخةبلق يف نيلاعلا بر مت كاذلف ك”ريييدآلا نيب اميل ماصخلا مطقناو

 يفتتل ظناملا لاف*ةضيبلاكةيفلعك نيب ربظف بلقلا هتوق تدمتو هيف رودلا قلاوباقلا

 ْ ةرعم نب رباب نع دحيم يف نابح نبأ ىورةماعت ةضيك هلأ نورشملا# نالطيلا نيب لطاب

 ا ةلجسلا رك لاق دحا رتل عتسامب هيش وأر لك لب فالتخاب كلذ سلو سأل يفةب راقتم

 | هفعك دنعرما اراب اًعيف نك ةربنلا اخ نا ىلع ةتبانلا ثيداحالا تدم فلا يفىطرقلا

 ل هردص قش ددع عضوانلاو سو هيلعهللا ىلص هندالو نوحا دوجوم نكي احلا ناشيداحالا



 ااا

 ليقوهب دلو ليق ظفلب معالا يف لقت لوةوءودب دلوهنا عز نم ىلع ب تهت هفوة مبا دنع ||

 طفاخلا لاق تيثامدقل امو رن باظفاحلالاق ذئاع نبانعياطلذ» هلقنو عضونيح

 ةميلح دنع فيرشلاوردص ىشدنع عضو امنا هنأ يثعإ ررغلا يف هحضصو تلق دعب ياشلا

 هتعشرم دلع دعم ينبدالب يفوهو ىلوالا*تارسشالث رركت متخلا ناشي داحالا يفتقم»

 قش كي داحأ نم# يئايأفقاملو لاق# ءارسالا دنعةنلانلا او+ ثعبلا دنع يناثلا و#ةميأح

 ناهرإلا لسو *« طا ىلاعتدللاو تاخلا ركذ ىلع نين «رشع ني أوهو سو ديلعهلا يلصوردم

 باجاذ5# رردلا مافي موتخ يبن لكوأ سو هيلعمشأ لص ينلا صئاصخ نم ةوبنلا اضل هيبلحلا
 نا اهند# كرام لسو هيلعمللا لص دب صخ هنا رهظي يذلا نكلو ايش كلذ يف رمتشاال |

 قورو# هدعب شفي الف هب متخ ةوبنلا باب ن الو هريغشكلا ذك سيلو نيبنلا تاخ هنأ ىلا ةراشا
 الا ىتييلاهدب يق ةربنلاةماش هيلعتفاكدقو الا (يبندللا ثعبيمل لاق هبشم نب بهو نعم املا

 ظفاحلا هفيش ينعي عييشلادب مزجو ءايبئالا نعدب صشخا اه سوديلعشا ىلصيتلاريلخب متاطلا |
 #«كلذ فلاخي امماهريغيف مقوأمل اقالخ ةحيصلا حمنلا يف ا” بيللاجذومنا يف يطويسلا
 ىنقابلاطسابلادبععيشلا لاق *هتوم فرع املبب أكف هتافودنع مارقربنلا غا> نا ليقو

 ةقيقح ملاسو هيلع هلا ىلص يلا ثومدعب ناتيقاب ةلاسرلاو ةودتلا ليق 2 ان ءافطص الا يف
 يضوحورلا وهنامالاو ةلاسرلاوةوبنلاب فصتملا نال هتومدعب نماوللناميالا فصو قب 3
 عضوال هنال( تل كل ذ ىلع ةمالعوهام عفر لق يفسللاهب حرصك ندبأا تب ريختثال ةيقاب
 هدسجيف هئاقيل قي لن ترملاب هنمنمالا# دقو ن اطيشلا نم ةمصعلاو لج ىلا مان وة كش

 مثدنع مالسلاو ةالصلامهيلع هايبنالا ثرال لب يفسلاهلاق اال هباعتتا ةماعو يرعشالا

 ملسو هيلع ملا ىلصهشا لوسر ينف درا لاق هدعياعتلل يشر رباج نعدخي راتايف ركاسعنباو |
 *ناكسم يلع ميناكف يعفي ةوبنلا اخ تمتتلاو هفلخ |

 ليردج لئاضف ضع هيفركد يذلا 96مساتلا بابلا ين لوق يئاشلا ظناحلارعارج نمو ١
 كيل الثو ةسمخ يف هباتك ينم ال لا ةيلع لي ربج ىلامق هلك د مالا اسهيط ل يئاكيسو |

 اودع نك رم نيعضو» يفةرقبلا يف عضاوم ثالث يفدععاب» ,رك دو هريغو ير صلاب امضوم

0 

0 

 | شو *روكي اذه لمف هاهينتك نيب تناك ة وبلا ةماش ناف لسو هيلع لص اشبن نوكيا

 5 نسحلا ىلا بهذ موهةقيقءايبنالا ترد ءبتلاسرلاو ةوبنلا ءاقب نم ىسنلا درك دامو#ةدئاف

 | هييرغيف يبرحلا هاربا ظفاحلا ىور 9 ةدئاف 99 رابخالاهب تدرو ا؟موبف يف ءايحا

 سس ل َ 2 ل ا الا
 | اًملَطت نورا تلانلاولب ريجوولسْوَو هتكذلمو دق اًودع ناك نم ٠ ليرب+

 ا



|] 
 يي بمس

 عضاومةعب رايف يظعتلا لوب ىلع عجبا ظفلب هركذو#لي ربو 'ءالوم ره هللا نك
 ظ ع ص عرض ةظاصسرس لا 0 تمر لم4 ل راموس ل »م دسم .كاتطنمأ هللا نإ ؛رم اي ةكيالملأ تكد ذو. م6 وق ليربج داق دوعسم نبا ةءارق ليلدب .دحو لي روج نم ةكئ الملأ هن دات ن ارم [يف كلاثلاو يئالاو زوالا

 مورا وةكي السلا لؤكتت ل لا يف عبارلاو« كرنب ه1 نإ عمي ةكيذلملا تلق ذإ
 هتئاضاب ءاقاطم حورلا ظفلب عضاوممةيناثف حو را اضفلب هركذو*«يحولا حيورلاو لي دبج ىنعي

 لب ربج نميدملإ عر د هكلالملا جرعت لاف ةنامالاي هفصوب وةراهطلاوحو سدقلاىلا
 لا در 2 ' روم م 0 0 . ةيبسدقلا حونربءانديأو انحوي ايلا انلَسْرأَف ايف 'حورلاو ةكئتلملا لزاتت
 نم سدقلا حوار ةلؤن لحبالا فود سدقتلا حرب كتدب | ذإ*ودت الار ةرقيلا يف نيمضوع

 ا للا

 تافص عيسبدحاو عضوم يتهفصوو مكلف لع نيمآْلا حور دب لوت ءارعشلا وجابر
 ةدوس يف كلذو ةنامالاو هل ةكلالل !ةعاطوةناكملاوةبرقلاوةوقلاو مركلارةلاسرلا شو ةليمج
 "م عاطم نيكد شراي ذ دنع و يذرعرك لوس لو د ىلاءتهلوةريركتلا

ُ 0 00 7 ٠ 
 هللا بوس سر ىلاق لاقام هتعمل يِيرهثلا دبع نب رباس نع ةملغعلا يفي شلاوب ا ى هرو*نييأ

 ةريسا ملا 0صرهمهناو ليفارساو ليئاكيمو لي ربج هلا ىلا قلل برقأ سو هيلع هللا ىلص

 ليثاكيمو لي ربج ك المالا ةعب رالا ءال 'ره اق بهو نعي شلاوبا يورود# ةنس فل! نيس

 مومييبجب نم لواو مهتيي نم رتتآوةكمالملا نمهللا مهقلخ نم لوا تول اثالسو ليئارساو
 هلسر ىلع لا تدطا نيما لي ربج ىلاق .ترارمت يبا نب دلاخ نع خشلاوبا ىورو#تاربدملا

 جشيشلاوبا ىورو#* بجاملاةلذنب ليفارسساو سانلا لامعا نم عفرت ىناابتكلا اتي ليئاكبو ا

 لاق هللا ىلع مرك ادك الملا ياها لوسراب لاقالجر نانيعباتلا ما دحا دلاخ نب ةمركع نع |

 || لي ربج اما توملا كلمو ليفارضأو ليئ كيمو لي ربج لاقت طبه لي ربج جرعف يرداال |
 || طقسأ ةقرولكو طقس ةرطف لكيحاصف ليئاكيم اماونيلسرملا ب حاصو برشا بح اصف |

 مهيب ودعي هللا نيماق ليفارسأ امأو ربو زبيف دبع لك حور ضر.ةبلكو موف توملاكاماماو
 نأ قاربلا يلعمالكلا هيفرك د يذلا رشاملا بابلا يفدلرق يماشلا ظفاحلا ردارج ندوا9# 0
 ىلا ةراشا قاربلا ىلعملسو هيلءهللا يلص ىبنلا بوكر ناكامتاو ةرج يلا نب !لاة ضبا هنول ْ

 نال ةطلاس ةردقلاولاق باودلا نمهريغ فالف دكلمادحا نا لقنيملهنال هب صاصتخالا ||
 دعصول هنالافي رشنو هل ةراشب قاربلا ناك نكل قارب ريغ ن ءملسو هيلعمللا ىلص هسفني دعصب |[
 ىلاعت ىلا ناك دفواسبنأةداعلاق :رخ جرخأ ور ةيحدنب!لاقو#شا«ةروص ىف ناكل هسننب ا
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 ا سال 1 بوكر أ ةفصو برك لانكم وقابل ودب, ملسو هيلع : ىلص هيبن غاري نأ لعارداق 1

 ا

 ا

 ا تللان راكذيفر ملا ةماركلل رابظا قاريلاب «ارسالا ل اءاووداملا < نمفرطب مظملاماقملا اذهيف

 1 غي هياددإ كي يد بوك روهيلاشعب هيلاهصتغاوهباصيصخوهلايلو عجدخمأ اأذأ انملأ
1 

 | ىلا ةراشالا ملعا هقاوشألذ ناككل ذبلا لكشب هنكلو سرفلا لكشب قاربلا نكيملو ياا ْ
 ام ةباد نم بيع 'عارسالا يئةريتلا رابظالوا فرغو برح يفالن ماو لس يق بوكرلانأ
 يف ةلغبلا ماسو دباس لص ىالابك ردقتت ليقناف ف ةداءدي دشلا عارسالاب| كش فصرب
 برصضلاو _:ردطلا نطاو مي مال لاو الاصفاهباعهتول ىيقفلا كلذن أك باوحلاو*برأ لس

 ةعاجشلا دب وعنه *« ملسو هيلعهما ىلص هب هصخلاعتهقان راكألو معلا رشي باصتنالاو

 بلقةوق مل «دنع برشا نأ نب نال واني ٌأطلا بوكر مةداءلاغبافالاوتوقلا ديزعو |

 | وا ةكالملا ةفجا ىلع ءارسالا ناك العليق ناف#ىلاهت هلل لصالكوتو ةقثو سنن ةعاجشو
 | كاع هعالطأ دايما تاقنامزلا يطك ةوطخماوا مالسلا هياعنابمل لمعت تناكاكجيرلا

 | جراوا ةكاللا لح يف بجعالواب ايعارما نيش أو ةداعل ةقراأغأ تالا علب ا
 م عقرو اهتنص نعي , محط اذه يفةباد ىلع امعطق فااخن ةفاسملا ماو له عطقرلا ةبسالاب

 هيلع لي ريجذخا دقنأ محاجأ 0 مظع ظعا وهامة كم الحلب ملسو هيلع لمه ميظعت

 ٠١ هللا ىلس هل مجان ةكئالملا رب اك نمايهو قار ماعز م مالا هيلع ليا اكيمودب ريمزاسلا
 ا ضب يفو#فرشلا ين اذهورل موديلا ىلمدل هلك الخلا باكراو قاربلا لم ملسو هيلع
 ا فليشاو* كنا باطخ هبطاخ لي ربج نأ رخ 1 رتايفوثئاالو رك ذال قابلا نأ ا راثآلا ا

 أدب هايرلالا بوكري هدعبل هل بعصتا اتا لاطب نبا لاقف قاربلاباعدتسا يفةكحلا يف
 قاربلا بعصتساف ءارسالا ركذ يف قام سا نا ةياورددبتوبو السلات الصلايطو هيلع ْ

 نبأ لاقو+ةراقلا يف تيكرو 05 5-5 ربذ ,ملاة دعب تناكو لبقأ يكرت ءاينالاتناكو

 | هلوقب لب ريجدارأو سو هيلعمللا لص يبنلا بوكرب اوهزواهيتث ب عصتسا اممأ رتل نباوةيحد |
 أ هيلع هلم ىبلاةناكل انامناوتب وعصلا دصقيإ هنا لاما ناسلب قاطنت أ يعصتست لمحعأ
 لش نم قرفو باعصتسالا نمأرجتل لاخلا ناسلب هباجا هل يناقرع ضئرانلاقا ذو لسو

 ين كيلع امئافتبثاهل لاق ىتح و هياءشا ىلع هب ليجلاةقجر ,نمبي رقكاذو باتعلا |

 هللادمحر يننملا انيراطقنب , مساق جلا لاقوحسبضغةز مال برط ةزهاهناف ديببشو قيدصو ٠

 *طسو هلع! ]صدرا لوسران ديس ةبيهنءاق ف هبامصتسا ناكامما لاقي ن ادعبب الورم لاعت



 ازا

 | هلا_لوسرنا ةفيذح نعدمحمامالا د نمت هفلخمارملسو هيلع لص يبنلا ماما بكر له
 يفو *س دقات يبا ايناىتح لي ربجو وهمزبظ ليازي لف قاربلاب يقاملسو هيلع هللا ىلص
 لي ريج_فلخ هبك رف ظفل يفوهلافيدر قاربلا يعدل لب ربج نا نابح نبا دنع هتعةياور
 نيب هلم قاربلاب ماسو هيلعهللا لص ى ءهلا ىلا لب ريج نأ يلعب لا ثي دح يفو#أمهب راسف

 لب زبح فاط دكر قارا ابنا هعئردوعسم لاش ثيدح يفو* يفاربطلاو اورهيدي

 دنس يبكأقلا ىور يلسو هيعمل لص هللا لوسزان ديس ل بق ءايبنالا بوكرلدعم هنا يرعتلاو
 ثيدح فد# قابلا لعدمأو لعام وزي يهاب ناك لاقدعولا نثر يطزعنسح

 قاربلا طب ر يفو يورنلامامالا لاق*هريغو قييبلا ءاور ىلبق هكر هايبنالا تناكو ديعسيلا
 داتعالا ناك اذا لكوتلا يف ح دقي ال كال ذ ناو بابس الا طاع ورومالا يف طايتحال اب ذخالا
 لكوتلا ةحبت عم مزملاب لخالا يلم هيبنتلا هقفلا نما فهو يل بسلا لاقو#ىلاعتو هنادي هللا ىلع
 يف هندجو بهو لاذشللا ملا يفوت نم ممزلسا غالب :«نإ بهو نع يور كر دقلاي نامالاو

 ىملاعت هلثا ردقب نايا عمدتاذ سو يلعمملا ىلصمإ فوحنلا ذهو ةمدقلا هللا بثكمرم اباتك نيعبس
 يتح هب ورح يف حاللا دعب ومرافسايف دوزتي ناك بسام باتكلا ما يف ىرسدق هناب هملعو
 كلذ ريغو قاربلاطب رو دحا ةوزرغيف نيعر د نيب رهاظدقل

 لئاضأ ضعب : ىلع هيف ملكت يذلا 6#رشع يداحلا باب ل١يفهلوق يناثلا ظفاحلا رهاوج نمو
 يغررم نيم دبع نعم احاودجامنباو يأنلاودجا ,مامالا ءاوراءاهتموسدقملاث يب
 هبرلأس سدقلل تي يب نابلس موديل عدلا ىلص هللا لوسر لاق لافام معيملاعت هلا

 نم دحال يشبيال كك.هل ًاسوجمايا ءاطعاف هككح قراصي جس هلاس *اهاب |داطعافاث الث

 ىعب دعما اذهيف ةالصلاالادب ريال هتيب كر جرخ ل لجرا عادل سو اياها طعاف دعب

 نا وجرن نحنو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لاق هما هئدلو مويك ةتئيطخ نم جرخسدقلاتي
 رك لئاضف ها ركّدو*كلذ هاطعادقمملاعت هللا نوكي ||

 هياعدللا لص هتاقالم هيف كذ يذلا رشعيانلا بابلا يف هلوق ياشلا ظفاحلا رهاوج نمر
 . 8 سدقألاتيب يفمالسلا مهل !«هايبنالا ملسوديلعملا لم 2 ماقإك لين ناف* سو

 ل مهقرعوم © رول هلاف لي ربج نم مهنع لأسو تاوعجلا يف ةليلا كت مآ مس رعو يلع

 0 | امها و هيلعهللا لص هنا باوجلاو*مهتعلب رهج لاوس ىلا جاتحا
 |١ يع مدي يولعلا توكأملا ىلا لصوأا ٌةضرالايف ثدوجو قت ةب رشبلا ةئرملا ىلع هما



 اما ١

 ةءاسلا ثللت مدهاش ثيح ةيملالا ةردةللاجانهتو لسو هيلعهللا ىص هلا رك يولعلا توكلملاب
 لويس انا جتال اا هع هكلذلت» امسلايف ىلز انسوفثار م ضرالايف

 عرسأ يف تاومم تل بق طر داق ةظلل يف ناكملا اذهلا»دمصا يذق امتنا ملعي

 مداسجأنأ مموييلع هللا تاولص ءايبنالا ةيؤر لكشتسا دفو* ى ل امتو هناعس نبع ةفرط نم

 ةاقالفعداسجا ترضحاوا مج .اسجاروعب تلكشن محاورات اب سيجار مروبق يل ةرقتسم

 مشاه نينمرلا ديعشي دحم دبي واعر كتو هاقي رشق للا ثا ملسو هيلع يلحيبلا
 ءايبلالا هال أيطهتب ذرةر جيلان 0 ءأ ينال نه هنود نق مداد ثعب وهريغو قم لادنع

 لك ترءاع ملسو هيلع ىلص نوكب' !نأ (لوالا] اهرجو لمت ييلعو هيلع لسومللا ص

 كروكي هيفهنياعيذلامضوملا نماهب ربخا يتلا ةروصلا ىلع ضرالا يف هريق يف مهنمدحاو
 هيطدلرق هجولا اذفدجشي كالذ كردا ام ةييصبلاب رصبلا يفةرقلانم هاطعادقىلاعتهللا

 راسو هيلعمللا لص نوكي ن' لمست طئاحلا اذه ضرع يفرادلاو ةنلاتيأرمالسلاوةالصلا
 تلقي نوكيا (يئاثلادجولا) اطل ءيلا:«نمل الخلا تبأرلاقياكمضوما كلذ نم ما
 مهحاورا نياع يلوم لعشاىلص نوكينأ (ثلاذلاهجولا لامهيلكت ةلاص ةردتلاومثروص هل
 يفر سو هيلعلا لمدعفر «لرا دارا ا لجوزعلا نوكينأ (عبارا) روم يان

 مهلبق نمدل لصحي ىتحام يظعتو لسور هيلع ىلهديبدل اءاركأ عضا عضاوم ا كلتلهروبق
 هيلعال ارابظاو نش هملعلالو هيلا رشنإاع كلذ ريو :راثلاونالاو مديلا راشأ اه
 الو ةل تع دجرالا هذه لكو يشع زج الو يئاهلغيال نا ةردقل مالسلاو ةالصلا

 * الكل ةلاص ةردقلا نالرخ الا ىلءاه دحال بج
 ةيارعدلا ىلع هيفملكت يذلا ديرشع ثلاثلابابلا ينداويماشلا ظفاإلا رداوج سوو

 ديز نيةماساو بكن يال سو عملا ىلص ىبنلا نعجارسملاوءارسالاةصقاوورنيدلا

 ناعلا» نب ةفيذحي هثلادبع نب رايودعس نبل الب و ةمامح نب الب ودي رب وكلام نب سناو ا

 سابع نوب هللادبعو نان نب بعدو سوا نب دأ دشو دعس نب لهو ب دنج نب ةرمتد
 |( فوا اب هللادبعو ريب لأ نب هللا دبعو ورم نب هللا دبعو باطلا نب رمح هللادبعو

 كرب سايملاو سناعنب نمرلا ديعودوعسم نب هلادبعو ةرارز نبدعسأ نب هللادبعو

 ركب وباو ةعدعصو .نب كلامو باطأعانب رمتو بااط يأ نب يل لعو نافع نب نائعو بلطمادبع

 يردخلا ديعسوباو يرافتلار ذرب او ءادردلاوبار يراصنالا بوياوباو ارم ا ياو قيدصلا
 ةثئاعو ركب يلا تنب ءامماو يراصنالا ىليلوباو ىعارلا ىلسوي اوةلسوب او برح ني نايقسوباو



 اا

 مهنعش يضر نينمالاما ةلسماو ]سو هيلع هللا لصد لو سر تعب موثلك ماو تنمو ما
 ةصق قايس ىلعهيفمأ ب يذلا رثع بارا بابلا يق هلوق6# يماشلا ظفاحلا رهاوج نمر
 بابلا ينم :ركذ قباسلاةباهعلا نملك ثبدس يف نانلابا كا ينح 7 لعأج 0

 إ

 تبترو ضعب يف مهضعب ثيدح. تلذداوىلاعت هات ,راغساف رخالا يسيل امرشعتلانلا

 لوقاف تالاحلا عيجج يفامم عقلا عيلو تايعارلاناذآلايف ىلحا نوكتل دحاو قسن ىلع ةصقللا

 ْ 96 محرلا نمحرلا هللا مسي
 رخام بسر ليثاك مو لنجمات ةاذارجملا يف تببلا دنع لسو هياء هللا ىلص ينلا ئي

 ىرخاةلإل تناك ىتح عري فةلبللا كلن تناكق مريخ وه مهطسوا لاقف وه مهما مملوا لاقف
 تكيياجرلا نيب طسرالا موقلا ديساو فخ رخسألا لاثومعنطسوالا لاف وهوه لوالا لاقف

 فقس جرف ةياور قو لي ربج مهنم هالوتف هربلخ ىلع هوقلتساف مزمز هباواواج ىتح هولقحاف

 تسطب ينتثا ليئاكل لي وهج لاق ثهنطب لفسا ىلا هرحغ ةرغث ىو« شف لي دإجل زنف يقيب
 هيف ناكأم عزنو تارم ثالث هل قف هبلق جرختسافهردص حرشأو هبلقربط ابك مزمز ءام نم
 ىلتع بهذ نهتسطب يف عم نهز 'ام نم تاسط ثالشب ليث اكيم هيل! فلتخاو ىذ أ نم

 متاخي هيفتك نيب مخ مث هقبطامئام الس اوانيقي والحو الع, ًالاموءردص ينهءرقاافاناعاوة كح

 هرقاح عضي لغبلا نودو راهللا قوفلي وطضيباةباد وهوا جلماج رسم قاربلاب ىلا ئةوبنلا
 هلهاذي تعفتراطبها ذأ وهالجر تعفترا لبج ىلع لا اذا نينذالا برطضم هفرط ىوتنم دنع

 ىلاعتهلا يفر سابع نب !نعفيعشددسب يباعتلا دتعو# هيل جرام هب راجي هي ذفن يف ناحانج |
 ىحتنا رقبلاكبتذو فالظاو لبالاكما رقد سرفلا ف :رمك فرعو ناسف ال ادكدخ هلاسبنع
 | اهرادافت ز أع ا اهن كو اور قواها ذا ترصاابم 9-0 باوريقو سهتنيا اور يثود لع بعصتساف

 الا لاق ع هتفرعم لعمدي لب ربج عضو ةياور يفوا ذه يلفت دمحمبأ هم لاقوأمنذأب لب راح

 ضفرا ىد اره“ اف هنم هللا لعمرك | طل ديعةياوريفو قاخ كبكر ام هللاوف قارباي يهنأ

 تناكك نا« نب سنا لاقو# يلب قاببكرت ءايبنالا تناكواهبكر ةياور ينو +هبكر ىنحرقواقرع
 ناكيتلا يهاربأةباديغو نما دبع ةلسوبإو بجسملا نيديءسلاقو +هلبقاهيكرت ءايبنالا
 ديعس ىلادنعو لير بج مءتقلطنانةيأور يفو لي زبجدب قلطتاف*مارملا تيبلا اهباعروزي

 لب ربجةياوريفو ليئاكيم قاريلامامزبو لي ريج هاكر يذخالا ناكف فرشلا يف يررباسبلا

 ||| ملدقف انحرف لوتادل لاقن لق تاذاّضرااوشلب ىقد-اوراسفهراسي نع ل ئاكيمو هني نع
 هب يممقاربلا قلطنافرجاهملا اهيلاو ةييطب تيلص ل اقال لاق تيلص نيا يردتا لاقن بكر
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 يرد يردتا لي ربجدل لاقف بكر رع لعنف لصف لونا لب ارنا ل ؛ رجال لاقثهقرا ام كاردأ يح راح عي |

 أ كل لاقغهب يوري قاربلا قاطناف بكر م ىمومةر تدنن راجت تيادلافاللاق تيد نبا

 ثيح ءانيسروطب تيلص لاقال لاق تيم بني أ يردت!لاقن بكر مث ىلهفف لدق لزنا ليريج
 ١ قلطناو بكرم لعفت لصف لزنا ليربجدل اقروا تا كرا غلب يسوم هلا ملك
 دلوشيحمحلتديب ت تيلصلافال لاق تيلص ٠ نبا يردتا لي ريحمل لاقفدب يرهمقاربلا

 آر تذتلا امكران نءةلمشب هبلطب نجلا نم اتي رفع ىأرذا قاربلا ىلع رسب ودا. ىسعأ

 /| هللا لوسرلاقف هيفا رخو هتلعش تفطنا نيتلقاذا | نذورقث تاك كلعاالا لب ربج هللاقف

 رجافالورب نمزواجيال ىنلا تاماتلامثلا تاملكب 6 كلامها دجوب ذوعا لق لي ربج اقف ىلب

 نمواهنم جرخيامرش نمو ضرالا يفر ذأ ءرش نمواههف جرءيامرش نمو 'امسلا نملزغيامرسش نم
 تفطناو هيفل بكذاف نمح راي ريت قرط. اقراط الاراوملاو ليللا قراوط نهوراهنلاو ليللا نتف |

 لاقت ثاك كداع اردصح الك موي ف نودصحي وموب يف نوعيزي موف ىلع قاواوراسف هنلعش
 أنو فعشض ةئارعستب ةتسمل ا ممل ف عا ضتهقا ليمس يف نو دهاجلا ءال هه ل اقف اذهأم لي ربجاي ا

 | ةحئارمذم لاق ةحئارلاءذها# لي ربجاي لاقت ةبيطاخي ردجوو## هفلخي وهف ءيشنماوقفثا
 ا نو عرف سعت هلا [مساب تلا قف طشملا ط ةسْدأ نوعرف ثني طش شاني اهدالوأر نوعرفةطشام

 لسراف جوزونانباة أ ٌأرلل ناكها كبر ويب رمعن تلاقيلا ريغب ,ركالوانوءرفةنبا تلاقف

 ا ناانيلا كنمناسحا ال اقناكلناق يف لاقن امهنيد نعامجر# نأ اهجوزو ةأرملادوأرف مهيلأ

 | ماظعب يناظع ممجت تلاقيفامولاق ةجاح كيلا يلن اتلاف ةياور ينو توب يف انا 2 ناانتاتق ١

 ماتا ساخن نم ةرقبب رماف ىلا نمانيلعكالاجشلل كاذ لاقاءيمجانسف دجت يدلو
 الو يعتهمأاي لاقف مهيف عيضر رغصأ |وةلي يح دحاودسب ادحاواوةلافأهدالواو يف ىقلت اهب

 فسريدهاشوا ذه راغص مو ةعب را ملكتو لاقاها دلو يتقلاف تملا ىلع كناذ يسعاقت
 ١ تناك كت داع ضضرالت مهموؤر شرت موق ىلع مع رمزا ىدديعووخي رج بحاصو

 | مهسوؤر لقادتتن يذلا ءالؤد لاق ءال عن »لب ردجاي ىلاقن ءيششالذ نممهتع رتفبالو |
 حرست ؟ نوحررسي عاقرهرابدا ىلعوعاقر مملابقا ىلع موق يللا مهةبرتكلا# العلا نع
 ليربجاي ”الؤهنم لاقف اةراهسو موج فشروو موقزلاو مي رمفلا نولك ايورنغلاو ل بالا
 ك5 !نيبأم ءرقىا م اب يشأ | ميملظاموومللا اوما تاقدص نودي ال نيذلاءالثوه لاق

 جيضتلا نوعدي رثيبملأ «ينلا نم نرلك أي اواسجل ثيبح هيف رن محلو رودتيف جوشل محل
 بيطلا لالحلاةًاركا هدنع نركت كتمان ملجرلا اذهلاق لب ربجاي اذه ام لاقف سيلعلا
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 الجري أف ابيطالالحاهجوز دنع نم موقل  أرملاو حبصي قحاه نعت بيف ةثيبختأر ايقاف |

 هتقرخالا *يشالو بوث اهب ريال قي رطلا ىلعةبشخ ىلع ف امتع حببصت ىتحهعم تدشن اشيبخ
 ال والتو هنوعطقبف قي رطلا ىلعنودعقي كتما نمماوفا لثءا فهلا لب ربجاي اذهام اقف
 اذه نم لاقفةراجملا مقلي مدنم رج يف عب الجر ىأرو*نوثدعوت طاَرع ل كب ا

 اهيلع دي زي وهوا ملامح عيطتسيال ةميلظع ةمزح عجدق لجسر ىلع ىق اداب رلا لك اذه لاقف
 اهئادا ىلعرد ةيال سانلا تاناما هد دع نوكي كاتم نم لجرلا اذهل اقلي ربجاي اذهاملاثن

 الك ديدح_ةرءضي راقب مههافشومعتلسلا ضرقت موق ىلعيفا ٌم*اهيلع ل مينا دي ريو
 ةعتفلا ءايطخءالأ ره لاقل ريجار ءال وه نا .  لاقف “يشكل ذ ند مهنع ركفيال تداءتضرف ًْ

 مرودصو مههوجو نوشمخي ساحن نمرافظأ مل مو قب سعود نرلعفي الام نولوقب كثما ءايطخ

 * مهم أرعأ يف نوعقي و سانلا مول نولك أي ن يذلا *الؤه ىلاقلي ربجايءال 'زهنم لاق

 عيطتسي الف جرخي ثيح نم مجري نا دي ري روثلا لعن مب ظعروث هنم جرخي روخص رت ىل اعيثاو

 ميطنسي الفا يلع مدنين ةميظملا ةملكل ابراكتب يذل! لجرلا اذه لاقي ريجايا هام لاف |!
 اذه املي ربجاي للاةناثوص معمو كسملا# روةدراب ةبيطأ ردجوفدأو ىلع او ثاهدري نأ

 يمدنسو يرءرحو يقربتسإو يف رغترْثكذ قف يت دءواه يأ آبراب لوق' ةنللا توصا خه لاق
 يئامو يلعو يبكا سمو يقي راباو يفاصو يناوكاو يبهذو يب شفو يف اجرمو يذلاولو يإريعو

 دار شو واخ اك, لمتو لس دنو يف نم نمو ةنمو» و نمذومو ةلمسمو سم لك أل لاق يرتد يتبلو

 نمودتي زجيضرفان مودتي بطمعا ينل اس نمو نمآ ووف ينيشخ نموادادن ايثوو نمذختي مو نك

 نسحا هلال رابتق نونماولا جلف ادفوداميملا فل االانالاهلاال هلا يفا هم يفك "يلع لكوت
 لبربحاي ا ذعام لاقت ةءتنما#ردجووا اركشماتوص عه مسفراو لءيقاو#ترضردق تأ اة نيالا

 كيسريعسو يلالغاو يلسالس ترثك دقن يندد امينتآبراي لوق' منبج توص اذهلاث ا
 لك كللاقن يت دعو أ * ينأ : افيرحدتشاو يرعق دعب دقو يللا ذعو يئاسغو عب رضو يب ميمو ]أ

 ىأرو# باسملامويب _:نمؤيال رابج لكوةثيبخو ثديخو ةرفاكو رفاكوةكرم ثمر كرشم
 رمح وهوايثالايف لاق هني ارفك هللا لوسسراي ليقف مانماب ةررال نيعاي ذره :روصيف لاجدلا ||

 ** نطق نب ىزملادبعب ههبش ةرجتش ناصغا هرعش نك يرد بكوك هن عاق هيليع ىدحا ناب

 نا انرمامالسالا دوما ولا نولمحتا_هلاقف ةكرتالم اه تؤول ادن أك ضييبأ أدومع ىأرو
 اذهام لاقت هبي يفشل أسا ير ظنا دمتاي هنيع نع عادداعد ذاريسي وهاجم و*ماشلاب هعضن
 عاده اعدذا ريسي وهاب وتكتما تدوبتل هتبجا وكلا امادوهيلا عادا هل اق لي ربجاي
 د 2 حبو

 1 ك1 دس ااا ها ل ل تمس شلل
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 آزال

 ١ ىراصللا يعاماذه ل ه لاق لب ريجايأ فعاملا بعت كا قرنا دا لاق ار 1
 ا لك نءابياعو اهيعارذ نعةرساعم .ارماباذا ريدي وهاي و* كتمأ تر ,.هستل هببسأول كنااما

 كا لاقلب ربجأي هاذه نع «لاقتابيلا ١ تفتلي رشا ًامعايفر رظنادمحاب تلاها _ 1

 يشب وهاذأف ريسي ومان و*ةرخآلا لعايثدلا كتمأ تراثخال !رعيجا رلشللا !ه
 ا هللاودعل !اقاذه نم لاقف دمتاب رسل ربج لاق داي لهل وقي ب رطلا نعايخت وم ل

 كل اس ايفرظنادمماب تلا ةف قي رطل !بنئاج ىلع زوج“ وداذاقراسو#هيلا لبق نادرا

 كان رم نر «يقبامالا يندلا رمسزم قييم هنا لاق لي دبجايم ذهن“ ال ْ
 ١ كيلءمالتارخلآ اي كيلعماللا ارئاقف هللا قل نم قاخ هيقاذا ريس وهاس وهزومتلا |

 ٠ لاق ةنئالا يقل ٌمكالْذ لثممل لان ةيناثلا ديل مدر م السلا ددرأ لب ريجأ لاة؛رشاحأي

 | هرينيق لمي ومو يسب ءرمد؟ىسعر ىنوهوريك اربأ لاق لي ردجا هال وه نم لاقت كاتذ لثم
 ةتمرك أ هنرص عفوت لوقإ رهو ايش لاجر نمدن مد اطيب لارط لجرر الا ينكلا دبع

 ّ دما اذهل اقلب ريجاي كءءاذهن ءلافو مالا هيلعدر ف هيلع أف هيلا عرف تلو

 انف اوراسف رسلا كتمال ل. لاقو ةكرهلاب هلاعدودتمال مصن يذلا يرعلا يباب ابحرم

 | هوس ٍِس ولاقدبر بئاعيلاق بتاعي نمو لاق نارمت نب ىموماذه لاقا ذه نم لب ربجاي
 ا ريش اهج لا اهرشن 2 رش لع رموت" هتدح هل ف رعد قى امتد نأ لي ريج لافدب ر ىلع

 | احم لايدجا ن كنب! اذه لاقلب ربحاي كسماذحن لاقت ا وضو حيباصم أ اراب 1

 كتما ناو ةليالا كب رقال كنا ينباي هتءال مصنودب رةلاسر خاب يذلا الاي رعلا يبن

 0 ؟ريلابهلاعدو لمفاف كلتما يفارلكوإ كتتساح نوكك نإ تعطتسا زاقا اعضأو م - 0
 | لبقت يلارزلا لقب نع فش كت معيجاذاف سدقملا تيب ىبعي ةئيدلاب يذلا يدا اولا قات

 | اب سسارطسف بدلا م ىعتنا ىتح راسخ ةلن لثم لافاهدجي فكها لوسراب |
 أ يذالاء|لاقنارونلا ناذهام لي ربجاي لاقت نامطاس نا روندراسي نعودجتتلا نيو نعاذأو |

 ا ندا لذ دفع ريك تخأ ريق لف كراسي نع يذلا اماووواد كيخا بارحق كنيك نع
 | اهقرفلابيف هعبصا عضوف سدقملا تيب يلاةرغصلا لب ربج او رمقلاو سمشلا لق هيفباب |

 ْ يبنلاىوعما الف #«ءايبنالا مطب رتينلا ةقلملاب هتطب رفاسم ةياوريقو* قاربلا اهب دشف
 | برطا كيري ضراكب رتنأس لهدمحاي لب ريج اق دهس /رتع# يف لسو هياعدنأ ىلع

 ا ةرويصلاراب نع س ولج ن هو نريلع ملف ةوسفلا كئلوا ىلا قلطنأف لب ربجل اق معنلاتنيملا
38 

-_ 



 | ملفدر ردحأو لك]ي ريجو وه لس ماو ,راخو أ اونعظي لناوماقواونردي لف أوقن
 ترذاُم دجاسو ارو ماقنيب نمنييببلا فرعق د ريك سان ممعجا يتحاريسي الا شبلي

 ا | مهب لصف هم دقف» دي لب ريج هذخاف موماوي نم نورظتني افون صاوم اف الصلا تعاون ذ رم

 || نذاف بدك نع طساولا دنعوأ دماوم دق ىتحاوعفا دعف ةالصلا تلا مةياوريفو«نيتعكر
 أ سويلم هنا هللا يلص يدا يعن .ةريلسرلا هل هئارشحو ءاهسلان «ةكم الملا تلونو لير دج
 |١ لكل افال لاق كفل ىبص نم يردتا داي روج لاقفرسلا الن نيلسرملاوةكمالملاب
 ْ ارتثاف ءايبنالاحاورا ىقلف يقبيبلاو سمعو ؟ا1- ادعت هردايلا ثيدح يفو«مللاعتهللاهثعب يب
 | مزيان ينج رايطعاكميف ا طعأ واليلخ ينذحتا يذلا كدحلا هارب ١ لاقت #مهبر ىلع

 دج لاقت ىلاءتو كرابن هر ل ينأا ىموم نا مام السوادربيلعابلعج ورانلا نمي ذقناويإ
 سيقما ُن م لدحو يدي ىلع ليئارسا يتبهاحتو نوعر راشالم لج ويلك يذلا

 (.يظعاكلم يللءج يذلا دجال !اقف هب رلعينثادرأدنا ام« نوادعي هب قلاب نودوي

 باطما لصنو ةكللا يناطعاوريطلا و نجس لابجلا يلرغسوديدحلا يل نال او روب لا يناعتو
 اميل نرل سي نيطايشثلايل رزمسو حاب رلايإ رس يذلا دما لاقفدير ىلع ينأ ناهس نإ

 أ لك نميناثآوريطلا قطنم يناكو تايسأر رودقويلإ وملاك نانجو ليئاقو بي راح نم تش

 || اكلميلاث اونينمأللا هدايعن ءريثك لعيطضفو ربطلاو نيطايشلا دودج يلرغسو الضف :يش
 ١ تاّمعبا !ةعالو بأ ديف سي طاكلم يام لءجو يدعب نمدحال ينبني الاميظع |
 م ذم يبلخملءجو هحلك يلع يذلا هللدملالاقت ىلاعتر كرابتدبر لعونثا, عر نإ ىسع ْ
 ١١ اىربا ينامجو لجن الاوةاروتلاو ةكدل اوباتكلا ينو نوكيف ن كهل لاق بارت نم هقلخ |

 ع نكمل 9 ميجرلا ناطيشلا نم يماو ينذاعأو يف رمطوينءفرو هان ذاب وحلا ىحاو صربال او دكاللا
 ١١ هنبدملاىل ر طن اماثأو هب ر , لع نثاكلك وهيل هلا ىل< يبل لاق ف*«ليبس اديلع ناطيشلل

 ل يش * لك نايت هيف نار هلا يلءلزتاواريذن :راريشب ساعلل ةفاكونيملاءلل ةمي ىناسيرا يذلا

 ا يل حرشو ندرخ .الاو نولوالا منعا لمجواطسو تع ءأ لعجو سانلل تجرشساةءا زيخ يب أ

 ٍ ماسوهيلعشا ىل ىح ميهأري ! لاقنا اماحاتاف يامجو يرك د علرو يرزو ينع عضوو يردص

 | يل عال لاقق ميريل | مرما و درف ةعاسلارمااورك [ذتهث « سر هيلعمللا لص دمت ينصف اذهب
 الاابملمي الفابتبجوامالاقك ى يعل امثرمأ اودرفأب اهبيل ملة ىدرعلا مرمأ ًامدرئابب

 اذاننابفت يمر جراخلاب اجدلات ”يلاديعا يهل
 ١ هكلبمق صاصرلا بوذا بادي آر

 ! يلا هلأ ميكلبيل هلتقأ لاعتارفاك يش 2 املس اب لوقيل رجحلان ا تح يف ياذا ىلاعت أ



 | بدح لكدر مد جوجأمو جوجأي جر كل ذدحف ميناطواورغدالب ىلا سانلا مج 57

 مجري قحدوب رثالا هام لعن وريال مركلملالا «يش لع نرتأبال م دالب نووطيغ نوفي
 مهي ر ن'ضدالا ىوجت حيرتي هميكلييأ مييلع ىلاعت#ّلا وعدافيلا امهتركشإ سانلا
 ناك انذاك ذ نايل اريل اديعابنف رايق موفذقب يت>مداسجاف رج ر اعلا ىلاعت كالذاف | ا

 يبنلاذخأ و* اراهفااليل رلابتدالوب م« رم ءابلحأ يردي بال ملا لد ءاطاكةءاسلا ناك ذك
 لامشلا نعرتسآلاو نيعلا نعا اهدحا نيحدقي قاله ذخامدشا شاملا نم لسو هيلع هلل ىلع
 هيفاهنعكت اب ًانابهاوفا ةاطقم ثالث ةيلآب ين 3 اوريو لسع رخ الا فرنيل امهدحايف

 ىجح هنم برش نبأ هير اانا !هيلامق مف اشيش هنمبرشبأ اهنا ايف رمال لق نم برشف ءاع

 ا

 ليربس لاقف ثيوردقمدب رااللاقت برشاهل ليقف رغد ْ نإ هيلا عقد مهتم كور ا

 لدبي لسلاةباور يقر +نيالأو رمثشاو ءاملا هيلءضرعفةياور يو كتمأ ىلع مرح اهنااما

 هبكش. ىلع لب ربج برست يور يح هنم برشخ نبللا ف وانتر اليلق لسعلا نمبرشفنبللا |
 هل ريثم لح « 6 لاقت ةياور يفو#كتمأ تي وغأ رجا تبرش ولوةرطالا تبصالاقو
 رتل مداينب حاورأ هيلع جرمت يذلا جارمملاب ىف أمي دل هناوقر طفلا كيحاص دخلي رب
 فرش يفد «مايبال ةيإ دراقو*بهذ نمةأكر ءوةضف نءةافرمدل جارمملا ن' .نيحاقئالمل

 هراسي رعد ةكئالم هنيع نع و ولابد شم سودرفلاةدج نم جارملاب ل أ دئا يقانصملا
 ةظفطلا باب هل لاةبايندلا ءامسأأ ب اوبأ نه باب ىلا ايهتن اق وجو وه دعصل كام
 يتمدلا دنع دقت نب رفعج ٌتتيدح فواز دلا ءامم_رحاص وهو ليعامسأ هل لاقي كال هلع ]

 هيلع هلا لم يبنلا تام موبالا طن ضرالا ىلا طيزمهو طق ءامدلا ىلادعصي مل ءاوملا نكسي
 ءامسلا باب لي ربجتفتسان ىلا ةئامهدنج الم لك مهشالم افلا نوعبس هيدي نيب دلو
 هاجر لاقمعن لاقديلا لسر أ دقوأ ليقدم لاق كم« ند لق لب رجلا اذه لق ١
 اصاخ القال ستقف هاج » .يجنأ عنو ةفيللا مند خالا معنف ةفيلخ نمد اانم هللاهايح الهأو ١

 حور للرقي نوم خادك رذ حاور ! هيلع ضرعت هتروص ىلعشاهةلخ موب 0 اذان انا

 ةعخ حور لوقيف رافكلا هثيرذ حاورا هيلع, ضرعت م ني لع يف اهرلعجا ةبيط سنثو ةبرط

 ةدوسأ هلامثنعو ةبيط رهط جريب اب ومدرس ساهنيع عر نيج“ يفاهرلسجأ ةثيبخ سفنو

 ىو نزح لامك ليث رظناذاور رش ساو كلوت © هتبي ليفرظلاذأف ةشيبخ جر هنم جر جرخي باب وأ د

 لاصلا بنار طساسلا نيالابابحرم لاق مالا هباغورفملسو هيلع يعين هيلعملسف |
 | همت مك ةدرسالا ءلهومد ١ [كوبأ اهل اقاذه نملي ريجأب اي موهيلعلا ىلص يب لاق

١ 
١ 

 نيا ا“



 أام5

 | رظناذ اوكا نيب لبق ر ظناذاف رانلا لءامهنم لامشلا لهاو ,ةنجلا لهأ مهتم نيكلا لهاف أ لهاف
 ا كم عب رذ _” رم هلغدي نءرظناذاةنللا بابن نع يذلا بابا اذحو كب هلامث لبق

 ٠ ىفم#نزحو كب تب رذ ن مهدي م رق منبج بابهلامث نع يذلا ب بابلاو رشبتساو
 محام اءةترخ ًاياذأو دحادب رقب سل حرش محلا يلع ةنوت ايرعاذان ينم سر هيلعمتا يلص |

 موقشلعمأ نم ال اره لاق ءال ره نم لب ريجاي لافاهنم نولك أي ساناه دنعنآنأو حورأدت |
 ىّررام ن دحاك ىوشل م اهيل ةدئام ىلع ماوقابا اف ظفل يقو مارك !نوت :ايولالخلاع نول رخي

 ا ءالوهنملاقف ما دودي راهنم نولك أي فيلا ىلع نول قياول مف يجهلوحا ذاورحلا نع
 اذان ةبيكش ىضم + ملا لحاام نوكر قيد مهيلع هللا مرام نول نزلا ءال ره لان لب :ربجاب
 ةرخ هدأ شيخ أك مهرس جراخ نم ىرت ثايللا اميقتوببلا لاثماكمهنوطب ماوقاب وه |

 هللا رجب مع مااقول تف نوعرف ل أ اةلباس ىلعمو ةءاسلا مقلال مهلا لوقي

 2 يا هوقيال اب رلانواك ًاينيذلاك كلما نم *ال 'يه لاق ءال هم لب ربجأي لاقف يلأعت

 منت ل !بالارئاشنك مرفاشم ماوقأب وهاذاف ةيينهى ضم مما ن مناطيشلاهطبفش ..اهذذلا موقي

 مع ف فاما نم جرف خب نمر“ مماوفا يف لي ةبامر فواتح تنوعت لو مههاوفا

 ' ائاالاطظ املا لاوما نولك اينيذلا» ال',هىلاق ءالوه ن ... لي ربجاي لاقت ىلاسن للا ىلا نرهضب

 ا

 اك
2:1 

 ا

 ءاساو نوي دشب تاقأعم ءاسنب وهأ ذاف ةييسس ىفمم!اريمس نولصيسوأ راثمهنوطب يف نولكأي

 يف اللا ءالؤعلاف ليربجاب هال به نم لاقف ىلاعت هللا ىلا ندع نما ة.لجرابت انكم

 لاقيننومقليف ملا مهم وج نم علقم اوقابوعاذ اف ين ىذع من ةدالوأ نلتقي دنينزي

 كما ترم دوزال ال ود لاق ءال'رهن*لي ربجاي لاقن كيخأ ملح .لكات تنك 5 لكدل

 كمي نموليق لب روج لاتاذهنمل ]يلو ربج عتفتساف ةب .ناثلأ ء ءامسلالا ادعس م« نوزاملا

 ا | مس ةفيلُش ند هوخأن ل !هايحلهأودب يحرم لقول !لاقديلا لسرإ دكو !ليقدقم لاق

 5 2و عرم نإ ىسفع ةلاخعا ىف أب ب وعاذافاصلة الفاىل مت قدا“ يجمل سنو ةفيلخا معنوخالا

 || دمج ىسبع اذاو اه موك ن درفت اعمر اهرعشواسهبا يت هب 37 امدحاهيبش .ايركذنيا

 نإ ةورعب هيي ام ينأ سايد ءجرخ ا اغأكسأ أر! ط رس ضايبلاو ةرث آى قاطاعوب رم

 1 ردو ملاصلاي د اوخحاصلا الاب احر الاق عمال الا هيلعادرف امهماعمل ف يناثلا دووسم

 مد نمر ليق لب روج لاقاذع نع لقلي ربج ستفتسأؤ ةقلانلا» ءايسلاىلا ادعص مري ريغ هل

 أ خالام امن ةنيلخ نمد نهاد ءايسالماو هبايح رم لي رعت لا اقدلا لسرادتعا لقدم

 ا 5 ماسف هموق 39 نئرفت هعمو فسوي ردأ ذافاصلخ الذ 1 قف اج ينل معو ةفيلخلا معلو
 5 0-0 م
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 راعش تعا وه اذاو ريزج دل اعدو اصلا يبن داوملاصلا خا الأب اسوم فتم ماللا لع
 رئامطردبا ةليأ روق نسب ساما لفن دنا اح اهنسحأي اوريفو+ىسكلا ١

 | منعم عساف ةعا ملال دعم م« ف سويوغاذح لاقي ربجار اذه نم لاق ركاوكلا |
 1 ليقمعتل 8 هيلالسبا دترا ليق د ىلاق كءمنهو لقلي ريجلاق امه نم لقلي دج | ا

 امل متفق ءاج ”يجملا معنو ةقياطأ مستو خالا م تفشقلل ندد خانم كاءابحالماودب اسرع

 ١ خالابأبحرم لاق دانا لعد ,رق هيلع لسقأ لع( ههنا هعئرسإ ردأب وهاذاق اهلخارف أ"
 ا اداه م لبق لي ريج تما ماعم لادم رتل ١ امد عطا صلا ناو م حاصلا ١

 ذايحاا ماودي حرم لبق معن لا هيلالسرأ دقوأ ليقدم لاق كمم نع .و ليق لي ربجلا
 ١ نورا ردا لفل الامل ف ءاج يجن منوةنيملا ا معنو علالا م مهلا 50 اذ نمو خان 59 ١

 أ در موق هلوحر الو ط١ نهئرسملا 0 هادو هميط فصنو ها ذيب هش .طفقصتو /

 ا يبلاوطاصلا الاب 52-5 لات مالسأ ااديلعورت هلع ملسق مهيلع صقي وحب ليئارسأ يب ا

 1( «نارمأ .* ب نوراه هموق يف بسن ل جلل انهلاقاذع نمل ربجاي لاةفريخجدل امدةلاصلا ١ ا
 | لاق ك١. ردو ليق لي ربج للاقا ذهن م ليقيلي ربج حتفتساف ةسداسلا ١« اسال ادع

 1 خالامستك ةفياخن هور نم هللأ ءايسالمأو هب ًايحرم لق ئلااقدبلا لسرأ دترا للقدم ||
 ا نيدبنلاو ينلاو طهرلأ مهعمز بئلاويلاب ريل عجلات ةقءاج يخأ مل نو ةنيالعأم و

 || داوسباذاف كاسأر مفرأ نكلو هموقر ىموم لوقا له نم لاقت يظعدأو اممم مدح مبحم 7 ا
 نوءبسءال الود ىو دو كتنأ» ءالفرعدل ليقف بناجلا اذن بناجلا اذن ءقئالاد دق يافع
 ١ نم هنأكا .لاوط مدآ ل جر نآرمنيىءومنأ اذافاصلخاملف باسحر يشب ةنجلا نواخدي نقلا

 " هيلعذا لص يبا هيلع |فاهودرعشا اانا ناصيف ةيلعناكرل رعشاا ربك ةأونش لاجر
 | سادلا معزي لاقو ريخم هلاعد غلاما اايباولا كلا حالاب يحرم لاف عمالسلا دبل راعدرك 1 2
 ليقن ىب :مسرديلء هلل لص ينلاءز» ءاجاسلف مشا ىلع وركأ اذهب الح .ن هلأ ىلع مك ايف 1
 َ ةدذلالذعي ا ام رثكأ هثبا نمثنللا لالخ دب يدمي ثم نالغنأليا لا كيك ا
 أ اناي ١ دق ينفخ يق ن* لحجر اذهوشا لعبد ينمرك انا قبئارسسأ وتب وحزب شمأ نم ٍ

 هس اح

0 

 ىأرةعبا ل0 يدل ىلا يتلا دم معتم ىف لك عم نك لابا) + يق هئارثف يرخاييف
 | لود لات كس سلا لب ربج لاناذه نيليقف لي ربج مسا ءاوصواقريوا طر هقوف
 ةنب ض0 نمي خان ء.ههللا وا يس الهأو هيايحر مليت ملأ ؛لاقدلالسرادقوا !!

 00 0 مدام ت هللا تعيسريفك ع 7 عمالعلا تارمسأ | يقيس عفا حتا يلا منو



 !ا51

1 

 1 سم سس لالا ل تس 0 سس لل ور و سس اسم عمم سس همس هدي يسم هس ل ا لسا جوس دسم سس سم سس مويس سس جا

 ا

 لص يبثلا اذافاصلخارلف ىل اعتو هناي ىلعالا يلملا نجس الع امال ءلا يذ نم تاقفشمةيابملا يذ

 تبلاىلا هرهظ د دسم يبسزك ىلعة نإ ب بابددعسلاجطمش الجر ليلخل يهارباي سو هيلع

 نبالاب احرءلاق مممالسلا ديلعد رق لسو هيلع هللا ىلص يبا هيلع سف هموق نمرفن ف همور ومما
 ةعسأو اههرأوةبيطأمتب رت نآف ةنجلا سأرأ غنم |وراكيلف ك ثمار ملاقوحاصلاينلاو اصلا
 مدا 0 5 ارفع كالا 00 ا

 تاجا | سبر لاثم موجولا 0 ليا
 مم” ىش مهناولا نم صلخ دقواوجر هيف اولتغاق أره أول دف ىش مههناولا يف نذلا ءال رد

 اوجرختديف اولستغاف !رهخاولخ دهن يش مهناولا نم صلخ دقو اوجرفت هيف اواستغاف ارهتاولخد
 | نمليربجاي لاقفمهياتصا ىلا اوسلجن اًذاجن م يباصا ناولا لثم تراصف مهناولا تصلخدقو

 لا_.ةفادولخ ديتلارابنالا هذه امو: يشمهنأولا يق نيذلا ءال اره نمو هوجرلا ضديلا اله
 موقف ؛ يش مهن اولا فني يذلا ءالؤه اماوملظب مهناوأ ايسيأي ؛ م موقف»وجرلا ضييلا ءالؤهأم ١

 يفانلاو هللا ةجراشفوانرابنالا هذهام أو مهيلعشا باتفاوباتن اًعيسرخآو الطاص المجاوطلخ

 ةثماي رهاذاو كتما ناكمو كناكمإ اذهدل ليقو+اروهط (نارش مهب رأس ثلاشلاو هللاة سن

 زوما تيا لخ دق دمر با م ههلطرطشو سيط ارقلا اهنأكبايث مهيلعرطش ىريرطش
 ٍ ريخ ىلع مودمرلا باد كامهلءنيذلا نورخألا ب و ضيبلا بأي هلا هيلع نيذل اهءم لخدو

 الكلمفنلا كو عبسووي لك هلخدي وداذأو رودعملاتهبأ يف نيمو أ نم هعع نمو يلدن

 ا ثيدحلا يفو+ملسو هيلع لص دعم هذ جرخ 3 ملام رخ ” [ةمايقلا امويىلاديلا نودوعي

 يلابلا ساملاك ليربج اذاق 'ىلعالا الملا ىلع بديرسأ ةلبا تر هرم مين ل إيف روطل ادع
 نبل نم ءاناو رمخ نما يأن ةطال سل هئاكرازبلا دنع ةياوريفو + هلأ ةبثخإدم

 ةياور يفو*ةرطفلا لص كتما كب هللا باص تبصا لي ربج لا _فقف نبللا ذخاف لسع نم ءاناو
 ضراالا نم جرعي ام ىعتني اهيلاو ىعتملاةر دس ىلا عفر م كتماو اهيلعتنايتلا ةرطفلاهذه

 ن.راهنأ اهلصأ نمجرخيةرش يقاذاوا م «ضبق ف قوفن مطببام ىعتنب اهيلاو أهنم ضبقيف |
 ىقتصم لسع نمراهناونيب راشلل ةذلرخ نمراهناو همر يذجيمل نبل نم راهناو نس ًاريغءام
 ناذ اك ابقرواذاو رجم لالق ل ثم اهقبن اذاو اممطقي الاماع نيعبسابلظ يف بكارلا ريسي
 | دبع ظفل يو اباكةمالل ةيطخ« ل ةررلا ةباور يف و# ةمال ا هذه يطغت ةقرولا داك 2

 مع الق ف م امىردل الناولا | اهيشغف كالمةقرو لك لعقلخ ا لاظن | اهتمةقرولا يف
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 | نمابتسني نأ دج اميطعياقادج رب زو اًنوقاي تلو ةياور ينو ترين ريشغ اههلئ ارا نم

 ا

 اهدحا نارين اهنم ىدني لوسلسلا ال لاقي يرجت نيعابلس | يفاذاو ةياور قو*تارقلاو |
 معنارضخ ري ريط هياعودج ريزلا و توقايلاو ؛وو الا ذبانج هيلع ميبلا لثماجابع نب هجبار رثوكلا 1

 دش هذامو درعزلاو توقابلا : .:ر«ضارضد ىلع يرجيةضقلاو بوذلا ةيئاديفقار تئاريط ا

 دشاو ل علا نم ىلحا وح اذاف برشن ءالاش لذ نم فرتغاةهتبتأ نمذخ اف نبل ن ءاضاي م
 أ

ْ 
| 

 ١

1 

 ذي انجاييفا ذاوهاضيبةرد ”ن.ةنجلاىأ الو ةنراحإ دبزأ تلائثي راج ايتنأ نالاقن ١

 كسل اهبارت ناوناعيت ابتاعربخا_لاقن ةنجلانعفرلأ سب مهنا ل «ءربج ايلاقكلأللا |

 تن ةردسلا هدهدأ ليقف بهذ نمدأر جاوب دولت ةياور يو *<سهذ نم شارف ابيفأتسح

 نارونوناتطابنارهن رانا ةعب را ابلصايف اذاوكافيبس لعالخ كما _”ىمدحا لك اهي
 ليلاننار ماظلا أمأ ادة يفنأ رهن ناتطابلا امال را ليربج ايمله املاق تأب ماظ

 ةمحراا رهرخ ًالارهتلا وكب ركالو ايخيذلا ربنا لأ اذهليريسمل_لاةنكسملا نماعرا

 هل لص هنأ دوعسم نإ ادع يدح ٍقرعرخلأ اموهتذ ذم مدقت اهدل رفشن هيف ل !تغاف

 نم رثاتتي قفالا دس دقأ هم انج انج ةثاهس ل ةردسلا دنع لب ريج ىأرول سوةيلع

 ةدطلا لغد ىتسرث وكلا لعذ خا لاعتدشا الا دملعي ال امنتوقايلاو ردلا لي واهتلا هبنضجا
 ةقدصلاب رعاكم ىلع رفرشب بلق لعرطخالو تمعم نذاالو ثأ رنيع الاماهيف اذاف
 ةقدصلا رمل ضنا ضرقلا لاب !ءليربج ايلأةنرشع ةبلاثيضرقلاو اهفاشارشعب
 ةيراجهنابقعساف ةجاح نع الا ضرقتسب ال ضرقسملاو هدنعو لأسي لئاسلا نالاق

 روتايولا ذاق راش نذ الالب !اىد اذه نم لي ربج اي لاقن ب أيجو اهيناج يف مو

 اهئاسمر اذاو ىفصم لسع نم راهناو نيب راشالة فل ر مخ نمراهناو همعط ريغتيمل نبانم
 لاقذ يئاحباك اهريطب اذأو ةبتلا لبالا دواجدن 5 ناهرابيف اذ ارةياوريقو#مال داك

 اني وابخ«لكات نارجرال يفاوابنم معنا ابتلك ! لاق ةهتانل ريطلا كلت نأ هلأ لوسراي ركبرب
 ليريج_لاقنرفذاك سم هنيطاذاو فوم ردلا بابقهيثلا- لعربتب وه اذأ ريسإ وه

 '| ةرادملا اهيقحرط ول هتمقنو هرجزو هللا بضغ ايفغاهيف اذ اف رادلا هيلع تضرعثرثوكلا اذ

 | نيذلاءال علاق لي زيج ايءالذر مل ةةافبجلا_ةرواكأب نقال ددملو
 رقاع اذه لاق ليربجاي اذهان لاقف كرئارما الجر ىأرو سانلا مول نراكأي
 ١١ يدلا أبن ههحو ف بذقلا فرعي سباعلجد ذاف فراك راخ كلام أد ةنانلأ

1 

 ا 1

1 

 تس



 ا
 مدهبتي

 نم كلم ةقرو لك لعلزنو ريا لعررمقب تح نأب رغلا لاشماةكئالملا نماهيمشغو قئالطلا أ
 لوقيامولات ميسا كبر نادل لاق لي + ريح نأ ثي دح يفو نول لكم |.يق باح اهيشغفةكتالا

 وشسمل رق ح هب جرعت# يضق ينجو تقيس حور اوذك الفا بر سودقح وبس لوقي ل !ا

 يبنأ لافال لبق كلم اذه نم لاقفّس .رعلارون يف ابيقمالجر ىأروم القاللا في رص هيف معم
 دجاملاب قاعمهبلفو هللا ؟ 5 نم بطرهناسل ايئدلا يف ناكل جراذه ليق وهن م لافال ليق
 هيرو دجا إو دلع ىلع يبلار غانو ئاجسدب ركأ أرف#طق هيدلاوابستسإ لو

 اليلخ هاربا تدخلا كنا اقف لس لاق براي كيبل لاف دمتاي هل اقف كلذ ددع ىلاعت

 جاي رلادل ت رف وميت ءاكلم ناهلس تيطعاو لابي هل ترتو نيطايشلاوسنالاو نجلا

 هكالا“ يربي . هعاعجو ليج الاوةاروت || ىسيع تاكو ه دعب نم لحال يقيني ا اكلم ةتيطعاو

 ليسا مبيلءناطيشلا نك 3 مجرلا ناطيشلا نم هماو تذعاوشلن ذاب قوما يحي م صربالار
 هللا ييبحتاروتلايف يو وهو يوارثا لاق ابيبح كتّدخعا دقىملاءتو ناعم هللا_لاقن

 كلل تءفرو كرزو كدع تعضوو كردص كال تحرشو !ريذنو !اريشب ةفاكس انلل كدلسراو
 اطسوةماكتما تاعجو سال تجررخا ةماربخ كلما تلد ويعم تكلا وال مذ

 كنا اودهمشب ينبح ةيطخممل زوجي ال كتماتلعجونو هرخالاو نولوالا مه كتم كتما تاءجو ا

 مرخ واقل نييبنلا لوا كنلمجر ب بايجلنا مهب ولق اماوفا كتمأ نم تلءجو يلوسرو يدبع
 كتيطعاورثوكلا كتبطعاوكلبف أن اطعام ينانملا نماعبس كعيطعاوهل يفقي مهو اوان

 يهنلاو فورمملايرمألاوناضمر موصوةالصلاو ةقدصلاو داوجلاوةرجملاو مال ساللا مهسأ ةينا

1 

 تف :رعو ةمماوو ةكاوشو ل كلاما اوذت يطع اءارورطوا دل ضرالا يل تلعجو ىل يبق دحال ١

 يدعب نم نوقال م 5 "يلع دي ةطيذلابمهتيعا تؤرخ امأك نيعالاو راقص وجر لا ضار 3 ا

 نيلجملا رئلادئاقو نيقتملام اداو نراسرملادي سهلا اثاث ضعاو هو اص نيسمخل ترماو ١

 ةروس متاوخو سا تاو اصلا مسوهيلعملا صل لوسر يطعاودوءس نبا .ثي لح يفو##

1 1 

 | هل ترسو ديد ملا هل تنلأوايظعاك<ل م دو اد تيطعأو اهلك يسوم تلكوايظعاكذم هتيطعأو

 | اهب مقنذدل الص نيسمخ كتمالعوك يلع تضر ةضرالاو تأو عسلا تقاهموي يناوركذلا نع 1

 ١ نياعلل ةعريناسرا ير ياشأ ملسو هيل مقل ص هللا لوسرلا ةةو.ر هوب أ لاق“ كتماو تنا ْ

 ا لكإو مئانخلا يل لحأو رمش < ةريسه لرد بعرلا يودع بلت يف و هلا اوأريذنواري 4 ساتللةثاكو | 4

 | موكلع اا متي ورمشلاب نولعتي مرق اما اوتامتبأردعربتملاو عباتلا“ يلع ملف ةيقما يلع |

 مكتتح ا ل طلاب أ ليربس دي قخاوةباعملا هدمت 1غ تامل يش هما مهاب كر 1 نأ رف



١55 

 ل راكب حاصلا معنو لاق ىموع ىلعمت ام اًنيش لقي ملف ريهاربا صر ةاعيرس فرصناف ْ
 ةاللص نيس ين»ا ىلعو يلع ضرف لاق كلشما ىلعو كلياعكلب رضرف امد اي تعتصاملاقف |(

 كللذ قيطت ال كتما نأف كتما نعوكدءفينتلاهلًاساف كب ر ملا جرا لاقةليلو موب لك
 اذه تى. ىفداىلعةجلامملا ىشا متل اعو ليئارساينب ترلب وعغالبق سانلا تربخ دقيلاف

 ىبلاتفتلاف اعامساو اراصباو ابواقو انادباو اداسجا فعضا كتماو هركرثو اوفعشف

 ىتحاعي رس عجرف تئش نا معئنا لب ربجهيلاراشافهريشتسب لي ربجملا ملسو هياعدّشل ىلع

 اخ ينع عضو لاقن ىسوعمملا عجرو ةباعسلا اهنا م _.خبكنع تمضودقلاق مالا_فضضا

 ىموم كريب عجري ل زر ملف كلذ قيطت ال كعما ناففيقنقلاهل ساو كب ر ىلا عجرا ل اقف

 لكت ارلص سم نه للا كيدعسو كيبل لاق دماي لاق حاسما سخ هنعطحيدب رنيب و

 ىتح_لزاةةدحاو ةقيس تبتك ابامع ناف ايش تكن | المعي ملذ ةئيسب عندو ارشع
 اقف ثا ذ قيطت ال كتما ناف فينختلا هلأ ءاف كب رمل جرا لاقف هريخاف ىبموم ىلا ىعتنا ؤ

 ”يلا كحشي ملو يخيم اعدو إب حرو مالا يلع درك هيلء تاس دحاو ريغُيملا ارك ويف

 هده لاق لب ريجاي اذه |«لاقف تاوصاو ناذدو جرب رع !ذافدنم لسا رظن ايندإ!ءايسلا

 كلذ الرلو ضرالاو تاومسلا توكلم يف نوركف#ي ال ءدآينب نيعا ىلع نو وحي نيطاشلا

 ليك هباحص اتا عده توص اذه غب لاقت يامل فنالن هعجلت مطاريعب اولضادق

 ماج لبجوبا هللا و دعفي رفاثي زح دعقف هب ذكت سانلا نأ فرعو عطقيبصا ايفةكمت جبصلا
 ةليللا يف يرسأ لاقوه امىلاق معن لاق 'يبش نم ناكل ه ؟ىزهتسملاكهل للاقف هيلا سلج ىتح
 هب ذحكحح هناري ملف معأ لاق امينا ربظن يب تجصالاقس دقملات ب ىلا لاق نءاىلا لاقف
 َ م ا سة ا ل م م ا ع يس ا ممل

 | اهنأ ف يتمانع ظفل فو * انعفتخ برافو ادجاسر خو ةباوعسلا ههيشنف ةرهشلا ىلا دفا

 ا يفيرأ تيضيأدتنا دا هس ىدانقلساو ىفرا نكلو هنه تيتا ىتح يلرتءجاردق

 كيع اولاق الكت الملا نم الام ىلع روم و# هللا مس طبعا ىسومدل لاقق يدابع نعتقفخو
 ( اوبحر الا ءامم لها تآ مليلام لي نيج لاقت دحنا # ماجاب كشمارمظفل يفو ةماجمل اب

 أ ىلا رتالتكايلا كسضل دحال كمحضواو قلخ لدم كعلم رانلان زا كلامشالذ لاق

 أ/ ةرارغنأ”رارغ يلع ل جاهنماذكو اذكن اكب شي رفريعب رفاقرسصنم بكر هج بئامعلااوأرل
 / ريعب رمو رسكناو ريعبلا كلذ عرص و ترادتساو ترق ريعلا يذاحا يلف ءاضإب ةرارغو ءادوسع

١ 
| 

| 
1 
/ 

 | اقينخق لاك خفي الو يد( لوقلا لدبي ال ةالص نوسخ كادر شعةالص لكتتم دموي
 .| هل تبتك ابامعناف ةنسحدإ تبتك ابا هب ملذ ةنسحبف نمو تاولص سه ف يفخقكك نع



 2 م م

 ١ ابرك بركف د تعنلا هيلع ىستلا ى وختم لازافا دك ملا نمدبرفواذكهشيعواذكملدب 200

 ةفيرشلا تاذللا ايطافشلاةثيحيريصوبالا مامالا رد قو *سورعي رن« سيطاد |

 و م ايس

 امييلا اوسلج ىتح !'واجو سلاجلا هيلا تضقناف اولمثي )ل نب بمك ينب رشعماب لاقمسنلاق |
 يلا اولاقيتةليالا يرسا يفا 1 وهيلعشا لم للا لوسر لاقف يبتن دح امكمرق ثدح لاق ||

 / عضاو نيب نمو قفصم نوب نأ معن لاق اني : ربظ نيب تجبص اولاق سدقملات د ىلا لافنيا

 امنأ مويلا لبق ناك كرما لك يدعنب معطملا لاقف كلذ اومافعاو اونيضوأبجعتم دسار ىلعمدي |
 أرهش ادععم سدقملا تيب ىلا لبالا داكا برشن نحغ بذاك ك نادبشا انامولاكالوقريغ
 معطمأي ركيوبا لاسقف كقدصا ال ىرملاو تاللاوتليل يفهتيتا كلنا معزت ارهمش اردحضمو |

 دقملا تيبانل فص دا ,اولاقفىق داص هئادهشااناهتبذك ودبي كيا نال تلقام سكب

 | مه تعني بهذف هيلارفاس نمموقلا فو ىلا نم هب رقفيكو هتئيهفيكو هاني فيك |

 0 دحام مه دحتا كموق ثرعدنا تب ارا لاث هيلا هموقاعد نا ثب دل اءدحجي ناةفاذع

 دجال اولاقث ل !اقعوا لويقعراد نود عضو ىح هيلارظني ودودح لاب ء يل لغ ةمبركأم '

 بهذدلا هفدصتنأ ركبيلال ارلاق م« ب ءاصاد#ل للاوف تعنلا اماموقلا اقف هللا لوسر كنا |
 هقدص | كالذ ئمدعب اوه | هيف هتدصال ينا عن لاق حعبصي نا لبق ءاجو سدقملا تيبىلاةزيللا

 انريع_'رعانربخا دمشاي اولاق #2« قيدصلاركب وبا ينكلل ذبفةحور و ةودغيف ءامسلاربخي

 || سيلفمملارملاتييعنا ةاهباط يفارةلطناف مل ةقاناواض أ دق*احو :رااي الذريع ىلعتيتا لاق
 أ اهيف اذكو اذك ناكمي نالف ينب ريعملا تيقن ٌعهنمتب رشف ءامحدق !ذاودحا مهنم اهب
 رسكناو ريعبلا ثااذعرصو ترفنريعلا تي ذاحارف ءاضيب ةرارغو ءادوس ةرارغهيلع .رمحا لج

 ١ ناوا دوس ناترارغودو اسم هياع قروا لح اب م !ميسننلا يف نالف يب ريعىلا تيبتنا م م

 || تفرشا مويلاشالذناكالف ءاسبرالاووبلاق»يبجت قف اولاقةينقلا ميم طتاذيل 9 ا
 ةعا مراهنلا يفدلدي زفرلسو هيلع ىلص ينلا اءدق ئعلو راما ىلودقو نورظتني ش

 الأف متاولاقريعب ؟ل د لماولاقن لبالا اواي ةمسافريملات تطوع مشا هيلع تسج
 عام تمام[ د .ءناك لبن اولاق ةمعل اولاقءا ارحتقان مل رسكلأ لعاو اولاقف رخ الا ريعلا

 الاقو رعتسااب هومرف ضرالايف تقب رها الو انمقحا !هيرشاف اهتعضوملاو انالجرلاقف
 | جراد: دئانؤع نإ هنأ [اتدأ قاف أ العجمى امتللا تاق ديلولا قدص
 سدرعخ داخير هب ىرسأ ذنم سو هع نا ىلم هللالو بر نأكل اق سنا نعدي ودرمنبا

 دهشا تدصلوقي ركب وباو مهملعي وأباي ب اياياعدعي ودبلا رن لعبا هدم كيلو بابزم

 0 دمحم
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 ملظلا نمجاديقردبلا ىرس 5 * مرح ىلإ

 مرآ د كردت ملنيسوت باق نم # ةلزنم تلن نا ىلإ يفر تبو

 مدخ ىلع مودخم مدقت لسرلاو * اهب ديبالا عيمج كتمدقو

 ملعلا بحاص هيف تنكبك وميف * مهبقابطلا عبسلا قرتخت تناو

 اليل مرح نم تيرس

 معسل ىترم الو ودا رم + قتل انأش عدت اذا ق

 ململا درنملا لثم مفرلاب _ْ تيدون # ذأ ةفاضالاب ماقم لك تكاهقجا

 ماكم ”يارسو كرولا ن نك ركام ”يا لصوب زرت اك

 محدز“ ريغ ماقم لكتزجو # كركاشم ريغ را للك ترك

 معن نع تيلوأ ام كاردا زعو * بارئم تلو ام رادقم لجو

 ل # انأ نامالسالا رشعمأنأ ىرشب

 5( انك لسرلا مركأب + ةتعاطل اتيعاد هما اعدامل

 قات دلو ُ يذلا رشعسماخلا بايلايف هلرق 96يداشلا طظفاخلا رهارج نمل
 ةًأجافملا لييس ىلعةاجاملا يف ملسو هيلع لص هتمارك تناك ديلا نب .ألاقجارلاةمقب

 دادعتساو داعي« نعمالسلا هيلع ىموم قحيفوان امم هلوقبملسو هيلعدثاىلصديلا راش اه

 ماني اسوديلعملا لص يببلا ماقمنا كلذ نمذخأو 5 وراظتفالالأ لو هيلا لصهدع ل خل

 ناك يذلا نالجرلا روكذملا بابلايف لاق مدي رملا ماقعمملا ةبسنلاب مقرا رهو دارملا
 هيأع هبئامبتع ىل 5 هللا يمر رفعجو ةزمح يللا كالتامبني ئانإس وهيلعهثاىلص لص يبل

 هقاخن محو ملسو هيلع لص هعضاوت لعليلد !ذهيفوةرمحيلا نبا لاق رش نب ,!ظفاحلا

 هسندأ ل لم# مقوي لعق وسانإ عم محطضي كراك لذ عموو» ثيح لفل يفهناذا

 | جورعلا نأ جارعملاب يقا عل رقرعاظاضي ارشع س مالا بابثا يف .لاف ممهياع ةيزء ةيركلا

 | قاربلا ىلع رقسا هنإ ةءصعص نب كلاهتيدح رهاظف فالخ كلذ يو قاربلا لطناك

 .لرياظتاملا لاقةيحد نياو ةرح يلا نبأ مالكى فت ةمرهو ءامسلاىلا هب جرع قح

 | للا وهو جارعملا يف قرب قاربلا يلعن يل رعأاونأ رابخالا نم ةيأورلا هذه ريغي نك

 ا جارمملاب تامل حرصت يف سنا نعت باث ثي دح يفملسو هيلعدشإ لم هلوثم ديدي

 أ( وهو جار مملادل بصن نس داملا ثيب رماه سووا لضم ريثك نباظفاذلالاقو

 : + قاربلا فكرك كلب سانلا ضعب همرتي لك 5 قاربلا لعزكي ا 0

 ل | درقث يذلا ييصاهلا صووسلا لانوتكمملا اهب عجيل سدقملا دي دهسا باب ىلعاطوب رم |
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 جارملا ةيحد نياعون ضيا رشع سماخلا ب ايلا يف_لائ 2ث ذر هصلا ثيداحالا نم

 جارملاةصن يق همم“ ام موتثال روك ذل بابلايف لاق *ةيقرلأ ةفرفز راو ٌسرعلا ىلارمشاعلا

 اذه انا اوكالَذ نع هاي ذومت رثك شاذ ناثةئام هب روديعلا نيب نأ طوي يةاودوعمإا نم

 ءارسالا لل هئابتا عمرلسو يلء هلا لص يبنلاو برل اى ال دبملاىلةبتلاب طوبملاو دوعضلا

 هللا ةيابميق ريلا رارقملا هب هتنايتح اهقشي راعبلا يفدب بهذو توما همقتلا ذامالسلا |

 ةبس ةريسم تول هب يهذ ليئدقوءاوس ةطاحالاو دلاو زي او ةيجلا مدعو هقلش للام

 هذه عطقو ملسو هيلع هللا ىل لص هيقرتي دارخلاف كلذ تلا ؤا+ هريغو ىرشبلا كد ةنس فال
 ىلاعت هنوك دارملا اذهيوقي و تاقولخلا ل ففاهئاو تارعسلا لها دنع هتناكم رابظا تافاسملا |

 همخري نأ ىلع رداف ىلاعت هنا عمةككالملاو نويبنللامامادلءجو جارعل هل يصر قارإلاه كرا

 ناف ثدحوميدن كلذ له فرفرلاو شرعل | نعات وريخسأف كلذ ماح أذ ةيجيفالا دوجو» .لك
 ل زالا يت ىلاعت يرابلا عم نوكيد ناأيه دحا نيلاع ىلا كلذ ىدأ وملاسلام دقب اور هاج ميدقاولاق |

 نيلاحايناثيعا امهيئاث# رخ الا نم ىلواب يئاالل كس نكي نبامدحا سي نايدقلا»هدغ ا

 لوفرعدالزا !راكداجالادرجو زاوج ىلا يدؤي اذهو نيعج اوكي نا اماناكلاو ةهجلا
 يلاعت يرابا نابع مةدصدقأ لشن تداولا ةناو لذ نم هناي شاب ذومن اعلا مدقب لاق نم ١

 *دقلاهيلا جاتجيال ثداحلاذا ايجاودارئاج باقنيال ليمتسلاو ةهجالوالوأ ادرجرم ناك |
 نأ لاحرلازيال كالذكو لزيل همعهئاتنتسا ليوان يخت ناك لاشك تف
 نءشالذ ريغر لوزألاو ؛اوثسالا نم درو امودتاقرلفع ضءملا أ ارقتقم كلا قلاخ نوكي |
 ىلاعت ههيشنالو ىلاعنهقلا يلا ءادعم طل كتو هب نم ئئاهر عاظ لعام ءارجأ لكشي ينلا تالا |

 ماسو هيلدا ىلم هلو تردل ايثار فل لامتودنا فمساشا ىلا تافعلا ينندئالودقلخ#

 نع ةيحد نبأ ىلقأ ىلاعتما همحر اضيا رشع سال ١ بابلاق يعادل ظفاذل ها

 ارم ضدالاو »احلا نيبنأ هراو بيبح نبا نع ريدا نبأ نعرعش نبا ظنأللاو بيرحنبا
 ربا كالذ نوكيا ذه لمن طخ نم ةرطقلاكهيلا ةيسنلاب ؛ايلدلا را#نركت قرفكت 1 ىبسي

 | يلا نمالا جارشكو ءيسلا تاوعأ| ىلا ع راسم ةعيساهنم ةرجطا ينسد دع لععاولا ةرشعمملا

 | جارحأ !اورادنالا في رات يف مالقالا فيرس هيف معم يذلا عسانلا جار مملا# يهدأ ةردس ُ

 ١ هيلع يتم نب سوي هللا ىنو وه اكو ةيدوسلا ماق اتم زوامل ىف داوان يسوق باق ناك ىلا

 ١ نوكينا و اعيتسا قطا داقتعا نم مسافة ناس ال اقيو* جملا قابل نرد ا

 ق مالا هيلىمرلرلا قالفأنممظعا وهفتليللا كانلسو هيلع لس دمحانيببل قلفنا
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 ىورضرالاوءامسلا تريبامردق يفاشيا رشع سماملا بابلايفىلاعنئا همر لاق مث
 ىلامتدللا يضر سابعلا نعدحيحس يف ةعزخ نباوهتسحو يذمرتلاو دوادوباودمح امامالأ |

 انلق ضرالاو ءامسلا نيب؟نوردتأ_لاقنلسو هيلع صدا لوسر دنعانك ل اقهنع
 فئكو ةنسةئامسم ءايعملا هايم لك نيب و ةنس ةئايس ةريسمام نيب لاق مطءادلو سرو هلا
 مب ضرالاو ءامسلا نيب كم العإو هلفس !نيب رية عب اسلا ءامسلا قوفو ةعس ةئأيس امس لك

 نيب شرعلا كللذ قون م ضرالاو ءاهسلا نيباك نفالظاو نهيكر نيب لاعوا ةيناةكللذ قوف

 هب قلن ينيك ملعنال ةيقوف ياكل ذ قوفىلاعتدشا غضرالاو ءايسلانيباك هالماوهلفسا
 نا لمتحي هامسلا باب لي ريج حاتفتسا اضيا رشع سماخلا بابلا يف ىلاق م *ىل اعنو هنامجس
 ظفاحلا لا فورعم هتوصنال لوالا هبشالاو ربخ نبا ظفاخلا لاق توصوأ عرقب نوكي
 لب ربجحاتغتسا يف ةيحدب لاتو*«ب بلا حرقت ىف نعيلاتبلا تباث ثيدح يف لوقب يباشثلا

 حتتفلاب سو هيلعدلاا ىلص ينال ايهتجلامناو ةقلغماهباوب | فداص هنا ىلء ليل د ؛امسلاباوبال

 ملهيل ثاذ لعفف كال فكل ازتال اهنا نظل ةتفماهآر ولدنال ماركال ا يف غلب | ناك ن أو هئيجت لبق
 لوقو تاوه#لا لهادتعاقورعم هنوك ىلع هعلطي نا دارا ىلاعتدللا نالو هاج ا نم لعف كلذ نأ
 ةعجارا فرعم ىلا جاتحيالو هريغب ستلب الثل هفن ىع“ لب ربجا ذه نه هل ليقامليحولانيمأ
 هللا لص يبا راغحال لوسرلاهنال +"! مدق كالذلوهدوعصودل وزن مدنع دورعم هئافدرما يق
 ةزمملا ف ذحل مامةتسالا دارا هيلا تعبدقر هامسلا نزاخ لق ياشلا ظفاحلا لاق ع+ ل سوهيلع
 (| يفاروهشم ناك هنال ةلاسرلا وه يذلا ثلا نع ماهغتسالا اذه سيل ءايلعلا لاقاهيملعلل
 اراشبئسا وا كلذب هيلع ىلاهتهّللاةمعن ن ءابجتارل اس لب ىل قو جارعملا ثعبلا لب ىلعالا توككلا

 قيفريهعماو حا مهتأب رعشي كعم نم نزاخلا لوتو هيل ل سريال نو دعصيال لي ريجنأو هب
 رمال اماو ةنافشامسلا نوكلةدهاشماما ساسحالا كازو دا كم.أ لاؤسلا ناكلالاو

 باوبا و عئاوملا ةلازا يف نذالا سو هيلع هللا ىلص هيلا ثعبلا نم مزاو راونأة داي رك يونعم
 لوف يفونذالا ثعبلا نمم دنع زل هنال علا هيلا يسري ترا ىلع نراخلا فقوتيهلو ءامسلا

 هدرشبي نأ دحاو مارك ال امزعم ديس نماوعهف اذا رشا نأ ىلع ل ديمه هبابحرم نزاخا
 يلسوديلءهللا ىلص يبدا ملعا نزاطلا نالرسلل ءاشفا كل ذيف نوكي الو هيف مللن ذأ يمل ناو كالذي
 بابلا يف يماشلا ظفاحلا لاقت *ىرشبلاب لف ماظعاو ما اا ءاعدتسا هنادئاعدتسأ لاح

 ةينكلا نم عفرا مسالا العليل ندمت اقف كء«نم لي رب نزافعا لقا فيا ريشع سماحلا
 يلفسلاو يولعلا نيملاعلايف روهش. مالسلاو ةالصلا هيلعوهو هنينكب ريخيإو هعساي ربخا هنال

 يس ل م م م ل ل ل يس ع ل سس
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 سما بابلا فلات مه لسو هيلعلا لم هتيدكب ربخال مسالا نم عفرا ةينكلا تناكوأف |
 ملاملا لدا نأ لع ليل دهيف هيلا لسرادقو مملوقب ةكئئالملا مار فتسا ةرجج يلا نبالاقاضي أدع

 منوابحرم مملوقباوباجا كل ذو اهنعالاهتقو نعارل اس مجال هتناكمو هتااسرنوفرعي يواعلا
 ققشو هتناكم لالجي مهتةردم ن ءءانرك دام ىلع ليد لدا ةغيصلا» ذهب ممالك ايس يبل
 ةداع_'رم فوردملا ىلع باطخلا نسح نم نوكيام لجا اذهنال ملسو هيلعهشإ طم هتلاسر
 هنا ىريكلا هبرِتاي 1 نمأر دَدَل ىلاءتهلوقىنعميف ءالعلا ضعب لاق دقو *«برلا
 | يف مقو لاقت« ةكلملا سورعوماذاف توكلمايف ةكرابلا هناذةروص أر ملشو هيلع ها ىلع
 لاقنإدبهنعل اسهناهرهاظو مدأ كوبأ| ذح لان اذح نم لب رب تلذر ذييبا نع سنا ةياور
 | يف سبلو اهياعم ذه لمهتكو دقعملا وكلا ذ سكعب ةعصعص نب كلنامةياورو*«ابحيرم مد اهل

 هيلطشإ ل” ىناةرباب هراقناىلا ةراشا حاملا نبالابابحرم مك لوقيفو بيتدترذلا ةياوبر |
 حاصلا نيالاب ابحر ممدآ_لوذيف اهيارشع ماما بابلا يف يءاشلا طفاحلا لاق علو
 ةوبنلاوةوشبلا مما وكم حالصلاب هغصوو سو هيلعملأ ل يبنال لين- ليج ءانث لا ملا ينلاو
 هللا ىلص يبتلا هب فصوا لحلو هتجر دولعو حالصلا ل ضب هي ونت هيفو اعيبج نيينعملا يق اص يأ

 || جتحاو نحلاصلا ومع لواتتيال صاخ حالص ءايينالاحالصو مهخعب لاق *«ملسو هيلع |
 ىدالاب قمل نا ىلعالا ىنقيالو نوماصلاب قبلا نا ايبنالا نم ريك ىبةدق ناب كالذ ىلع
 !| ىلا فافملا حالصلان ا ىتةحي !ذهف مالا نم نيملاصلاحالص نءيعاةوبتلا نافالخالو |

 لك مهب لوزي منال لماك حالص ءايبنالا حالصو مالا ىلا فاضملا جالصلا ريغداينالا
 | ردن 3 حالصلاو ما قوقل دحاو لكن لثمالاف لثمالا مهتود نموحالص ,لكمهلفداسف |[

 ١ هيلع هللا ىلص هفصو ىلع هيلع همالاسو هللا تاوأ م ؛ايبئال ارض تقاو دافأا نم هنم وادبلاز ام

 دنع مهتملكهررك كلذلو ريما لالخ لش جالصلا نال هيلع اودراوتوحالصلاب سو |
 هتك تناك منشدابعلا قوةحوىلاعت هللا قوقح نم همزل اجموقي يذلا رهاصلاو هب هنصو

 || يبلاب الو قداصلا يبنلاب حر .مهنمدحا لقب موةدوحلال الخلل رءاسل ؤماشةءنام ةءماج

 || بابلايف يماشلا ظفاحلا لاق خ#ريلعا عارزا رئاسأ لءاش حالصلان أ نم انركذ اك نيمالا |
 || ملسو هيلع هللا لم ينل ادسح ماللسلا هيلع ىمرم ءاكب نكي ءامملا لاقاضب اريشع سماخلا
 ليىلاعت#ما هافطصا نمفيكف نينماول ا داحنآ ن ععو زاءملاملا كلل ذ يف دسملا ناف هللا ذاعم
 ةرك نم هتمأ نممقواع بيب ةجردلا عفرديلعبترتي يذلارجالا نمناف اميلعاتس نك



 ةيللاب عوتدم لوط عنرطسو هيلعمنل ىلصاحين عبن مينأ نعنود ودعا قد يف دعنا نم .ناكاذملو
 يقىلاعت هلا لمج ملسو مييلعدلل لص ايبنالاةرجيلا نبا لاقو#ةمالا هذه ةدمىلا
 (١ هله لاقت هئاكب نع لثسف ملسو هيلعهلا ىلع ىلا ىب دقو رحال ةفأرلاوةمحرلا يولق

 بص رثوأ لجو عدلا ةحرنماوذخأ دق ءايبنالاوءامجرلاو دابعن نما يري امئاوةمحر

 1 ةحرلا نم مالسلا هيلع ىم هر ناك ا لجالفم ريغ نم رك ههادأ يمل مهب رلق يف ةمحرلا تن اكو

 ا ثقو نوكي نأ اجرف مركز دوجو لاضفا تفواذهنال هتمال هنمةمحركلأ كاذ ذا ؟كبفطللاو

 | فطعلا هيف ىسريتقو اذهوةعاسلا هذه ةكربب هتمأ ١ ىلاعتشا محريف لاضفالاو لورقلا

 ٠ مما لشفلاو برقلاةماخ هلع ماخيل بيمملاب هيف يرما تن فودنال ىلاعت شا نم ناسحالاو

 | يبل ةراشبلا وعر رخخآهجوو# مي 59 ريم ا كالذ نم ب صن هتما دلي نأ لعأ ب كلا عمطف
 ا ملسو هيلع لص يلا لو نيحم ال بشرب .رورسلا لاغداوملسو يعش لم
 ع هنع دعب ىح بيل نك ملى نوما اخ داك 1 ناكل نال دمع ياه ع دعري نأ لبقو
 1| نمءيشديف عع ملسو هيطعمتا ىلد يار. اك زال دال لودي ل ىلع

 ا ءاكبلا ببسي ملسو هيلع هللا صدأ ةراشبلا نعت ام كل ذب دارملا ناك نأ الن هيلع ٠
 م ره يذلا اللادلع ىسوم لوق اي ص بلا | | يرن يلا ةراشنل اميلاو همم“ ملسو هيلعشأ ىلم ٠

 | اباحدب ينم أ اود ملسو هيلعملا ىلسدمعةما نم نجلا لخدب يذلا نااعابنا ءايبنالارثكأ |
 || نم مقيم امةالصلا رمايفةمالا ول يةيانعلا ىموم نم قو دقو *مالسلا هيلع ىسوم ةمأ نم |
 ٠ هي تررم نوح يلع م دشأ ىموم ناك ًاعوفرع ةزيرهيلا ثي دس يف كاذب ةراشالا تعقووهربغ ||

 | هيلعشا ىلص لاق سر تررقاعجار تابئاف دعس ىلا ثيدحيفو + هيلا تدجر نوح مريخ
 أأ سوم لوف ضيا رشع ساما با لايق ياشلاطفاخل !لاقغعككن اك حاصلا ممتو ملسو
 ادم يك ميظعو ىلاعتناةردقب هيودنلا ليبس لعلب ضقت ليبس ىلع س! !مالغ,السلا هيلع
 ياططأ !لاقو#هنم نسا ود ن؛هلبقا دحاطسر لامن 0 زصواطعا ذأ

 برعلا ةرج يأ نبأ لاقو *ةوقلا نم ةقب هيف تمأ دامامالغ نسلا ميت 9 يسأ برملا
 هريغ ىلع صاصتخالا نم ظنللاذهيقاملجالن مهيفا ديس ناك اذاامالغ« 0 انا
 موهيلعهلا ىلسينلاميظعت» ريغ ركذي لوماللاديلع ىمو رك د ةيلضقالاب ظافلالا نم
 هللا ىلع انيبث ىلد ب هللا معنا امىلا راشا مالنا هلع مو «نأ رهظي د ربس اطال لاو
 | مرح هندب فله ديب قطو خيش مق ف لح هنا ىلاوةلوركلا يف ةرقلا دار“ 1نءملسو هيلع
 همودق دنع ركب يلال اقدرمملسو هيلا لصدوأر 1 سانلا ثا تح صققهتوق ىرعالو



 اك

 نسارمعلايت سو هيلعهللا ىلص هنوك عم يشل عمم امماركب يبا ىلعو بالا مسا هيلعاوقلطا ةنيدملا ||

 نظام بد مالسلا هيلع ىسو» هلوق رب ركبيلا نم

 هاوقب ىلاعتدللام الكي هصاصتخا نممالسلا هيلع ىموم .موفاطب نب لافادحأ' يلع عفرت نا |

 هناومباكرشنلا انهسانلاب دارلا ثا يبالَكبَويئآلاَسِر سال لص كتيفطص ١ يلإ

 ماقملا نم هاطعا اهملسو هيلث لم ادم هيلءل شفاف ادملا هيلع عفري النا كلذ قا
 هلوقاضيا رشع سءاخلا ب بابلا يق ي ,اشلا ظفاحلا لاق تدع هريغو يسوم ىلع مفتر ا ءريغو دومحم ا

 دارملا يلامت ئادجر يبلانا 7 يتب مالسالا عيش لاقر أت امودبنذنممدقت امدل رفنف

 «قتبل بنذمأ د نكبذو ترثنل بونذدل ناكول يارمالا اذهب لسو هيلا لص يلا في رش
 رع لقثو الوقرششع ين ء.الاءذم لعمالكأ !يف ررحملا رانك يف يطويسلا ظفاملا حو
 ينفةلورقملا لاوفالا اماو لاق ع قابلاداسف يطويسلا ظناحلا نوب و !هنمةسمخداسف يبسلا
 يلع اهي :بدآ املوةينارم ! اليلسو هيلعدلا ىل اص يبلانا لبق ضايع يبغاقلا انشلا

 رأت امو َكِيَلَذ نيم مهقَل ام 'هللا كلل ريكي ىلاءندللا لرئاذ رافكلا كالذب ره بو
 لخاؤم ريغ كلروفقم كنا ةيآلادصقُم اهدعب ىرخالاةي د الا يف نينمؤرلل اهب ىللاعتريخأو

 نودب سابع نبانءوريسفت يقرذنملا نب اهاور رثالا اذهويطو لا ىلاف#ناكولنأ ب ئذي |
 يالا ىلع ل زنا لان سنان ع[ او يذمرتلاودمحامايالا ىورو##منانينمأرألاب ربخاو هلوق :

 نيهاولاقفةيبي دحلان نم هعجرمرخ نام كبل نم مد امام تر نيل اسو هيلع هللا ىلص
 نينيؤملا لد تازاف انب لمني اذا كب لمني اذام هللا_لريب دق نأ لوسراي كال

 بويعلا نمديزنت انهد رفقا مهضعب لاق يضاقلا لاق «ًام اقع اروقة هلوتملا تائموملاَو

 كبنذ نم + مدقل امشاشلل رتل ى ءءء ةمصعلا نع ةيانك ًانهةرئذملا نيققحلل ضعب لاقو#

 لقن«نسحلاةياغ يف لوقلا اذهودنمرخ ًانايفو كرمت ن ممدقلا سيف كمصحي رخأت انو
 الا ل.دحت ال اممدجرفاهدمب اموابلبقام عم ينم ذب الاء ذه تلم أت دقىلاةهنا يكبسلا نع
 دارادنكلو ين كانه نركي لرا ريغنم ل وهيل هلا لص ىبلا في رشتوهوادحاو وجو
 3 هج رخال عيمجوةي ورخالاهداب لع ىلاعتهشلا ن . منلا عاونأ ميج ةيآلا يف بعوت ب ناىملاعت

 كيد .قنلوةيىلاعت ابيلا راغا ىامتت ال يشوةيتورثو بوناألا .تارذغيثوةيبلد نائيش

 3 م هلوةيثونيدلا اهبدوصقملا انه ناك ناو ةب ,ويلدواميقتسم اطار

 مالل اهدقن اهريغ ىلع ةينيدلا ةي ود : دلا يف ءدقوةي ووندلا يلم 5 «؟ورخالام دتوادي ع رص

 نا دعب وهريغ يف ةقرفملا ىلاعت هللا عن :ماهناب لسو هيلع ىلع يب هلأ ردق مظعت الذب مظقناف
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 هياعشا لص يتلا في رشت ىنملا افاو لاقف هيلع عقودق ة يسع نبا تير ىنملا اذه ىلعتمدقو |
 اضبا رشع سماها بالا يف لافث# هلاقايت قفو دقوقعبلأ بونذ نكت عملا !ذهيملسو
 ةنملا ضرعي نآك هال ةسيظعة ارك لسو 3 هللا ىلع هيلع ةدملا_ضرعيفةيحد نبا لاق

 أ ميقا نينوثرملا نم ىراشأ ةل نإ ىلاعتوكرابت هير نع لافاك اهورغشبل هنا ىلع

 م ادعو نولتقيَو نوايا ل 5 ٍق نونا ةنجلأ ”ممل نأ لاوس
 يذلا مك لقي ةسامنأت 1 ردبعب لأ ن نمد نازل 3 ا و داو

 ملسو» لقا ىله يبل اع نال است ثاداراق 'ياقعلا رتل ه كالو دب 4س

 سأنلا ردي لصدنالوة هاشم نعاهاباهفصو نوكي دعم !لعهضرعي 5

 ملسوميلهلل لصون ثعب و نينعأوملا هدابعةفايشل هللا اهأيحوتلا رادلاهوةمجلاىلا

 رشي الثدي اركلاو معنلا نما دعا أمةرّثكو رادلاه يرينا ىلاعت هلا دارافاهيلا ايعاد
 تبث 5 اماخ الىلاعت هللاأشني ىيساو# الوم باك قث الملأ مسن اهنإ لعل اهيلاةوعدلاب

 ايدلايف نوكفمأر أ امنج يف ايندلاةسخلعبا اهايادأ أرا ائادنا ليسو *ثيدحلايف

 || ىلا طا ييحامب يداتةنع اذبح ليقدقف ةدجلا ىلا هيدي تح ريصأ دئادشلا يعطر دهزا

 فريك الأ داراىلامتهثانأ لمص و«ءالبلا ىلا اهبحاصب يد: ةمعن ىشب وءاخرلا
 مالسلا هيلع ضي ردال ثراكألو اراغ:ملسوديل أء هللا لصد. حل نوكي نإ الاةمارك دحأل
 هيئيدو ةيفصل اهيا نكت نا يلاعتو هناي“ هٌنادإ اراةمايقلا موي لبقةنلالوخد' ةماركض

 ةيحد _:ربالاقاضيارشع سءاخلا بابلايقى ءاشلا ظفاحلا كنوف مو هيعمل يلم دمت

 يدفن يسن ءاينالا رئاسلاق اذاةمايقلا يف نوكيل رانلا سو يلع لأ ىلص هيلا كضرع امن

 هثارما دمتملاعت امتنا نمأ تال ذلوتهج رجسأ نيحشلل ذو قءأ يقع املسو هياعمت ىلع لوقي

 هثأةعانش ىلا عزفيناكلذيف ةكملاو يدل 1يراعأل ري لئاق نمزع اقف لسو هلع

 موي لبق ادري لمهنال ءايبنالا نمد ريغ هسفنب الخل ناكل 8 ل راو سو هيلعمشأ يلم
 مهتله ذو| وه نم ةعافشلاو بطلع نعم تنس تفكو ارعرج !هوأر اذان اهتماقيشةءايقلا
 ىلعردقف اوعزفاطشم اهم عزتي الفكللذ ىأر دقملسو هيلع هنأ لصوهو مهنا نعم هيسفتأ

 هتوذأري و هيناوزرتسإ ؛ هترب ذكي اوناك ام رانكلا نال دومجلا» انما رهوةعانشلاو ةبطلعا

 | درماي وهي نيفختسلل اهدعا ىتاارانتا ىلاعتو هنامي- هللا ءاراملسو هيلعشأ لم ىذالا دغا
 ةنامالاب هئا دعأ نأ يف بق برا نمناىلا كاذ يفةراشالاو هداك ائيكستو هيلقل ابييطت ا

 ا ليج دياع هللاةنمرلعبلو ماركألا و ةعانشلاب هئالوأن اشي هبلق يبطي نأ ىلوافماقتنالاو |



 رشع سماها بابلايف ياثلاطناملا لاق خاسر هيلع لص هتعافشر همك ربا هنممذقنا 1

 اكنامالا ارشبتسماكجاض الاةككالما نم كلمدقلي مهنا سو هيلع هللا لص ركذ اضيا 0
 كن بلى لا لاق دعب دحال كحاضوهالو هلبق دحال كحضيإ كلل ذورانلان زاخ ا

 بابلايف لاق ب ادباميليازي ال بضفلاثىلاعتثلا يضع ثنو اكوم مود دش الف

 ةرجحلا يبس نم رشاعلاماعلاو فرفرلا وهو رشاعلا جارمملا نوب ةيساملا اضيأ رشعس ماا ْ

 املا عفروجسنالا ماق«ماقو* سدقلا ةرضحي رضحمو ىلاعت هلا قل ]سو هيلع هللا لدا ٠

 متحارش كاملا ماءلاو#ىنمملاب لب ةروصلاب الك ىدا وان يسوف باق ناكوت«باطخلا مع”و## |

 ىلعةمستلا مائاو *«نيدلالاكأو ةقرعفوقوو ةبعكلا محو تييبلا هاقل امدح نأاقللا هيف

 ىلا ءانفلا راد «لاقخالاو ءاقللاوةاناوملادي تناكو تيبلا برءاقل يئاقلا :اةلئاو *نيلسلا

 ةلزمل ا يغثو ةليسولاىلاو ىالا دعوللاىلاو قدصلا دعقملا ىلا ةمركلا ورلاب جورعلاو ءاقبلا راد
 ةيسدرو اكل سو هيلع هلأ لص دقو هوىلاعت هللا هراتخا دحأو دبعل الا شتت ال يلا ةميفرلا

 دحاو دبملالا يينن ال ةنجلا يف ةجردلاقن ةليسرلا نع ثمل رديطهثل لمدن اربخعا حيرت
 هلماو ققعملسودياعشا ىلص راج رومايا نوكأ نا نا جراب ر هلأ دايع نمىلاعتهللاهراتخأ
 نبأ لاق اشيا رشع سءاخلا بابلايف لاذ ٌم+لسو هيلعشأ لص قوم هرطاخو قدصم
 ةمايقاا يف ةمافثلابحاس هلال ةملاكملاو ةيذورلاب ملسو هيلعهللا لص هللا لودر صخ ةيحد
 ىلاهتو هنا قادارأف هايبنالا نم ريغل مقياك ةهيدبلاةمشدسل مقيالتل ابابتكلؤا لص

 ىلعالا دهمشملا 0 هلهاو دوما ماقملا ل »نكس شيل ماقملا كلذ لبق هنءابلي زي نا |!

 يطال لاف م + دومحلا ماقملا يننكش وىلعالا دهشأل غرفتيف مالكلاو ةدهاشلل |
 شر لا تحتزاكنم ةرقلاةروس يتاوخكلتيطعاو ىللامتدلوق اضيارشع سماحلا بابلايف

 ا .ملسو هيلعهّلا لصدلا لوسر لاق .لاتدع هن يفر ردا نعدمجام امالاىور مهلا

 يماشلا ظفاحلا لاقت *يلبةيبن نوطعيل شرعلا تحت زاك نم ةرقبلاةروس مئاوخ تيطعأ ||
 هيلدا ىلص هنا ءارسالاةليب ةالصلا ض رف سيم يف ةكملا ااا هيارشع سما! بابلايف
 دجملالف مك رلاودع ةيالف مئاقلا مهن. ثاوةكك الما دعت فأر ةليللاكلتدب جرع انملسو

 ديلا اهيلصيةدحاو ةمكريف اهلك تادابعلا كلت هتمالو هل ىلاعت هلا عج د عقب الف دجاسلاو

 صاصتخأيف اهيارشع ساحل باباايف لاقم *صالخالاو ةنينأطلا ءىم اهطئارشب

 مث يح اهلشف ىلع هيبنتلا هيف يلي هسلا لاق#ة ددمتمتاعجارجوةطساو ريشي هنوكي اهسضرف
 | هيبتتلاو اهطئارش مو !هنأش نمةراهطلا تناككلل ذأوةرهطملاةسدقملا ةرضط ا يف الا ضرفت
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 ةعباسلاهامسلا قرف لسو هيلطدُقلا ىلع هيلءتضرفدقوةرولارخأ ىلا دبع يلع ىتنا يدبع
 ىل دل أروطتي اك ءاههنطاب وهرهاظريط حدب جرعيملوداجانو برا مالكم عم تريح

 ةاجانمالا :يثلك هبلءمرجيو ديلقباين دلا نعل كملا جرخي اك هدي ايندلا نع جرخوةالصلل
 هندب يبصملا عثر اك ”ايسلا ىلا عفرو سدقملا تيب يثونيحلا كايف هتلبقىلا ههجوتوعب و

 نوكيف هكا ةرجيلا لربالاق اشيا رشع س.اذتابابلايف يماشلا ظفاحالانت# |
 امنا ةلخعا ماقءنا فيفختلا لطيف ملسو هيلعدشلا ىلم هللا لوسر ملكي مل مالسل اهيلع يماربا

 يطعا ماكلاو ماكلا وه يغومو ماقملا كلذ يفادي ناشلا اذهيف مدلكلاوريلستلاو اضرلا وح ||
 اههبأ ىلع دحاحلإ وةمالا مقهي مالسلا هيلع يسوم ءاننعا يليبسلالاقو* لا بنالاو لالدالا
 يئاجيديلاىفق !لملاعت هللا نال اتعفين#لا لأبو انلعفشإ نا ملسو هيلعشا ىلم

 حاولالا يف دجإيالوذي لجو حاولالا يف سو هرلع هنا ىصدمعةمأ تافص ى اروي رغلا

 دمت دمأ 3 ينادجامهللا لاق دمعة ماكل: لوقف تما ميلعجا مبا اذكو اذك مهنهصقما
 وهنءموقلاب يشي اك هرمابه !انتعأو يبيع هقافشا ناك ريسافتلا يف روهشم ثيدحرهو

 ىسو» لوقف اضيارشعسماخلا بابلايق يءاشلا فال لاق ثم. نهينلعجا بلا هلرقأ مهتم

 ردقي الومولعلا ع دتأز معقب رجلا لع نا يلع ليل دنا كلبق سانلا تجلاءدق مال لاهيلع

 ملعأ لسو هراعهّلا ىلص بالا ناللةب ريل يتعا اهبالا بستكي الومولعلاة راكب يطق ىلع

 عموم ن. دراو ىلاعتو كرايتدب ر عب مالكلاب درع ثيدح رهو اميس مهلغفاو سانلا
 معانا مالا «يلعيسوم هللا يظملا لضفلا اذه ممم لسرم يب الو برقم كل ءاطملا

 ةملاعملا دشأ ليئارسسا ينب تلاع هلوقب هنم لءا ناك اباجال ىتااةلملاهل ركذ ٌمكلنم سانلاب ||
 / يةبرجتلا يوةرشايملاب الا كردي الو دجوي ال يذلا صاخلا ملعلا اذهيهتم لعادنا هريخاف

 باطمالسلا هياعىءوملا سيفو اضيارشع س مالا بالا يف يماشلاظفاحلا_لاقم

 نكي ململسو هياعمشا لص ىبلا دوعص نوح الرا ههاكب نا لعل لد ةمالا هذه نعف ينقل
 هيلعهشاىلم يبا عوجر نيح <13 كالذ ريغل ناكولدنال هرينل المانيدبا يدلادجولل الأ
 نأ القملسو هيلعمما يلع ينال ةديصنلاو ةمدخنأ يف ماق اللا هيلع هدكلاو تكس راديلالسو
 نمةسئنلا هذه تناك ائاوديلا انرغا امفداصب ملوءانركد يذلادجرلل الواد خاكب نأك

 مح سس سب
 | تدم لوقي و ديجأ هي يلصملا ىلع هوجوب ل ,ةمىلاعتو كرابت برلا ناو برلاةاجانم اهنا ىلع

 | ىلاعتو هناهبسدل يلصي وديجاعي نم شرع ةهجلاو رومملا تيبلا يو ايللاةلبقلا ىلا ةراش

 اضيا ضرعتةدارالاوةكللا ىفتةج هتماب وما سو هيلع هللا لص ىبأاب ةصاخنا تاحفنلا

 سس
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 | ةصاخ اهنال اهضوءيفةسفنلا هذ ههضرعت نداصف فيقتل بلطب ةمالاه1 لم ال لا هيلع |

 دروكاذ ذا لجو زعهللاف نخت دارا ايف فعساف اهتحيف مالسلا هيلعودملكتو ةمالاهذهب
 هنم الضفت اهماوث قياو تاولصلا كللت ضرفةمالا نع ىلاعت لازاف سمت ىلا نيسملا

 نم سو هيلع هللا ىلص ىبللا عتشما انا روكذملا بابلا يق يناثلا ظفاحلا لاق م+ اناسحاو
 دح ىلا يهتنا اذا رمالا نا اهدحانيرمال هب سن ,رمأ ال ةرشأعلا ةرملا يف ىيفتلا بلط
 ال ددعلا اذه ا سرفت ملسوهيلعهلا ىلص ينلا نوكب نا احييناث كرذلا ىلوالا ناك حاملالا

 لسو هييلع هللا ىلص يبنلا نا قرطلا ضب يف ءاج اذهشودرلا ةد اقم يف لأسي ن !ايمتساف نمط
 * يدأبع نع تفاخو يي رف تيضما دانم يدان ةرشاعلا ةرملايق ةعجارألا نم عذتمأ |

 هللا يلصهشجارم تلد ةيحدنبا ىلاق اضيارشع ساما بابلا يف ياشلا ظناحلا لاق
 لييس ىلع نكي قرع لك يف رمال نارلء هنا اهلك تاز ملاكات فيفا باطيف لسوهيلع
 لاق كيَدكلوَقلا لدا ىلاعتءلوقل كلذب را مشي ام اهيفف ةريخالا ةرملا ف الخ مازلالا
 بلط نمةرشاملاةرملا يف سو ديلعمشا ىلص ينلا عادتمأ يف ةرج يبا نب | لاق روك ملا بابلا يف
 هب ر ةاضرم يف هرايثخا رصحدبعدا عسا دارا اذا ىلاعتو هناحجس هلا نا ىلع ل د فيقتل
 يلامتوكرابت قملا دارا ال هراثياوهرايثخا ىلاعت هللا لعج سوهيلع هلا ىلص يبلا نال

 رادنال عيفرتو مسودياعهللا ىلع هلي ركتكللذو سنا تاواصلا ضرف ودوم ءاضماو هذاغثا
 انلاخت هرايتخا_ةراكلالوا فخ كف فخي مل اذ فيفختلا بلطف اسوهيع هنا لسعر

 هللا ىلص هتلزنم لعودياع اللدتساام .لماليل داك 8 .رايتخ ايف فعسا او راتخانا القرودقلل

 بلط مدع نمو بلط نم لاح لك ىف هاضريف فعسافيفختلا بطي ماد ا هئاو سو هيلع
 لوم ال لءاح لالا نأ نولوقي ثيح ةيفوصلل ليا دهيفو رودقلل ادايقلا وهعرأي اينخا ناك

 فيفضتلا باطلا ردابهتما ىلع قافشالا لا>هيلعدرونا ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلانال
 الوكاذ ذادتمال تفتأي م ىلاعت هللا نمءايطا هيلعدرونا الت كلذ ريغل رظني 5 مهعأ

 تاراشالا لها ضعبىلاق اضيارشع سمان! بابلا يف يعاشلا ظقاحلا لاق *«اكيمش بلط

 ستقول اهبلا عرسافروطلارون راونا هلت ءاضام السلا هيلع ىموم بلق نم ةبحنار ا تنك م

 فته لوقي ليئارس اينب يف فوطي ناكف يدانملا ىلا قاعشا يدانلا يف يدون فسبحان ا
 هيلءلا ىلصانيبتهيلعرم الفي يبملا عمةاجانملا لوطت نا كل ذب دارمي ر ىلا ةلاسر ينامس
 ليقاكب يملا بيبحتيؤرديفتسإ ةالصلا رمايقهددرجا 59

 ار لرم ىرا داكار ارأ يلعل * مضراوغ نم حاورالا قشنتسأو
 "تسب ل ل جس ججججج
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 | دبع تء نرا اذبح ايف * تما نآو تييحنا يتايح متئاف

 هدهشي نيح يل] نحيل # هددرب ىموع يفرسلا امناو رخآ لاقو
 هدهشا ثويحلوسر رد كَ ايفلوسرلا هجو طاهانس ودبي

 ىدان تزواج الف لسوديلع هللا لص هلوق اضيارشع سماها بابلا يف يماشلا ظفاما لاق ثد+
 ىلاعتو كرايت لانا ىلع هب ل دهسا ام ىوقا نم يدابء نع تغفخو يشب رث تيضمأ دانم

 بابلايفملاعت هللادمحر لاق م ةطساو ريغب ءارسالا ةليل ملسو هيلع يلصديبنملك

 ءاملا برش لسو هيلعشا لموبلا حاياسا فيك لق نافىلي مدا لاقضيارشعس ماما
 * مارامد الو دموي تحيلا رركتإ رافكلا كالماو هريفل كلموهو حدقلا يف يذلا
 نءالشف لييسلان الن بلا ةحابارهدتع ةداما !!فرعيف ناكة لهاا يف برعلا نا باوجلاف
 سنا ميجراتتُعا ركذو تلق يناذلا لاف#هل دههشن لوصا ةعب رع لايف ف ملا كتم اما

 اذا اهييلا جاتحما اههكلام ن «بارشلاو ماعطلافخا هللا لسوهيلعملا ىلصدنا صئاصللا
 هلا لاقملسو هيلعهّللا مدل لذبلا أيحاص ىلع بجيدناو امهيلا مسوهيط هللا لص جاتحا
 هلوق 0 ملا بايلايف يالا ظفاحلا لاق < مومسفتأ بو َنينماومْل اب كو ينل ىلاعت
 ا وبا ظفاطلا لاق 5 نس شل رباح ن نعيئاريطلا جرخا# سهلا هيل تسدحو

 ادغلا كتل اسو هيلعهنلا لص هلوق باب يف زيحنبا طقاماو دئاوزلا ممجسيق يمعيملا
 أ لص يبنلا ناهدلاو بي رفل حرش هناك يفيقارعلا نبا ةعر* وبا ظفا حلاو يرابلا5# نم
 ظفالاب هجرخاو *« راهتلا نم ةءاس ترخأتف راهنلا ن ءةءاسرخأتت نس مشلا رءارلسو هيلع
 رعبا دبع نب ليعامما نع افيادجرخاو# ريكبنب سنوي نع قريبلا ةصقلا يف روك ذم ا
 نعجن ددسي د محلا اور امدشرامب الو روك دملاب سابلايفربم نبا ظناحلالاق# يدنسلا

 | راسيلال نوندي ,عشوبلالا ست مشان !لسو ديلا لممثل لوسر لاق اق :ريرديلا
 | ملسو هيل هللا ىل ٍط انيبأ .: لبق ءاينالل يقم ا .ىلعلومصرم الانا عجل هجووسدقملا يي ىلا

 *«ملسو هيلع هللا ىلع انيبل كلل شعب سبّتدق اهنا يأ ديف سلو مشوبلالا سمشلا سيق لذ
 يئاريطلا ىور#تيرغ : دمي لسو هياعمللا لص هيلع تدر سمشلا ثنا اشيا درو دقو

 افشلا ثيداحاي رشف طويسلا ظفا ملا ينديرخيشلا لافاك تامث ابمقعي لاجرديناسأب
 لسوهيلعملا يلصدللالوسرنات تلاق سيم تنب ءامما نعهطخي هتيأر ايف يرسضيلنا بطقلاو
 رصعلا لو هيلع لص يبنلا ىص دقو مجرف ةجا - يق ايلع ل سرا ع هادهصلاب رهطلا لص

 1ك ل ا بي اب لاقف سوشلاتباغ تح هكر جي مذف ماتف يلع ر مح يف هس ًاريلسو هيلعهّنلا لص اّا لوسر عضوق
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 ءايسا تلاق سمشلا هيلع درف هيبن ىلعدسفتب سيتحا يلد ك دبعنا مبلل[ ملسو هيلعمقلاىلم |
 نبانرصللا لصد ًاضوتق يلع ماذو ضرالا ىلعو_ابجلا يل تعقو ىتد سمشلا تعاطف
 :يششي ىحرلا هيلع زئاذا مالسلاوةالصلا هيلع ناكر خآ ظفل يفو*ربيخسب ”ابهيعلاب كلذو
 0 تيلص ماسوديلعهللا لص يبلاهل لاقف يلع يف وعو موي يحرلا هيلع لزتاف
 ام كعب تماط سلا تي هارف تلاقرضملا لم يح مشل هيلع درفهللا اعنا لوسو اي

 || نسح نييهارءاريغ حيت الاجر هلاجر تاقندنمو دئاوزا عمم يف يمتيملا لاق#«تمإ رغ
 ظفاحلا هذيل ابقثو ءذهة م افو#ىصتنا ابفرعا ال يلعتسنب ةمحأفو نابح نبأ هقثوةقأ وهو

 ياجخيشلاو ببرقتلا رشا هتلكت يف قارعلا نبا ةعرز وبا هنسح ثيدحأو هبي رقل يفرجح نبا
 ناشيدحلا ناذه لاقو ءامما نعئيقي رط نم واحمل! ماو رو رردلا يف ىطويسلا ظفاحلا هني
 بديلا رشب يف سانلا هيس نبا ظفاحلاو *افشلا يف يضاقلاءلقنو تاقث امهتاورو ناتباث
 جير يف رب ربا ظفاحلا هنع هلقتو ةمالاهذمل ٌمئانغلا لحباب يف ملسم حرشيف يووذلاو
 ملاص ندم نعيينوامطعلا لقن حم مورفاوة دقعملا عيسنلا يفناذالا باب يف يبفارلا ثيداحا
 *ةوبنلا تامالع نم نال ءانسا ثيدح نعفلختلا ملعلاه| يبس نأ ىف غبت اللاقدنا هب كيهانو

 يقعبتيشلاركدو رثكتست الف لسوهيل ءدشاا لص ىبلاةرعرم لف لاق هثايفاربطلا هنع يورو
 نسح دعس اضياةريرهيفاثيدحنمءاور هي ودرم نبأ نا رردلا يف طويسلا ظفاحلا هذييش
 ىرشب هباتك نمةديصقيف سانلا ديس نب حتتفلا وباظفاحلا نيثيدحلا ىلا راغا دقو ىعتنا
 امشوبل راهيلا سعت ثفتوأك * ةماركر اهنلا سمش تققونل لاقف بيلا

 اقوم ملفعا ناقيالا نم آذهو *اهيورغ دع سعتلاه لت تدرو

 رفاسلا رودلاىلا رفاسملاة دهب ةامسملاهتديصق يف ىلا متنا همحر كبل نيدلا ءاهبةمالعلاو
 ةفقوب كنقناو لب تبرغ اف * اهبيفمتقو كتعاظ خلا ىسعشو لاق

 تدر عشوبل امدق اهنا امكح # اهتينم دعب سمشلاك يلع تدرو أ
 ثي دما ةص يوقيامنيايلملا نيمامالا ني ذهن م اذهو تاييالأ دعب ىطويسلا ينعي ىلاق#

 ظفاطلا لاق كلذ يفطافملاه أ طخدقف تاءعوشوملا يف ثيدحلا يزوجلا نباداريالتفتلي الد ||
 الو اهريغويئاربطلاو يواجعلادبع ىرمثيدحلا دروانا دعب مسابلا رهزلا يف ياطلغم

 ااا *ءالؤمل عقو يذلا دانسالاهل عقي ملهنا ثيح نم يزوملا نبا هيدللءام تنني
 مابا اقهولاق ع ع هريغوقييبلا دنع هم ثيدحلا درو انا دعب تلقثهطخ نمور تا نبا

 ا بقعتو* صننا تاعوضوملا يف هدارياب يزوجلا نبا أطخا دقوةرجأإ



 لعا اعباجأو تاميدبلا تكنلا باتك ينو تاعوضوملا باةكرضتخم يق يزوملا نبا مالك ا
 ضرعت# تيدطلاب قاعتت ءايشا ىلج ترث ءدقو* يعتنا انه هله داري أي طرفا لاقو ثي دا هب

 ءزجسيف خيشلامرك دام عمأ تعج دقو ادع ٠م بلا ئالز نمو نيياتاكلا نم دحاويف خمشلا ا
 لاف ع #ءدارأ نم همجاريلف ىناعصملا ديل سشاادرثي د نعافطاو سبللا لب رمهشيع#
 اناو دههتملب يل لسو هيلع هللا لم هلوقروك للا رشع سما بابلا يفيماثلا ظفاحلا |

 ةياور ينو« سب ينال ودمج مامالادنع سابع نبا ةياوريف !ذك *ملا هيلارظنا

 بركب رك تب ركفاوهتيثامل ءايشا نعيفول أف لاق ملم دمعةلس يلا نب لضفلا نب هللادبع
 هللادبهنب ريأجةياو ريو هيب مهن بنا الاء يشن عيفرل اسي امةيلارظنا يل هللا هءارق طقدشم
 ىلج عمو هيلارظنا انأو هنايآنعهريخا تقفطق سدقملا تيب يل هلا لج امهتع هللا يفر
 نا ىللمحدتا ديري هئارمتجيو هتبأر قحدني ويني بجطلا فنك سدقلل تيدا

 ةلاهقساالو ءزين ا يفعلبا اذهو ةقياسلاسابعنب !ةياور هديؤي وديعا متءاريث يي عضو ||
 فكريا دنع ايفاه ما ثيدحيف عقوو# نوع ةفرط نم لفأ يف سيقلب شرعضحادقن كاذيف

 | لثمدتا دارما نوكيا لقحا تبث نافعنايآن عم ربخلا تقفطف سدقلا تيييلا ليفت دوعسم
 هلام يس يا ىوسأب سوس هلوة لوأري و رادلاو دا تي رأي دحيق لبق اك هنمابي رق

 وئدلا ةيسن ثيدملا يف كيرش ةياور يفاضيأ رشعس مالا بابلا ىف ىماشلا ظفاحلا لاف مخ |
 ليز نعةيانك ل هيلعدللا يلم هيلاىملاعت هللا نمبرقاو وندلا املاوىلاعن هلل ىلا يل دنلاو
 ةلاكلاب اهو هنعتباوصاملا عاطقناب هشاوهتسال سبأتو هيلعم دئارع ل جوهيلا دئارف

 انبرلزاي ماسو هيلع ىلص هلوقدب لوأتي امدنمىلاهتوونديفل وأي ودعت فئارشب ماركأو

 هلوزتنا نمدوجولا دحأ ىلع رخآلا ليال! ثلث ىينيحتليل لك ايندلا ءامسملا ىلاعتو كرابت
 نهىطسأرلا لافو#قافشأو ةرتغب نادحاوةيوتلوبقو لاجاولاففا ود وح امئاىلاعت
 ىلاعتدرق اسماو اهتلاقسال ةناسمالو ةفاسم م لعجدقف اند هسقني ىلاعتومن جس هنأ عوت

 يف لوأتب ام وندلا يف لوأتي و اناكم برقلا نع هيلاعتت هتباجاو دلغ لاكل ليقف بي رقويلاف
 ينم برقل نمىلاءتو كرابتدب و نع ةياكح ىراذلاءاور ثيدحيف ملسو هيلع يل دلوق
 هني ذاج يتعاطب يلا برقث نم ي!مابخالل ىلا برقي ل ونقرهو ًاغارذةنه تب رقث ارش

 لوبقلاو ةباجالاب برقويف هئارج هتقيس ياتو ره هشيت] يشي يانا نو يلا بي هرقل ا« فاعضاب ||

 هبكللس دقو هيبرقث امبسح ىلع ًاًمعاضم ًاباوث لومأملا ليجعتو *راسحالاب نايناو
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 نم اتبلاب هيلع رادملاوهوةكم يطحاته وهما نوكسو املا رسكب رجملاو ٠ ةاجانلل ملا
 ةاواسم_ةرع هرادجمطح هنالايطحر هناطيج هنعرجم هئال ارح يممو بازوملا ةيج
 ىللاقو ةدادق نمكشلاو زجل يفلاق جرو يطحلايف انآ انييةلوق رهاظ هبلعو ةبمكحلا
 ئرخأ رجحلاب و ةرات يطحلاب ربعف تارءجارعما ةصقم كح سو هيلعدتنا لص هلمل بطلا
 رجحلاو مزمزنوب دواقملاو نك نيبام ليقو بابلاىلا ماقتأ نيب اموهور جم اريغ مطخلا ليقو
 ضففنلا عضوم اةرْغْثلاو ٠ متريخ مهطسواو٠ رجملا يف وأ ميطحلا يف معم هنا يف كش يوارلاو

 نينذالا برطضمو ١ نيبتاجلا نم قئاعلاو رحتلا ةرغث نيب ناذللا ناظملا اهونيتوقرتلا نيب
 سرفلا فرعو لاجتالاو ثحلا زنحلا هيلج رامهب زفجيو ٠ قاربلا فصويف امبلي ولم يا
 اهيئذاتيرصاو ٠ ناسنالل رفظلاكر قبلاومايثلا فالظاو ٠ هتبقر بدعم يفتبانلا رعشلا

 ٠ ةرغداقاتماشلاب دب نيدمو ٠ عرسي هب يوهيو ٠ ىرجولاسارعضفراو ١ امهنبب تهج
 بيع الو صقنأ لخدي الف ةزماكلاتاماثلاتايلكلاو ٠ س دقملا تيب لبج هايَسروطو

 ًارذو ٠ تملا نعلئاملارجافلاو ٠ ىتتلا ربلاو ٠ نهادعتي نهزواجيالو ٠ ةيفاشلاةعفانلاليقو |
 الو ٠ ادوعجار يا ةٌأرملا اودوارو ٠ ةهجو لحبك [سعتو ٠ هثداوح ل يللا قراوطو ٠ قلخ |

 سبايلا كولا ميرسقلاو :نكسي لرانيالو ٠رسكت م هةر رتو ٠ يرخأتقال يأ يمعافل
 يف فرييالاهنأ ليقمعطلاهبركرجخش رث موقزلاو - رجلاهب يمريجيرلا نتتم رمحا ثاين دا
 - ريدتسملا بقثلا رحطاو .ةامحملا ةراجحلا مابج فضرو ءرانلا يف وهامئاوايندلا رج
 طسبلا ليقو جاييدلا يرقبعلاو ٠ جاسيدلا قيقر سدنسلاو ٠ جايردلا قريتسالاو
 نامصلاو ٠ موطرخالودل ةورعال ءانأ بوك ع مح باوك الأو ٠ ناخشلا سفاتطلا ليقو ةاشوملا
 لجدلا نم لاجدلاو . اهتدقوا !هترعساو اهترمس راخلا ريعسلاو ٠ ةمقلاكءانا ةنفص مج
 ضايبلا ديد.ش يأ رقاو ٠ ةنخلا مظملايفاليفلاو بذكو هومو سل اذا لجدلاقب طلاطا

 اذارسح نم ةرضاحلاو ٠ ةيلهافب يفكلد .ةرطقنب ىزملا ديعو ضايبلادي دشن اجو

 ظ لسرتسملا ظبسلاركلاو*ليوطلا نملواالا لاوس - ىل.ولا نمل تلا بيشكلاو -فثك |
 .ةهظعلا :ريشلا شضوتحرس عج حرسلاو ٠ نيل نم ةليبقة ونش دزاو .رعصالا مدآلاو | ٠
 لهل يذلاطاسبلايثو ةسفنطلاي تو يازلا ثيلثتبة ب دز عج يلارزلاو ١|رمتعم ابلجو
 ةديصح روصق يغ ليزتتلا راونايق لاق بي راخلاو٠ ةموعشم ءاعبة معلا ةمملاو ٠ قيقر

 نانجلاو ٠ روصلا ل يثاملاو#اهيلع بواجي واهنع بذي اهنالكلذب تيم ةفي رش نكاسمو

 دلوب يذلا هكأل او+ ريكلا ضوطلا يشر ةيباج عمج يباوجلاو ٠ ةريبكلادمصقلا قو ةئئج عج
 بت



 ا[

 | يلابلاو ٠ بتقلا تحت ينل ىلملاب هبشمىلامتدطاةبيه.نهئافتخلو هرغاستل ناادارملاو |إ
 نجا لوغو نيوالاد *الودعار ايخاطسوو «٠ يفاكانايبلا نايبتلاو ٠ لطابلاو قملا نيب
 ارحملا ةيادهلاو ل2راعالا باربال يا اًتاف يتلعجو دوجرلا يف نورخآلاو

 ا نم عفترا امبدخحلاو - ا رطوقساهتبجوو ٠ ٍلعلا نم قاغتسأ اموقيفرتلا باوبأل
 اباحة دمشتاىتلا يارتخا لماملاو ٠ مهفيج نءنانت ضدالا يرو ٠ نوعرس نأ يد ا

 هعججو ملسلا ةغاجار 09 ةماقتسالاو ىدملا رسكلابةرطقلاو .ةلفغ ىلع مبيت اتم أ
 دضامو ٠ دوعصلا يا قرلا مضوم ةاقرملاو ٠ مغترا ءي لا ىلاورصب حيو ٠ راسو جرام

 يابحر تفداصامانممو مدألاب ةرسملا دنع لاقئ ابحر مو ٠ شعب ىلعهضسب لمج ياللا
 هيلعلمل قو ةايحل ا نمماقبا ياهلا مأيحو .شحوتسلالو سن ًامساقالعإ تينا ياالهاو.ة دس

 ل لا تدلوقب ديلا راش !ناميالاةوناةرخالا مل جدارا هما خانمةكئالل ا لوقو ٠ ٠ ةيقلا نم

 ةدوس ًالاو٠ راجفلاباتكه يف مضوم نيجتو ٠ 5 ةنجلا ىلعأل مسا نيبلعو ٠ و لأ

 ركب هشيك لبقو ٠ ٠ حورلا يقر ةعسأ عجيب مسنو صخشلاوهو دواس ىلع عمجيودأوس عج

 ناو مح ةنوخالاو ٠ اريسب اًديش ىنعي ةينه روغصأ ةهينهو ٠ هنيه ةهج يآ دايلاتأر فاقلا
 رم نويت نرش و ٠ لييسلا ءانبأةلبأ لاو ٠ ةدئاخلا ردود لك ال يذلا ءاارمكب
 نوزاملاو ناسنالا نمةفشلا ريعبلا نم وهو رفشم مج رفاشملاو ٠ نودكلا ىملاو ٠ عوفلا |
 ١ ةثالث نمل اجرلاةءارفنلاو ٠ نويايعلا نوزاللاو ٠ ةيجاومريغ نم سانلا نوباتغب نينذلا ||
 انه دعلاب دارملا ؛اهملا لاق يووناالاقدٌ»ج ىسعب وهاذأو ٠ ةعبس ىلا وأ ةرشع ىلا |
 نيب لجرلا ودعوب رملاو ٠ رعشلا ةدوعج دارا سيلو ءزانتكاوهءاتجأ وهورمسملاة درعج ا

 هريس سامدلاو ٠ رسكت ديف شيل رعشلا لسرتسم يإ سلا طبسو ٠ ةماقلا يف نيلجرلا

 اشياوه اوهو برسلا ١ رهاتهس اعدلا نا ةغالأ لهأ دنع نورعملاو ماجللاب قازرلا دبع وهو يوابلا

 عضوم يف ناك نوح دجرلا هامةرثكو مسجلا ةراضنو نول ءافصب هفصوكلا ذنمدار مانعا
 ا رطشلاو- مهنعدشا يمر ةباحصلا ةداسلا دحادوعسمنبةورعو ٠ ناقرع وهوهنم جرت ن 5

 | ةعامج موقلاو ٠ نيعب رالاىلااهنموأد ًرما مههف سيل لاجرلا نم ةرشملا نودطهرلاو «فصتلا |!

 لاوطلاو رهسالا محألاو ٠ يساونلا يو دملاب قاثآ ع مج قالو * ني رثكألا دنع لاجرلا
 ضاي طملاو٠ ”بوقعي ليئارسأو ٠ لوقي معزي و٠ هقرافو أ دصمزواجو « لي وطلا قرف
 مكب ميتا | اولي 1و هيف بعكيام ساطرق مج سسيطارقلاو ٠ .دداوسطل اخي سأرلارعش
 بتقلا تحت ريعبلا رب يلي ءاك سلملاو . دامرل نوقف فمر بايو ٠ ك شبهوطلخيل يا ٠
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 | قرف نآرقلا ءاممأ نم ناقوفلاو ءاهنك امانم كرختال تباوثلاتايسارلا رودقلاو ٠ ىمعا |
 يلاططلا لاق رجم لالقو -ردسلا رققبتلاو ٠ نس وهف برشي لف ريغت الاس ٠ قلخلا |

 | ٠ درمزلاوه دجزيزلاو «رثك اونيعب رق مسن ةدحاولا رارجلا يو مشلابةلق عج قاقثارسكب |
 ءاملا ريتك يا اجاجتو ٠ يرجي د رطضي و ٠ ةنجلا فن يعرسا ليل لاو ٠ لصالارصنعلاو
 نأميقلاو ٠ بابقلا شال ةللا .طباتجو ١ راخصلا ملا ضارضرلاو ٠ هترثكن جعلك

 يتلا ةبثقألا لبالاو ٠ يتاعات وصلا سجيلاو * شالا نم يوتسملا ساكنا ردي عاقعج ٍْ
 عضومىوتسملاو ٠ بيعو ءوس لكع هزأم سودق جوجو ٠ ةحئارلادب دش رف الا و ٠ اهباعقاب ا

 مب رجواهتكرح توصٍ+القالا في رصو ٠ يوئسأ ١ نر اكدا ليقودع صل ا رهر فرشه

 يع "شرعا آو ىلامت لافاك كلل يذلا ب :رسلا لصالايف شرعلاو ٠ هيف بوتككلا ىلع |
 ةئام ايفو تاوعسأ! قون ةنجلاو ةنللا قوف وهوتكلالملا هل ئاوقدل نأ عرشلا يف تبثو ١
 «تاقواقللا فةسوهو ماعلا ىلعة بقل اكودو ضر .رالأو ءامسلا نيباك نيتجرد لكنيب أم ةجرد ا

 سئافنلا رهاوجلا يف شرعلا ىلع يا هيلءمالكلا تطشبدقو ركّذام دسب يماشأا ظتفاحلا لاق
 بسن ناب مشلاوهويسلا امهرعيجل يا ديدلار ب ستسيل هلوقو# سئارعلا باثكر رحت يف ا

 يأ مهليجاتاو ٠ يرانا ةباجأ يثو ةيبلتلا نم كيلو . هلازاجئتدي وبأبسدف هريغيوبأ
 لتالا هْلاباتكمساوعو لوبن عج ليجانالا لصاواظفح هئرلتي وديجلا باعكلا نوظنحي |

 يب ليفو لصفملا ىعدي زتونرتلالا_'رعرص#ث يتلايفاخلا عيسلاو ٠ مالسلا ديل ىسبع ىلع

 | نامل شءاوغىلا لوصولاوةغالبلاو ةحاصنلا نءدلهللا رشيبام وهمالكلا اوفو ةحتافلا |
 ّ نمايأ .ةعمأوجو هّقاودو ٠ ترذدعتووري مي يلع تقف يلا ت تارابعلا نساعمو حلا مئادبو 4

 رفا عبجر قلو: .ةريالاك ب ونلاهب طبخام لمرقملاو ٠ يفاعملا ةويخكلا ظافلالاةيلقلا تايلكلا

 * رضوا رون نم لجرالاو هوجولا ضب! نيذجحمو . هو دولا رون ههجولا ضيبالا وهو |!
 || .ايكرشال !فالخع رانلا يف رلتيال هنا !منارقفب دارملاو رئابكلا ماظدلا بونذلا تاممسشلاو
 || باذعت ابا ةنسل لها عاججاو عرشلا صوصن نم ملعدةوالصا بمياه هيدارلا سيو
 مهتسام موت اعو ٠ مهداث :خا يأ ليئارسا يب ترثبو سانلا ثربخو ١ نإ ويلا .نمةاصعلا

 لا رو ٠ داعضإ دعب تاتا داع سا كب ةعسوك يلو ةاطلا نم مهنم تدر اهنةدشلا تاو ا

 ا ةمرعشم ء ىلاهخلا ابو ةرارغةيقت نانرأر ملا ءالاعأب لبالا ريع 2 ٠ راعلا ءاملاستفي

 (| ٠ووركلاب هتليقتساهتيبجو ءانني يأ اتيتأرب ارركب و ٠ ةباهذ ذهيلطداتشا يأ مطقو جوتعاو ١

 كدا لل : لل ءييستلاو ١ .ةودلا نسال يمنيعي را وجت ىلع عرشلا لمجنم راب ءاحورلاو ١
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 ٠ داوس ىلا ضايي هنول يف يا قروالا لاو ٠ ةنيدلاوجغ .ةكم نم «كيينسو ف لعفرسوأ

 تفوال ممأ ةحورلاو - سمشلا عولطو حبصلاةالصنيب امتودنلاو ٠ تبكناتقي رهأو
 ببسو ةصقلا ثيداحا مرت يف رشعسداسلا بابلا يف اقم + ليلا ىلا لاوزلا نع

 أ ملسو هيلع هللا لص ينل تاومسلا لها لوفيفالها ةظفلدورو يطعركلا اصخش تاكا
 | يمر ىننا نعكي رشثيدح نس ير ,اخيلا اور ظنالأ اذهدل تاقف الهاوأبر» جارحملا ةليل

 ناكام اذه لاقو ىهتملاةردسرك ذدعب ءامسلا يف ةنآلا ضرع ر خآص خش ر او هنعدتا

 هلأ يضر ةعصعص نبشألام ثيدح نم سمو ير اخبلاهاور اذكههل تاةفسدقملا تييبالا

 ا نايب نيعتف هريغ راكنا فيكف نالجرلا نا ذه هركلأ نيحيصلا يف هدوجو عمنأك اذافدنع

 ١ رالوتايأو رلا هيف تفادخا اممةلبجةإج جارعملا ةقق ثيدح ظافاال نيجرخلا 5 ذم كلذ

 | يف رشع عبارلابابلا يناعركذ ىتلا تاياورلا ميج ركذب هنع يئاتغتسال هليل انه ةر ور
 مدقت اخ جارعملا ةصق قايس ثيدح

 اهارتفا ةءوضوم ثيداحا ضعب ىلعرشع عباسلا بابلا يف هبيبتتال6يماششلا ظفاحلا ره أوج رمو ل
 ةقباسلا جارعملاةصق يف ءىشاهنم دلو مهلةربخال ةعاجج امنوادتوهل قالخال نم جارعمل ايف
 يف ضيا نا هتركّذو ةين دللا بهاوملا يف يئالطسقلا مامالا هركذ يذلا بجحلا ثب دح أهتمو *
 ىلع هيف ملكت اميف بلاغ نب _:-ىسحلاويا رك ذوهلوق وهودل اعبت ةيدمحلا راونالا اعرفة خش

 أ يف عبس نإ عيب راا جالو ازعو باح ف لا نيعيسلاو ةئاعيسلاو نيعيسلا بحملا تيداحا

 ١ ديدحأدب 2 3 'دعب لاقل سو هيلع شال م هلا لوسر ناس ايعنباثيدح نمرودصلاةافش
 ا 5 ” كلذدنع فقوعماقمملا يهتناناىل !1ير ىلايإ ريفلاناكوليربج يناثا ءارسالا

 شارف باجملا يل ىحتنا ىحينلا ىلع لع ليربجو تم دف ةبأو «يفو#أرطس 2 ريرش عون دعب

 ا ا ثبدلسا يعاما تي 0 5 يفتك نبب نمو ىفلخ نمت ًارودرخ كيف لاق ناىملا بهذلا
 ١ ! كلذأيف :ديملاويلاغ نبا , , ذا رودصلاءافش باعك ينل .:يذلاوءاورمدعبيئالظسقلا
 / لاقدأ كشالب ب ذك و هوا ذه ضنسملا مالكدعب يناثلا لاق بهاو مارش يفيفافرزلا لاق# هيلع
 أ ديعتسي الوالئاقامياعاتك اسايثوطب نيه اورلا دورا ثيحيفامدلا نم يملا هيف ةرزلا دعب
 ثيدحلا هلقندعب يماشلا ظفاملا ةرايعو» ٍفاقرزلا مالكي عتناة ليل ضعب ينةلك اذه عوفو
 بيططا نب دمحالففلا وبا ادنهش رك ذا كه ذجارعميف اهي ذيتلا تاعوضوملايف روك ذملا
 | انشق يسري لب ياماورلادةيندل مالا انكم سا اسفل اللطسقلا

 كنشالب بذكو هو تلقب يماشلا لاق هل هيلعشللذ يفت دهعلاو بلاغنياهركذ كرودصلا
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 هنا ىلءليلد هنعدلقن يذلا يل اغنبأ ىلع يا هيلع كلذ يفةدهعلاوهلوةبيفالطسقلا يربت يفو

 هدعب اضيا لاق دقودل ءالعلاةال وه رك ذلدرك ذكلذ عموثيدحلا اذهيف ليفام ىلع ملطادق

 ملعا هلاوها رونلا هباجت لم يقام ريغشلل ذيف حصيملو حيبحص قير ط يف دريل بجلا ريغكتو

 ٠١55 ةنس ىفوتلا ىلا يروهجالا 0 يلا ةمالعلا مامالا مهنمو

 لشقق دقو جارعملاوءارمالا ىلع مالكلا يف جاهولا ررنلاهباتك 9 هنعدّللا يضر هرهاوج نفل |
 انه القتل (موزأ را مكالذلو ءركذ قباسلاهجارع يف ماشلا ظفاحلااهرك ديلا دئاوفلا رثكا
 مظعمريمشلا رربكلا هجارعميف ىطيغلامجنلا لقن كال ذكو يلصالا اهيحاص نعابتلقت نا دعب
 تدجوف ةث الشلاحي راع اه له يف كال ذ تع.تن يناف ضي اي'اشلا ظفاط ا جارعم نم هيف يتلا دئاونلا

 هدئاوف نمدرك ذمزليام لك رك ذب مدئاميف هترصتخا يذلا ياشلا ظفاحلا جارعم وه لصالا |
 ملةمفانى رخا دئاوف دجويأ مئامهيجا ارعم يفهل ناعبات ناروك ذملا يراه لاو ناشلا امه يف
 لش هناف يررهجالا جارعماميسالو جارعملا_نواوش ريغ يف اهرثكانكلو هنعامالقتي

 ةتباثلا جارمملا ثيداحا يف دري ملهنا م هلوقاهنمو *ىتش اعاونا ةعودتم ةريشك د ئاو_ف ىلع
 شرعلل هب جرعهنا رينا نبالرقف ةليللا ثلث شرعلاىلا هب جرع مالسلاو ةالصلا هيلع هلا
 سدقل برلا لوقومل نب شرعلا للسو هيلع ىلص هثطو نع يني وزقلا لس دقو»# يبني ام ىلع سال
 هللا لصيبنلاهطوشيدحامأ هصئا باجافالما لصادل لهدقتاب كل ذب شرعلا تفرشدقل
 شرعلاة و رذىلاملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوصو لب تباث الو حين سلف هل هنب شر علا اسو هياء

 ىهتنملا ةردسملا هؤاهتنا رابخالا يف مث امناوالصاتباثالو نسحالو يع ربخ يف تشيب
 اهيلعجيرعبال ةركدموا ةفيمضرابخا يف ث1ذ درواغناو سدي لف اهءاروامىلا اماوطقف يأ بس
 ين ورقلاهركّدام روكذملاينب وزقلا مالكدعب نيثدحلا ضعب بتكو ىعتنا باوصلاب ملعا هللاو
 دحا ثيدح يس سل ايباحص نيعب را ون نع جارعملاو ءارسالاةصق تدرو دقو *باوصلا وه

 صاصقلا ضعب ظن يف كلذ مقوامناو ل ءنةإ يلا كالت هيلجر يف ناكمالسلاو ةالصااهيلعدنا مهنم
 مل لطاباذهو هرخآ ىلا علتال يدونف هلعت علفبتمسبف طا بلا تاو لاق لب شرعلا ركذيإوةلجلا
 فيعضالو حيمصالو نسح ثيدح يف دريل وماتلاءارقةسالا دعب ثي داحالا نمد شيف رثذوي

 هللا مدنا ظافملا ضعب نعءدرو دق هنا ملءا م+ءآرالو شرعلا قرمالسلاو ةالصلا هيلع دنا

 عقو دقوكالذفلاخي امةيفوصلا ةداسلا_*نءدرودقوانهاك رودلاطاسب سديم لسو هيلع
 ءارسالاةليل نيثفي رشلا هيمدق يف اتناكنيتللا نوفي رشلا نيلعنلا ةيضف يف سادلا نيب بارطضالا

 ا
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 | ةينوصلا رياك ( ضعب لا *ادج رك هنمالكلاو كلذ تبي هوبا ةنانوثدحلا ل لوقو

 | لزانتى ح ةبيملا هظع نم قرع عملاعت كادي يطاخألا سو هياعدملا ىصاشالوسرنا كلذ نعيم

 ملضوهيلع هقإص هنا ل سدو ندر يملا رام وقح ثلا, دج هييرشللا هزلا

 | ىلا لزايالا لاو راروت راص اه بعاخوا هنالكلل ذو هرخسأ ىلا ماختال ىلامتهثأ ءاداتق اس هلخينأ

 ٠ ين دزمالا نه اذعنأفمهفاف هديحوتل 2 وعديل هوزتدأرا افلا هوداجسلا ارضرالا
 ارم اذه لعل لاقب 0 عهللأ يفر :ايلوالا نم صوم الا !هيلع علطأ امييتلا

 ا 0 لوقت انالاعيصدل 02 كلذ ن ءيعف هيلث علخ دارا ار لاق نم
 ..:رعشلا ذب دعافترا دصق عم هلعبب طاسلا يلم يشي نابع ىلا ندا رم | نمدعشو ىفتشبأم هيفأ

 بيغم لجرب يب يرسل ترم ”لافقمالسل اومالصلا هياع هنأ نم ءاجامو* :اينالا نم هريغأ

 | هنال ناك لجراذه لبق وهنم تلقال لاق يبنأ تلفال لاق كالمأ اذه نءتلتت شوا رواق
 اذهيفةحملا موقلال لسرم ربخ وفايد تسي دجال, قاسم هنا ز ر"؟ ةنمابطر ا

 ةالصلا هيلعدنا همالكي شت ! ...ىدويني وزقلا لوقت -.|قرك ذاءدعبيروهجالالاق#بابلا

 ٌ هئاهتنادعب مال لاو :الصلا هيئء هنا 0 همدقتا»عتملا ديؤب و عونجوعتنملاةردسز راجت ل مالاسلاو

 | اذه يف ةجألا هب موقلال لسرملا ث ب دحلا نأ ىوعدو هب تعفتر او ةبأحح هثيشغ يجتنملاةردسملا
 لهل لسرملا ثيدحلاب يناشلا ادعامشمالا جاهتح ا ىلعنوب .اوصالا قالطانأن رظنهديقبالا

 قبس دقدنعمأ انعيناببنلا فسري ررقفلاهعماج لوقي*يرووجالا ةرابعتسهتنادريغوا ذه

 هيف اعبات نحلل اذهامهن» ؛اولا رطشلايف ترك ذ ملسو هيلع لص هحدم يف نيتي رظ 1 قضم

 | يلرق امو م هعو هنعهلا يغر يروهجالا مامالا ةقباسلا مهترابعلةننيذلا ايفو لا اتادال

 هلال تحت ىتلللا عيمجل تلع ردم لمن تروكلا اذه سأر ار لع

 هلاعت مل كذا رملا 9 ٌدمحاو علجا ”ي دون ىموهررطلا ىدل

 نيت ع هرك د مدقنو يسلبانلا نقلا دبع يديسُلاب فراعلا مامالا مومو

 تيدا يم ف راملا صقتنم ىلع نيملا ورا هبامك يف هارفي هةعشا يشر هرهاوج نموا
 لسوديلع هللا يلصادمجاتيبن نا ءايلوالا ءاخ دنا يب رعنباءاددا يحال هتيرات يف يمافلا لاق

 نبا رصعيف نياماعلا ءالعلاىلاعتشاءايلوأنم ريغك درجول عييمجتب سبيل ءاييئالا مغ
 اضيا سحر يغوبف ساف ةيدج ءايلوالا اخ هنادأرملا ناك اوعطقلا ليبس لعهدعب اميفويإ رع
 يسلبانلا فراعلا لاق * ررهشملا رمالا نم اذهويإ رعبا دعباهب رايخالاوءالوالادوجيلا
 13 سس بسحب رح
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 هدعبايفالو هرسعيف هابلوالاةرثك !رعنجال ةصاخلا ةيدمحلاةيالولاْءاخ هناءاوعد لوقا هدعبأأ
 اذه 'ئاي تدرأنأ و ةصاخةي دم ريغ مهتايالو نال ضرالان 000 انةنيدميف

 عج اخ ملسو هيلع هللا لما دمنا ملعاناشلا اذه يف كيلءىلتيامغ خص ف نايبرتاثحيلا

 نم لوسر لكو يبن لك برشا قئاذدنا كالذ ىنعمو مالسلاو ةالصلا يلع نيلسرملاوءايبلالا
 م فاو ماك ع بقي دصتب ءاجأ ذهطونيلسرملاو ءايبنالا براشم عينج عماج ورق همدقل

 جيلثملا نآرقلا نم انيلع هالتاج هبلق ىلع مرابخاتلزنتو اهلك ملاوحأ نعدل فشكو مهبت 7

 مارين نك هاا او الصلا هيلع انا ذمملو هقوبف نعرف تاوبنلاو تاوبنلا عيمجل لص هتوب
 لصاف كالذ لقال اوثدب ثح نويبن اوناك امنامالسلا ويلع”ايبئالا ةيقب ونيطلاو ءاملا نيب
 هللا نايل دم برشميف ةعوصضةمسقنلاو ايناكةلضافلا مهتاين اور يشوابلك ةايبنالا براشم
 هللا قلخا#لواهن را هنادرواك دوجولا !هيىلاعتهما ادب يتلاهتيئاحور رهيذلا عماجلا مل سو هيلع
 ةئيطيلاعتهللا قلخال علي رطل يفشيدحلاو اووي لم دولا

 عل هال لسوءهيلءدشأ ىلعدمم برش» نم مدين اورءا١ ىرجأ اهاوسومالسأ !ديلعمذأ

 بسح ىلع مالسلا مهيلعنيلسرملا ةيقب ب و ىسلعو ىمومو يحأربا وجو :ةنيط قلخ نيح شا ذك
 اما مهيراشميثينلا امهتاناحورد ايم ىلاعتهللا ىرجادوجولا اذهيف مهتانيط قلخ بيتوت

 ال هللا قلخ ا. ماجلا هبرشم يتلا ل هوهيلط ها لص دمج ةيناحور ءامزع

 اذهيف رراظف ملسو هيلع هللا لص ةصوصخلا هتنيطيف ةعماجلا هتيئاحورءام ىرجأ ملسو هيلع

 رمد هلبقنيلسرملاو هايبنالا ىئاق د راوطاي ليصفتلا ب رطب ةرمنينر ءهروهظ نيكيفدوجولا

 لوصفتلا مايل دعب يبنالف# رينلاهب تق اذلول يعفنلا دعب لاججالا نا مولعمولامجالا قيرطب
 نودوجوملسو هيلءهللا لص دعب «ايلوالان املءاناذهت لع ذاو+ملسو هيلعهلا لص هلامحاب

 ادت ثرو _:رءلوالان م.اج ريغ يدهتو مماج يدم نيعسأ ىلع مموةمايقلا موي ىلا نوفاب

 ةجردالا هتفتإلو مالسلا يباع. .2تيلسرملاو ءايبنالا براشم ميم هتيم يق لسو هيلع هللا ىلص

 تي ربكلاو ربكالاخيشلا مرآة مالا يف نوروغك »ال وه نمءاجوةبستكم ريغاهنوكل ةوبنلا
 ةيالولا ئاخ هنا هلوق ىنمدأ ذهو هنعىلاعت هللا يضر يآ اللا يب رعزبدمم نريدلا يب رمحالا

 ميمج عدوا هنال هنعياعت هللا يب ةردماة مع كملا صوف بانك علاط نمو ةصاخلاة ةيدمعلا

 هتارشعم تايبا رم هلوقب هيلا راخأ مهين دموع

 صوصفلاب هتعسو باتك يف اهدنع يلع تعدو ةرص
 ْ | ةعجنمالن نكلملسو هيلع لل صادم ثرو نم ووفعماجلا !ريغلايدمحلا وهو يفاثلا اماو#
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 طقف ءايبنالا نمين برشم ةهج نه ليم السلا مبيلعنياسرملاو ءايبنالا براشم عيمج هثيعح
 ا يو مومو ي دمت ينارباوأ يدمج يحو مسالا | ذه يفلاةيف يسنعوا ىسوموا - ارباوا حونك

 ديسلاةرمضح نامزلا خا يف ,متاخ نوكي ءالؤهودارفالا موكل ذوحنو يدم يو بعدا يدم

 || مولع ميلك ءايبلالا تايئاحود كثر املعاو#هنعيملاءت هللا يضر ةقنطملاةبالولا َءاخ يدبملا
 بيبح دمة قيقملا يفودو لكلادوج ولأ جور وه يذلا مخعالا حورلا ةرضح ن.ةدق“مالسلا

 ُهيوَساَدإَ مالسلا هيلعمدآءاينالا لوا يف ىلاعت هلا لاق سال ارهذا مل سو ديلع هللا لص هللا
 لأ نارمع هب حر مومالسلاه يلع ىسيععايبئالارتلايف ىلاعت لاقو يح يا

 مد ليك اذنعىسيع ليم نو ىلاعت_لاقواتسوأب نب فا اج
 هباص نم مالسلا م ييلع ءايبنالا عيمج ررظاو ءاوح نم جرخا ثمدآب ءايبنالا ىلاعتهلا ادبف آلا
 نمرك ذب ءابتنالاو رك د نم يثناب ءادتبالا ناك مالسلا هيلع يسيعامنم ربظاو رح قلخملا
 ةمدجم ىلاعت هللا اهروظا دوجولا اذهيف اهراوطا تلصفتو ةبدمحلا ةوبنلا ستارمتمتال ىلا

 ءايبنالاءاخ ءيشلكيلاهاوسروهللا ين مئاه_'رببلطملا ديعنب هلا دبع نبدنعتناكت
 ءايلوالا تاينادور نأ أفي افا ذه تلع اذا نيعمجا ميلع همالسوىلا هته ثاواص نولسرملاو

 ريغ صاخ هجوب لول عملا ىلصدمج مظعالاحورلا_:سةدقس نايناحور#نيم# ىلع
 نيعماجلا نيب دمحلا ايلوالا تايناحوريثو مالسلا هيلع ءايبنالا ةرقيهنمتدقتسا يذلا هجولا
 ميماما نودجيال مهيف لاقي رابثعالا اذهبو مهنعلاعتهثا يضر ربكألا خيشلا,اوقخ نيذلا
 تايئاوريقانلا مسقلاو+هلاثماو دي اف نبا نع كلذ لقنب اك لو هيام ثا[ لم دمت مدقالا امدق
 تناكف مالا مييلعءايبنالا نم يبن ةيناحورةطسارب نكلا في مظعالاحورلا رم ةدقتسم|

 لزالا ةرضح 7 مظعالاحورلا هيلعدضيفب اميلولا اذهةيناحوراةلصوم يبنلا اذهةيناحور

 ىلاعت هللا يضر يدهملا بسلا نومجخينيذلا نيعماجلاروغلا نيب دمحملا ءايلوالا تايئاحور شو
 ىلاعتهلا يضر ءايلوالا تايناحورو مالسلا مهيطعءايبنالا تايئاحور انركد ثيحو+ مهنع

 تاقاويملاو مدينب ةيقب تايئاحور بن ارم ناي كلذ لكنلف ةيالولاو ةوبنلا بئ ارمانتي و مهنع
 سذنلا نم ةدقس*يقامنا تاناولاو مو |ينب نمهايلوالاو ءايبنالا |دعام تايئاحور لوقن+

 حاورالا ةيقب نمالو مظعالا جورلا نم :دهسال ظوفحل حوللاب عرشلا ناسل يف ةامسملا لكلا

 دنع اهيلع نوري ءايلوالاو :ايينالا تايناحور قرط نم قب رط لكلا سفنلام لهو هنم ةقثشملا
 نوريخياه رو تاناويحلا نممها دعز «حاو رانوريف مظعالاحورلاةرضح نم مدادق اوم هجورع

 ىلاعتهللاهلزنا نأ اوربخل اكرمالا نوكيف روماولاوحا | ضرء.سدنا مدآىنب ضعب حاورانعأ
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 ثلا الهو بادكحلا + 200 23د[ اًمكي اوديحب ىلاعت مت ىلاق دحيلو ظونحلا حولا !نمإ||

 مالك يعتنا معا هّلاوةيافكردقلا !ذهيفوهئاقيتسا 'ض وما ذه سيلو ىلبكلايفاو لو ذلاليوط
 جيلا اهلانينلاةيالوال ةيمهلخ! ةبترم نأ ىلع دي امهريغمالكيف تي ًاردقو*ىنفلادبع يديس

 رشع يداملا نرقلا لها نميدملا يشاشقلا نيدلا ينصابلها ن رمناكوةيقابقبت ”رمايقرإك ١" آلا
 دج سيفن باتكينرعلا نب نيدلا مم يديس صقةنم ىلعنيتلادرلا اذههياتكوج ملعاهقاو
 نيصقتنملا ذمأ نمهنال ةيعت نبا مامالا هيفرك 5 دقو#+اهتاو هو جول نسحا ىلعهيفدو درلا قوتسا
 ءايلوا نيب ناقرفا هبا دك يف رك ذومرغك هنا قحهنع هلا يضدنع دلا ىبصانديس ريكألاخيشال ١
 هبهللانيدأو هدقتعأ يذلاوناطيشلا ءايلوا نم هنع ها يضر هنا ناطيشثا هايلوأو .نمحبلا
 ةيسىوصقلاةياغلا اون نيذلا نمحرلا يلوا لجا نم وهنيدلا يمت يديسناهيلعثا ىف ملأ

 ام هلاثماوةيع نبال رفغوّدرخ الا وايثدلا يف مهتاكرباهنقو نيعمجا م منعو نعم يضر ةيالولا

 لاعالاامئاف م جاين نسعي مهلم اءونيفراعلا' ءايلوالاو نيهاصلا نم هلاثما نأشوهنأش يف هوبكترا
 ركل ادارممههبفمدعلةيدمجملا ةعب رشلا رهاظ ن نعذاماع كلذ اانا :ا مو تاينلاب
 ميلبجل اهنمدارملا ينمملا فالخل ةمهوملا مهتارابعب مهنعمتلا يضر ةيفوصلا انتاداس نمدلاثمأو
 تارابعلا كات فنءافيدارأ ينااةحيصلا ىفاءا اة دافا يفاهيلء اوه | ينا!مهتاحالطصأب

 هللا ىلصدل أوس مالكا ىلاعتشا مالك يف مفاوكللذواولحا ريغ اهيلع لطي تما تدار رسال ظفح

 اهانعم ريغوهاهمدارملا اهاتممتي وبنلا ثيداحالاوةئآرقلا تاب الأ نمار يثك ناف سو هيلع ظ

 تراك ثيداحالاو تاي الا كلت نوضرتعملا ءايلعلا كئلوا لوا اكوابظافلا رهاظ نم موهفملا

 فراعلاو يفارعشلا فراعلا لءناكني دلا يعاد كلمتنا يلوا مالكاولو زينا مهمزلي

 هلا يضر يسلبا ا يلادبع جيلا يديس مالك مو*نيعجأ عشا يضر اهريغو يلبانلا
 خيشلا ب باتكةيسكل ة ةيعأ نبا امادلو ف هبع هلا امنع ةيبل نبا حيف رو رك لملاهراتك يف هنعأأ

 ,نباك هعايتأ ريكو مريف تب هيل حرصوهنال أقم هيلع درو هب فدفتص يذلا ىلاهتهقثا همحر ينصملا

 ال نحن انك ناو ميعابتاو ريثك نب ليعامسأو ةي زوجلا مف نباو يماقلاودماحنب اويفوغازلا

 ينذلا دبعي ديس مالك حتنا هيلع بيع باع نمو هيف نعط نعط ٠ وم نكأو كلل ذ ىلع هقفاون
 هيسنالا ةرشملا هاوس يتلا هنعا يبغ :رهتلحرتيأر + ابتاقئهنمو نيتملادرلاهبامكيف يسلبانلا |
 لاقانه هترابع لقن تدبحاف اشيا اهيف ةيعت نبا ركذ دقودئاوفلا ةريغك شو هيسدقلاةزحرلا يف

 يف قاسوا يف لسو هيلعدللا ىلص يبنلامدق ريثأتو سدقملا تبي ةرطت هرك د دنع هنعهللا يضر
 هتب زم يفهللأ همحر يريصوب الان دلا فرش مامالا لافولاق نامل: :ريهك دئاوفوارابخا كلذ
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 ءاقشلا ادار نملك نع لاذ #3 هةجو هي ورا يئدخ هتبل

 ةصلا اهسمؤ هاءأيح تأ ال مدل نع بارثلا مثايوا

 ملسو هيلع هلا ىلم يبنلا

 4 ءاحطي وأ لهدا رش + مل مكيشم راجالايف رثاو

 هللا همحر يرصملا يمجتلا .حامامالا يشل! فص دقو تاقرك ذام دعب ين يغلاديع يديسلاق

 ىلع الذ يف دقعا وايحريغو س دقملا تب ورسم # راش الايف لو هيلع هللا ىلع يدلان ء ةربجدملا

 ةيعلولا نب أ اهيفمقوةطرولوأبا له سلوكالذ ركنا !يفاميعباتع نموميقلان باو ة يي نبا مالكا

 ركذ مدقلا# ةيصسسدقلاثد وةنيدملاو ةكم دج“ ريغ لا لاحرلادش لعج هناقهءابناو

 ءايلوالاو ءايبثالانمدرجفب وملاعت شاى ملسو هيلع هل ىلص يبنلاب ل سوت !نغصنوهدروكلذ

 ةمالملا مامالا نيشلا هيلع درا قوتسا يلا ةعبطقلا لاك ةبجوملا ةعيظفلا تارورتلا نم كلذ
 ةيديت نبأ لعدرلا يف لقتس» باك يفى هته همحر يمفاشلا ينصحلا نيدلا نأ ةمايهلاةدماوأ
 ديل ءاهمو شاذ يف هيلعدرلا فدصو يللا عاقإلا هدب ءاجإ ةراوورتكيهيف مر موماباو
 نأشيف ملكتر 2 نبأع امالانا ىنغلا دبع يلرس ركذ ع« زاك ة يمن ةبانأ علن» ”يلعر جالا

 هل 8 امامالانالاقومركلا ربقلاةراي زيف ظنملا رهوطلاهباتكا يف روشكم مالكب ةيميت نبا

 مذهب كربتلا ريض اهدنا فو ) 2 ار سأنلا نيبر ربمشأ ام ىلعداتب وهامناو ثيدحلا تك

 ةنس هاودل يةلودوسالا ردح !مالتسا ةيعورشمىلعةمال عاما عم راكنالا ةيأ غراشالا
 ءىثلاكاذ لقيا فرغراسك مدبر «يشيدسهواسدزالا كلذ هننكو ملناودب ع نك ١

 ةكرابملا راثآلا نر. وهام لكيفالص كلذ ىنكي و دوسالا رجلا يفاقافثا عورشم وهوأ
 ثعو ةرقط يف في رشلامدقلا رثاتويثيف ةيفاكةرمشلا نا يردت تناوءوكو مدقلا مضوكا
 ئرغي ىتح لالح رغو مارح ليل نع يرش مح تورث كلذ ىفتقيالذااهريغو س دقملا
 ريخو 9 ربتو تادف غإ وةحبيعصلا دئاسالا كال د ىلعاوبأ اطيب ويرختلا لاك كلذ يف ءالعلا

 كلذ رهتشأ هو ايسال سو هيلعدللا لص يبدأ يافعتو روضحو عوضخو حو خلاك ةليفف

 ١ حدميف تيك لاما همحر كسلا نب دلا يقثمامالالاقو# ةنيتا ةبلصلا ةراجحلا يو

 1 مادقالا هذه ر كو راثأل 8 همت :نلاعر افلا قطصملا هيزأق مايوكا يف ةلاسرملامت

 || ريغىلاةدحاو ةلظالب ثالثلا قالطلاعرتو مدع يف ةعبرالا ةمئالا نم عاجالا فلاخوا شبا |

 ا 3 زاكلذدمب بيعالف,دعب ىنفااديعيديمل |اق+داجاو هيقدافا ك كالذ يف لقتسءفيمصت

 ( ةيسادتسال هناببكالذ لاعو راث الاوقي رب كاما دقالاءذه توبث ىلع راكنالا باب ةيسيت نبأ
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 له ف يكف سادلل ةكربلا لوصحوةل يشغل دصقب ردن مهمظن يف ورك ذو نوم دقنملا ءالملا نيب

 أ تباث كلذ نا لوقن لب ةيعرشلا ماكحالل بلطي كاي وقا دتسدل بلطي وابعرش كح كلذ
 | يبنلا مدق هنأ سدنملا تيب لدأ ميجدب ربي ةرفختلا يف في رشلا دقلا نالرتاو تلا قيرطب

 ١ يلاروملا هنارتاوتلادح ياو "م ذدقر عدادج اومهئابأن عكا ذي نوث ديو لسو هيلع ثا ص

 . تارايعهنعهما يضر ىننلا ديعي ديس لقت نادمب خ«بذكلا ىلع رع ارتعوتيال عوق ها 8 ددأا

 ١ نيبتريثشا يثلاةيوبنلا راث الا هذهناب ريبختناولاق رتاودلا ىنعسيف ءابقفلادنييثوصالا

 نيطلاراهور غوسي قيكف كر ربو ةليضف هيقاني رشارءاد ن:فلسل ا نعفل خل !ابملعي و سانلا

 | ةيسةوادءالا يئامو عدا دجاو مهئأب با نعا مملعلا مهسسو ه4 يفاودجو نم ىلا بذكلاةيسواييف
 | لعاتت او عاجالا نكي نانا لصاحلاو دنع هللا يفر لاق «نوطبسلا ىلع ريما لي بل دسو نيدلا
 فان ١ نع فلظار ابخأو رئاوت 2/١ قيرطب كلذ تبث دقف ةروك ذملامادقالا كلت راثآ اهنا

 كريد جيلا لارحان الا منال ن خو عاججالا ىرتت يف نيدهتجلا قافتامطارتشال كالذو
 هركناو كلذ در نمل وان ١ نأ ريغ دنع مهتو وأ يم مان عدوا كلذ ىلع مدنا فنيمدقنا

 تابثا ايف ددرتوةيزوجلا ملنبأ ه هذيملتو ةيميت نب نيدلا يبل
 ا يطودسأ 1١ لالجلا امراكتأو كلذ

 ملظنلا ردوخل | هباتك يفهترابعىت يل! دبع ي ديس لانو يشبألا ربخ د نبا ب اهلا افيادورتو

 نع فلان نبأ ىلع رهعشاو سانلا مرمث هيلع قفتا اسىلا اليم كلذ تايئا وهحجارإ اولاق#
 نافعاجالايف 130 ,طنر' 06-5 يدش م نكيإن اولا

 3 نرقفتيال نأ فاكس انلا ما اوعلرم ريشي أ كاونيم دقملا ءالعلا لرمرادقملا اذه

 ممددع ىصحي ال ثيبي رت اوتلا دحا ارذاب دقو ب ذك «ىدب نوريخيالو لاب رءاىلع بلاذل

 || روزلا ىلا مينو يتتطخت نمىلوا لاوكلا لع نيانتملا لاوحأ جرش و هيفن نمىلوأ 0

 | ىلع يفدلا لع دست سملاب ءاعبلاط تابئالا ىلع دعتسملابانبلاط نيواضي | دنت سالب بذكلاو ناتيبلاو
 (( يف ايوئادن هشللذ ب سي وديع رابخاو كلذ توبث ىلع نما «2لكيف سانلا قافتا كي هنأ
 يتالا دبع ىديس مالك ىعتنأ ىراعشسملاهللب و ناعذالاو قاصنالا لدا دنعكلذ توبث
 نيدلا يقل : بانك ىلح فقام * نيملاعلا بر لدا نولسملاو هئاكربب ادعفثو هنع هللا يفر
 ٍ نت اداس ظأعاو ةيعفاشل ادا رباكا نمرهو يلبانلا ينغلا دبع يديس هر د 55 يذلا اذهينصحلا

 هللا يفر ةيالولا يف هماقم واع لعل دبا هتاماركم نءناملأ يف يلار علا مامالا لقن دقو ةيفوصلا
 تاناؤعو عاجشلا ندم ىلع زبك حر شالو بهذملا يناش وحوىلاستدقا ءايلوأ رئاس نعو هدع

 | ىراكلاهتيالو نودقتمب سانلا كوب كرب و رازيماشلايف هربقوهريغو فوصتلا يف ىرخأ
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 مهتماذه اننامز ىلا ءاشنا يفتي رذيق ةكرلاو في رش ديم أل ذعم وهو يظعلا هئماماو

 ىنمج نيحرفظا ملفا اكو * مهنعو هنع هلل يفر رايخالا نانصارئاسو راجتلاو ءالعلا
 !! فراعلا صقتنم ىلع نريخملا درلاهباتكو ةيسدقلا يسابانلا فراعلاةلحرب قحلادهاوشل

 || هطوطب نبا ةرابع طرتشتو ماطا مباتكلا اذهيف هتلقنامام نع تلقت نيذلا نيدلا يبمم
 مهعدللاي ذر ميئالك نم ضيا رهابمترو اهيلم ىذلاو ةيكلالا هالع_:رث وهو هقاجي يف

 د«يىلاعتدللا هحر لاق ملعتل اهفورجي انه اهركذا انا اهف ةيجننبامامالاب صمت ةرابعاهيقو |
 ملكتي ماذا ريك ةيننب نيدلا يقتةلب انشا *ابقفلا راك مقشمدب تراك 96ةياكح
 ربتملا ىلع مهظميو يظعتلا دشا هنو حظي ىشم دلعا ناكو ةيغوإةعيف نأ الا ضيرودنلايف

 ةاضقلا عجوةرهاةلا ىلا هصاخختاب رماذ رصانلا كاما ىلاءومفرودابقفلاهركتا رمأ ب ةرمملكتو
 اذكىلاق لجرلا اذهنا ل اقو ىلاما يواوزلا نيدلا فرش ملكتو رصانلاكلملا سلجم ءابقثلاو
 لا قوةافقلا ىمضاق يدي نيب ارعضووكلذب دوقءلا رقحاو ةيعتنبا لع ركذا ام مدعراذكو
 رصانلا كلما رمأةهلوق ده باجاق هيلعداءانهقاالا هلال لاق لوقثا ةيجن نبال ةاغقلا يضأق
 نيعب را وحن يف طرحلا رجيلاب هانم نآرقلا ريسفت يناباتك مولا يف ف:صواماوعا نيعسف هروعس
 ةيقاث كلذ لئمدتم مقو نأ ىلاهقالاط أب صاف هيلا تكشو رصانل اكللإل تضرعت هما نا ادلع
 نم ناكل مرك ذي وعماجلا ربت« ىلع سلنلا ظعي وهرقعتملا موي هترضخ قثمدب كاؤذا تنكو
 هضرامف ربخلا جرد نم ةجرلزنو اذه يلوزنكايندلا ءامعمملال زاب هللا نا لاق نا همالكة لمح
 يديالاب هوب رضوهيقفلااذهىلا ةماعلا تماقثدب ملكتام ككاو *ارهزلانباب فرعي يكلم يقف
 اهسايل هيلع اوركتاف ري رح ةيشاشدسأر لع روظو هثمابع تطقم ىنحاريذكأب رض لاعتلاو
 ءابقتركلان كلؤدعب هرزعو هنجمت رماقتلي ادا يضاةملسم ترب نيدلا زع رادملاهولةحأو
 ناكو زيكمت نيدللا فيس ءارمالا كل ءىلا رمالا اوعفرو هرب زمت نم ناك امةيمااكلاو ةيكلالا
 ةيكل نباىطايعرش امقع_رهكو كلذب رصاتلا كلملا ىلا بكف م.ئاحلصو ءارمالا رايخ نم
 يذلارفاملا اهخمو ةدحاو ةقاطاللا هبزانال : داو دلك يق ثالشلاب قلطملا نا ابن .ةركتم رومأب
 ثعب و ههببامكالذ ىوسر ةالصلارصقيال (بيطدُنا هدازفيرشلاربقلاة راي زدرخس ىودب

 ةرابع تبتنا نمسا يف تامىج اهب نسف ةعلقلاب عت نبا نحسب رماف رصأتلا كامل ىلادقعلا
 اًريغك ايش كلذ يف ةعب رالا يهاذملا اع رباك ن علا دهاومت يف تلقندقو «هطوطب نبا
 نع ةيفا عمدمدب نع ريغتتلاةدأي رلانسدترك ذام تركد ينكلو تا دايزلا ىلا هعم ل

 لوهألا رهام ةميملا جا دئاونلانم لسوهيلعدللا ىص لوس هر عاش يلع لولا مراصلا ميانك
 يومي



 نحل

 ا للا كزيانيالرإ لسيدي لص يبالا هبحودارقل ةرفوو همطةرثكل مامالا اذه دوم
 ىلاعتهنلا يح يفةيملاب هلوقك 5 ةيد سلا ةمالأ روهج فلاخواهبل زيف 1ةمواؤثملا ةمراعملا

 هتراي زلرفسلا هيرو“ ءايلرالاوءاينالان نم هريخب وسو هيلع هل !ىلع يبلاب ةئافتسالا عمو

 أ روبظلا ةياغ يفهيفهؤطخن اكن أو اباوص كلذنادقتعا هنالمهتراي ايو ملسوعي اهنا لصأ

 | ناز اذهيف ترشتنا . ذهدعدب كلو هئطخ نم رثك اهبارصو بيصي و'رطخي رشب هنكلوأ]
 «نيلاعلا ير هلادلاو "ريمللل ةعيصن اهدرب ؛ابزعالا يجوأ نونوتفلا ضعب ةطسارب ١

 أ نمرهفلا دعب ينانميف تي ريتا ةديصقلابهل يراصتناو يبا مامالاب قلعت ةرشبم ا
 | ىلا نخيف نوندم نويل ندل دلاوت'مادالاربق تر ين 1+ ةنسبجرةرغدحالا مويأ

 نعنذأاتسأ نتي ونيتاوةمدقل ةمود مترات روعه ريغهربفو سدقأل ثد ف ىصفالا|

 هريعتل الصوت هريق بناج يف ينلاةءقبلا كلذ يق دهم «ادب يف شل احرص ةينائعلاةي املأ انعاودأ

 مئابكلا :هوأ !ةارق دل افات لجو ةيلغ تلح 'ءربقل 1 ىلع تفتوهثر راي زر ترضحال وهن ام ءامتعاوأ

 ةروسإ اغا ىسُعُأ تدجوف مردلا نم توبتلا حارق اناوهنم يراشأ ترصف سنج ىعا نم بطر

 | هفرش نع هتاماوعو سو هيل مهلا لوسرل هتبحمةدشل هنع هللا يقرأ نيب 2 نما ريكا ا

 عيدين اتالملانوالا خرا زيف ماقلا ءانش باتك هفيلاتب يدم

 ماذا مأ ماهست وهرو ارثنو اظن يارا يسرا مالا هب سوق سدا

 قاب ةبع ماهحسلا كلن درك يشدد قحلادهاوش يتاتك يف هدعدلا يغرد ترصتنا

 يأأة مل ؛رفلا ةديصقلاهتمانهرك ذأ نأ تيأن دقو مالسلاو ةالصل اديلع قالا ديل ةمدخو

 كعبديلأ رك ددقو موكا ةءدملاب قسألا , مث مهنأ ابيف تدع 0 كئلوأ يعاب تددر

 ىلا مجرالر# همئامةدعتلا درس لبك تقوم لعقيملا ةلاوسإ ف ءاتشالا عفر يتلاسر

 و درلا يف ميمملاب باوملا يفءاقباس ةروكذملاةعيرالا بشكل أ اهنة ةيميت نبأ ب بتنك عمالكلا

 وهوةنسلا جاهن» بانك اهتمو يراصنلا لعاب در يذلا باتكلاوهو سيلا نيد لدب نم ىلع
 ةسيدبلاةلاسرلا يناتكتلسرأ نادسبمايالا» فه يف ميط دقو ضفاورلا يلع هب هريتذلا باتكلا
 ينكيلاذلودعيطل بديل تملطأ نك [دأ مف عيطلرصمملا ةعيشلا حانقاوةب اهلا لضفيف

 يو هنم ءايشا اهم أو هب تعفتنالاملا مرا ليقدي هرفظولو ةلاسرلا كلن يف هنم يب يش لقن

 عيرس ةقفارم نانو 0 ملا ياك اهيموةرهأب ةرهاظ تارابعب مهيط دولا يفامأ ةيفوتس موا دمج

 لرءةءاباوةقسلا لل 1 ١> يلعدب هوقو ةنسأ جابتم شاه ىلع وبطل ل ارا رمل لوقت 2

 نا ءايلوانيبناق ةرفلاهياتك ا هنمو كب رخال قرغلا نم مريغوةي دي رتاملاوءر ,ءاشالا نيل

 حس
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 منع نع اريغك رفكو نين نيتراملاو ءايلوالا ن رنيم ةصالخ ظ هب دردقر ناطي 1 ءايلواوأأ

 للملا باتك ب حاص مزح نبا لثمهنا ملعت كا ذ تلعاذانئدلا يبجي ربك الا خييشلا اندلع دك |
 ماع ءالا هياعدر دقونيقراعلاو نيئساونيعدعملاو نيرقاكلا نم دحإ هملق نمل ل غلا

 ا هعدب ضعب هياع ضرتعاو ةئسلا جام هباتك هيف دمتا و ا

 ةيمين نأ ةديقعىلع منعذي وحلا ند ناصقعم هيلعدرلاو كاذب بسلا يلع عينشلل ىدصتف |
 دوعسم نب دش لرب ف سوي رغظملاوبا هعماف يلبتملا اما يبناشمعزابف رخآلاو ,يلجامدحا
 يعنابلا نعت |فسوي نب دم وبف هم يب عئاشلا اماوقشمدليزن يرهرسأ !اىليقدلا يدابملا |

 يف ةليوط:ديصقكالذ يف اههنملك مظن نينيعلا ءالجييف ىمرأ" الاوله هتديصق يذلا |

 لسع ةرمردصي نارخبتبالاع بسلا مامالا ىلع لماجت اورج اورج هيف تيبةثام نم رثكأ /
 البلا را مهم ف متتان تير دقوةنسلا جانم باتكرخأ ايف ناتعوبط_ءايهو ملاءنعالضفأأ

 بهذا نم ميعملا يحذتلا ناي ونطابلا ضحدو قالا تايثا يرظن طالع جام يامعب
 وفعلا: نينسلا ميو شميل بتأماوةيقاقلاو رالا نمد ديدقلاو له تلتف لطاعلا
 زاول تضرعتو ةرهاب ةرهاظ ل الد ىلاعت فاز ةهجلا ةلاجتسا ابيفتثا دقو ةبفاعلاو

 نهىلع ادار لقت هعنجالو لقع هايأيال امم سو هيلع ىلع هترابزل لعرلادشوةثاعتسالا
 تاقف كانه اهملعامقاوشلذ فلاخي

 هباطت ىفحأ يق قملا ةرصنل *« هب دعنأ ادمح هلل دجلا
 هبيطأب ينقمسأف كاضر يغب 9 نعأف ازجاأع يملا تنعتسأ كب
 هبلعنل ىوقي الشيل لذخت وا * دسأ ىلع وطسب ابل 'نمتنأذ
 5 لوصأ مععالو ديفي يدنع الم الو يض ماع يتنأو

 هيو هل ينديأ برأي كوعوأ * هبق قطصملا هاج يلام س رو
 هيقلمو ماس هعاس لهأ ير # ةبطاق نيدلا ءالع هب محرأو

 هبطت نع انزححو ىرولا ريخ * هب ”تقعب ام انملع ام 'مالوإ

 هيوصي يامل ىرلا ثيغداقس # ”هرصأل ؟يكيسلا نسحلا وباوهتم
 هبنينمؤملا يع قودص ينذ * هنراي زيف ماقس ءافش انغ ىدمأ
 هلمأ ردجولا لف رورغ هب * أدسح همذ ( يرغ رع "بارو
 8 ءاهيت يف هيالاب مات ادق * ”هقئارط تلض ”هقئالخ تءاس

 هبذك 1 لوقلاهيقسنم د اجل فس نم "يدا يق لاقام اقف



١5 

 هب 'قيللاو مو بدك نم هماشام + اقاتؤع قمار ”لادخلافوأ

 هيلاطل رسينأتو لادجلا كرت انيعذم روزلاب ًرقنم لافو
 ةبجحأ ”ضعب ؛ اذهضقانتأ نم * هتلاشل بجتأو ةييااكارظنأف

 هبتتآف ناموناب كأدون لاط دق * قنأنيبلا ولأ 'دحاجلا اها
 هب َتِيَقَش الوق عدو تيل اهب + اعدب رذو ابهرأف كفتدكلهأ

 هبلشيتتسي نموا وددشب * هرثاز الهأ ىنطصملا لمجت م

 هب تيد دف ايلدو نيدرمأنم * وأ هب رعاملا كحر 6

 هبت عام دق يذلا ةيدحلا ]كاز + َق .اررمالا "لك الدجاملايقو

 هب ديجيزا امن هنا للاهب * اسف اهانعم ةثافتس تم لاو

 مبشلا ةعمأ ين نم تلم يدل الا # جرح نو سأب نع كذب امو

 هب يغتسل غريغم لاح . لكي * رديسو ءالرلا عيفشلا وه

 هب تريلاعلا هلإ هابح الف هع موااي "م بيلا وع

 هب كيري امن هقلخ نم ةأشي *© نم ”لاضي ”هلل | اليا هاو هاو

 هب ب راي وا كم لهأ نم «اذ حسي لقعوذثدجوي ناك ٠١

 هبوعأل ىدهق مالا ققضت * ال كلام'ناسنالا اهيأ ايكناو
 فب ”تللغ ميشتب يئابت الو * رةوح يملا نا معرب تنآاه

 هب ”لوقي نأ اشاح دعا لقب *»« ملك كمامأ اذها ذب ثج نأ نم

 5 "معو ملعاف ىف واب كيبني * هعبات ةيزوملا جرقلا ابا لسو

 هب ثودملافاص ؟زقديلتف شرع * ىلع رقتسأ تاذلاب هللا معزتو
 هب نيكرشلل لمف كلذ لوقث * "هعنتو ىضرت ال لسوتلابو
 هبش نعو يش نع احزفت مود ذكر كرش نعكب ردع

 هياتراوب هشم امالفشت يح نم # كو 5 يف دنإ كالا نمت عقودا

 هبهذم سفن يف مقاس هعرقو *« يف:نلاغللف اثذلث قالطلا اعأ
 هب نيمللا «لك فلاخو اطفلأ < لأسم مح يف هرصتت ديرب
 هبتأسأ اسوم لطاب نم يبتست + ل كناب_ناسربمظعا كاذو
 هب وق نأ | ارط ثداوحلا نع * الع هلالا | فاصواب مالكلا اما

 هب دج هعجاريلف هدارا # نف مالكلا إع هعضوم كاذف



 لايق

 هب *يرأ وبف هبساعأ يووع * يفكباطغتلاذه مىئسقناب كاف“
 هب ْصَقَي ال ايف هلاذ اذكهو +: هبساني اذه يف ”تلق ام لكو

 هع يف كادتعا وز امالكأ * ادرغم ؟كبلا ادقو اًيزحت
 هبحذمو ثح ىدب اواروز هيلع * ابفس هراعشأ ىثح دق اهالك

 ع ف رلعت» اهالك * هيحاص لعب نم ”فلخ هالك

 25 : انيق امهقافتأ عم * اقرتنا هب اقرت امهتيب 2

 يلع رلوطاب اب هضيتل < هترصنب رع هل ةيلبحلاف
 هبايش“ طلخ يف + "طخ هنأ « ”هعال روذملاف ةيلاملا اما

 هب رغأب ىفاو دن فاميلا اذه * منسايقلا ينابي رغ كاذ تأيج
 هب نيرا 4 دعس رن ف + اذب كلع راء ”مفاياي نأك نأ

 هبَديَدَ يس ءارثلا يناشلل 3 هتك *يش نه ”تبج#ت امو

 هب نيدت] ةيماش رشحت "نإو * نع اذ تيفال اذا نامي موي

 هب لوك ىجحو .ِ هيأ ن ها هب تح وللا كيفان اشنأ

 هب تلج نبأ نع وأةلاسرافوأ * هب سيل مال ف  يناشلادلاةله

 هيد ِق وأ ةيمبتت صن يف * هققحو هأدبإ ناريش يشأ

 هب لاف روحا يك رعشالا انماما * ول كللذ لاق يلازغلا ”مامالاوأ
 هلطم داشرإ يف ةييوجلاو ا هيلاس يف (موبر فقل هلاقوأ
 4 ليش نم عم هنذ ميعيج مالاقعدأ هوركذ موهقل ف

 هب ةيعدلا تنا !يفاشلا نم ٌْأب أو * ايس نودب 5 يوشح انالقف اذا

 337 مالعأ ا ف كمو ا د #2 مو يناشلا“ تظنح اق ناك ول

 هب نيدشقملا"لكوجامالا تاس + هعبان وبلا ىلع“ تبق ذأو

 هب نينساملل ل مانالا ريح * هبش ادقاعكت الاب ترسلي

 هبتفرع بج نم خييشلا تلق نأ هبذك أ ألوقلا ايشو ُ 5 دقل

 ( هبات نم يدرت قعاوصلا ل ثم 2 ةبوجأ لاو قرت "رو زرباف)

 (هبتثم يلقلا مهش عورأ لك نم * ةلصقم تاياو القثو القع)
 (هبدأت يف ارثنو اظن كيري *« هتركف فيلا لك نادجلا يغام)

 07 نم-ديلع ىثخي داكي * ”تيرت تلاجاذا نهذ ماقول
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 ؟؟ه ١

 ” يتصدق اميف كيسح دن أ + ارطب هلق ٠١م كلذ تنيغو

 هبي وغاناطيشت دهاجشتكل * هتدح فيسلالث مال ؟فنكو

 5 2 كرم ىسخو لوقت مك * ادقئمرورتم اي كتحذ ناكاوأ

 هب ري .لقرم هيقيف ةيارخ * هيداؤفلايق اوشح قري ناكل

 هب ترف نرح لاكب ةداهش * هل ىعف كسلا كتمذم اما
 هب تارعش ام نكلو هيف ترش * هبكلاذ تاق ام هملعتتنكو

 هكوم ةراصنأ ' منو هئابآ ب فو هيف رانؤلا نم تيهتساالا

 هب يح بنكي ريصنلا رهو * مهئاتك يف هورصن هاب
 هبو هب مك 1 ينك هئاقش *« ىرس "يبلا رم يف همه نكيإو

 هيدأت هي ّقْفَوب ل هنكل + مدخ ىف ةطصعأ ةيعأ نبألو

 هب رأي ىعسي رئاز ىصع دقو * هب ”ثيفتسملا نيكرشملاكلوقب

 هبذل يح لب ليق "نإو هب * هرفك أ الل يذ كلذ 2

 هيشم نم وفصو وفع ”بابسأ * اهيف ةج تانمح دل ىركل
 يوم لوقلا حبب نمدب مكأ #ي هي د ثيلثنلا ىلع ”باوجاهنم

 هيهلم كك مار 0 أر ولو # هتيم ”جاهنميففارلا جي م

 هبجوم يأ نرخ راصتخلسح  ةيجاوو لكم هلام هباب يف

 ةبيطب ىلتم ؟ وشحلا ب عذيورم * هصلخي ايس يلِإ رسب
 هينعاو هالحأ لونلا قدصأ + زق هيف يبسلا هلاق اا رظناو

 (هبذكأ أوحي سانلا لجأ نم * م مل قالخال موف ضفاورلا نأ )

 (هبهذم حايقتس أو ضف راتتجل م | دون ءةينغيف سانلاو)

 (هبسمت يف لاغضنألا ل عاق * دقئالخ بطن مل ريطملا نباو)
 هب َريغ ءارتقا امم_يبتم + لو مار اركلا__صصل فلوق دقا)

 (هببخأ ءقيتساو هدرلا دصقت * فَي هيلع در ةيهف نربالو)

 (هبرشءوفص يف ”ردك هب وشي * اه ةنيبملا وا طلخ هتكل)
 (هبرفد وار قرشب ريس ثيثح * هلووف ناكل يأ وشلل لواجي)
 (هب نط اع هناكس هلل يف * الك ال ًادبع الث داوح ىرب )

 (ه يشم ريغ ادر لاقان * ”ثددر * هعمساو يلرقيري ايح ناكول)



 ام

 (هبس هرب ل ٍرغأ راب كرت + يقر قالطلا يقي 'تددرأكا)

 هب نضا اث هرهوجو اذه + ةدئن درال ىر 5 هدسبو)

 هيأت ك ريوق م رعطقا + ةدحاونيلاح يف ' نسي كرلاو)

 هيك ٍفمهيدأ* 3 ىّدع * هبثسيح سانلا عافتنالةلاحو ١
 (هباطت يف ”لالفو ”ةءدب لب * ىد» مالكا طيف سانلل سلو )

 (هيذبم يف يلبس ظل ”تلعج * هعماسنمضالو هي دي يلع ١

 هيصقع تبعي! ةققحلا يح #2 ”ينديف يلا هدبص دقأ ممن

 هبرذكم نع 5 هللا انع الف + يما أس انلا قدصأ 5

 سد ٌٌَ نم اهاشسايف هيلع ل“ دماغ وشحلاب ةدهأ نبأ ”*بمك

 هب لوقا لازم 1 ةلوقووشح +« هل لقكو لابعد 1قلاخ ام

 هبشالب ريل لك ”لقع * هل لازتعرالاو هل“ ف رشملاف
 هب ميال اقع و تالا اهظفاف + وف رع تراص مههأنلأ 5-55

 هش لكي ظماج ةعساوذ أ قدتع ”يوشحلا' موج ال :طصانزم

 هأقيلي فصو نم هلا مم دق «# امي لي اوشح هنديقع اذ>

 هب ذوعت تاداقتعاةوس قيل يف 0 ممحاصي دق موق وحلا ١ ةئرثق

 هب نيسان مرق اللا سدقال جة مهنم ”زهبشم مهتم

 هبثؤم نم ركشأو ف اهب * ةيج وذف مهل ةيدرق نبا ام'
 هب مرأو هحرطفابظفل ريل | + هتعدب مذ يف هب يمك كانو

 هيض يف هنو ”نمآ بيغلاب * ةهج نعو هبش رع اةهلأو

 4 ”نيدلت ن اكاد ”ليهتسملاو # ةهج انقالخل ىلع ضب نأ
 هبتئأت موقلأ و هيبث ريغل * يعض # ةبج الب دوجوم لقعت مع

 هيأ ءيبناءاج دق رمهنلا رقكطل * اهتشم عرشلا مالك يف نااق
 هبت © يف انيس سردملا نم # هرهاظب دان ر ظنللا رادو

 اءابح دق فص وأ ة,راتسأ < تغشكلا ١! ها ريغل رع دو
 هب هورسق انم مالا ”ضعب * *ل تع اظفللا لاذ ىنعم

 هيكليو انوا ءاجام' ضي فت * انقلاخ ”هيزات ”ةلحاو ”مدستو

 ريطت يف اارلآ هقوف ريقلأب * هتلالج يف رطل قلعا ىلعالع 0
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 سيمو

 3000 بش نعد ثء أن علج دقديوحت * ةهجالو اهتمالع تايجلا ةلك
 هبط شرعلاو علا اهقوفو * ةركدجت اهرظنافضرالاذهو

 هبححت يف ا هْبشو فك # الب ميللا قوف هقوف نم هللا
 هبذاكمد نم*يرب ين يذلا 1 يف + قألالا ضرالا يف ءاسلا يفو
 هبرظ 3 عم ىأتنو ”بيرقلا وهو * هردءابت يف ى عسل ”نح انلاب ام

 هبربم نوح وندي دبعلا ديسو * هديس بي رقث نمادبعلا ' برأ

 ةيبيغي !مودعم ناك |ذكه و +ام دع ىرولا لكم هللا ىوصضرف |
 هب ضرافنآلاوو قئالطا#لك + تمدعْذ !لايفادقت متنا
 هب وهل ”لوم'شرعلا لب ”شرع * ”لمخي سيل هلإ نم هناس
 هيكرلل جاتحم ةجاح شرعلل + هب ناكل شرع ىلعرتتساوإ

 هب ردارملا 0 ”بقلا وأ ءاوتسؤلا + هملعن فكل ىرتسا هلع كل

 هب رق رن عم هنم ”برقلاو ؛بلطاو * ٌةلورعو ا هل يبل هاج

 هبضغلل لي 3بظغ مع ”نوعشلاو « ل ًالوزتلاراغي اوواعلاو

 هيأ قع 4 قبلي كج تريد 0

 هش الب لو وأ مل هضوك * اهْيَش رموع ظف ها لك اذكهو

 هب ةلالا ىخرياكرثودحلا مم * هينا يت رمالا لمأو
 هب نولئاق لك فوصتلا”لحأ *# فلس نع الاب نرحل او هاذه
 هب ني دتقملا عج اتموأب 8 ب الو يرعشالا دنع "حجر اردو

 هب هيدل ”ملعق الف 'لّوؤي نإو * ةثديقع ”ضيوفن ”يديرتالاو
 يشل فاق هععطم ريغ يف + ْنَدِإ مث قالحلا كرديْن أ ءارنم

 ةه .لرس بيرق ين الو * كلل« الو نجال هي ردي سا ذأ

 هب 5-5 هي زكتو للا عم * هب نوتمأو اب-انأ رمالا ”لداحو

 هب ”نيدئاميفلزتم م ”شخن ث انقلاخ نا يف اندع يذع

 هبرتقأ ضعبفااخأذ اذا ني دلا يف* مبعدبن كركأ مراكت الو
 هبعشت يف اوُلَقن اًءاش "قملا * اودهجأو هل اولسا اًثاوخأ

 هّبْشن «ناهزالا يفقدام ضب * ارقأ ندقلملا لوخل نم هبنوك مم

 هب . لوقي حرب لقد بوصل" 'بوص# ىلا قدس مهفلا فيعض صاغ برو



 اا

 هب 'لالشلا لحدتت“ 15 نمو * دع لان هيلو نم هن رمال 0

 هبوصأي اوزاف ممل مالك مق * ةلأسم "لك يف مهئلطخن )و
 هب فيرشلا عرشلا] ارقفاو ريتك 4 ميه ذم نب يدلايقابو « عورفل ١ قو

 هبذعال اهنم طرف ملع روب # م دئاقعأينعم يرس يف مهتكو

 هبت يف "حلقت كي ري ام عد * مهسئاسو كردتا تنكاذا نك
 هب نينؤأل لكل ”داعلا ثلج هتعرف ارط. انجري هاو

 يقهتقدلهسدقتو هردقةلالج لعةلادلا يبلامامالا قس يفةقبال !اةرشملا يركذ ةبسانعو
 ا متلاركانمريقتلا اذه لع يثو ملعتلةي وينريغو ةي وبن تار شماته كذا ذأ س دقملات يب روي ص

 | ديدات هوو دنع با افعيفاهنلا فسويريقفلا باعكلا اذه اذه عماجاه أر ةيماعمتأرشرم سرك

 || نم تررمو هفرعأال ناك فادقاو ملسو هيلعهللاىلص يبنلا ١54 ةنس يجر لئاوا يف تياردقأ

 | تيأر هتزراجتالف كلل ذب ينبطاخ هلملو لبللا مايخوع ردقاال ان! لوةيدتمسأ في رشلا هيناج

 ْ مايق ىلع ردقاال انالسو يلم ىلههلو ةمهفاملر تظقبت تقتنع رابط نينا أريمأ

 ١ اوين دي وناتنيرشلا ءامدق تسروت تحليلا موقي ناك مال كاوةالصلا هيلعدنال ليلا

 1 هللا لص لاقرخأ“ 22010101 ضعب هللا ةدارعلا

 | مايق ىلعر دفاالان هلوقب ينانعمال لاو الصلا هيلع هنارهاظلاواروكشا دبع نوك[الفا لسوديلع

 ةدعاسم مدعو قينوتلام دعل كلذ ىلعردقاالوليللا ماوق نم تسل يف الانا يفصوا ذهنافليللا

 ينا 105 ةدسيمجر رجش نمرشاعلا لعل سي ةليل تي :ًار6ىرخأ ةرشم ليتل احو يجدبص

 ا يلا هلتاقق ملسؤديلعشاىلم يب كا لففهلنيبأ اناو ريشي دعس ثوريب نم لجر عم فقآو

 ا مءايبنالا ميمجو هيفا شرعلا بلك ملاوملا عيج ردقةسينت رهوجةلزنع وه لسو هيلعمثا لص

 ؟ يبنلا لضف نيب قرفلاوه اذهةرهوجلا كلنا ةبسفلاب بهذلا نمراتيدةل ازاج اهلك مهلئاضف عاججاب
 | كالذل هتلقام نا نيعمحا مييلعو هيلعشأ تارلص ءاينالا عينج لضف نيب و لسوهيلع مقا ىلع

 أرقا ىلا 18؟هةنم مر لئاوايفالبل يمأنهيف تأ اردق 6 ىرخأ ةرشسم اك ماخملا يف لجرلا

 ىلاعت هللا نمءادنلا نوعمس ةمايقلا موي طارصلا يلع اورين ادعب نيدمالا نا ءانعمأي وين ذي دح

 هناف شرعلا نيم نعيذلارمقلا ىوس ل: :انلا نب ءاشام كتم دحاو لك رتل ةنجلا ارلخدا نأ
 | ىتملا اذه يف ثيدح يلم علطأ ينانم ترم تييتنأ عملسو هيلع هلل ىلم دمج لآو دمحم

 ام ةنسنابعش ينيرملا راز لا اضردمتلاملا رجأتلا ينريخادق 6 ىرجاةرشبم
 واح ةسملسو هيلطهللا ىلص يبنلا عم (لاج توريب ىلا همودق لبق هرإب ءامح يقوهر ين ار هناي
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 | لوطا ىلعوبادب لبو لخدورساجت عمنف لوخدلادأر !هناونو «نوشلا ضعب يف فك اذبأ

 ربشيف ملسوهيلع هلا لص بلا تأراونا ةرفص يجوز ىنتربخأ د فالك ىرخا ةرشن» ا
 مسبتي وهو لاءناكم ىلع الاج» ءاغيبةليجةدوصب همرشع فان اإل يفولمل | 755 ةنس مرحت

 5 ىرخاةرشبم لي اي وفاهم ةلسو هيلع ىلصفي رشلاهوجودبشي يسجو نأو اههجنو يف
 | يثوريبلا ىجورسسلا يدنفا يل سيلاعصأ ء ءاصدحا 1553 ةنسوأر ا! مرعربشلا اذهيفينريخا

 أ يناعيمأا كيعس ةع“أ هر ل نم تدديي ل عأ نم فرعي لور 1م مع“ ةدمذتمناكدثأب

 دقو هنيح يف كئذب يف ربخب "نأ يسن هلأو يتروصب لسو هيلع هل يلع يبل ١ ىأر هنا
 اذهيينعمت درا سأبالدإ تلق هيأع اهئالماو تارشملاو ذه يتباتك ةبسأ عن را كدت

 نم رهاقلطماب ةرلا يف بذكلا نأ هثمبلأو هتلفعوف يتيم اليادب لاق هتسكللد ذمعمال لجرلا

 رئابكلا زكا نمورف ماخلا يفوأ ةظنقلايفملسو هيلع لصللا لوسر ىلع ب ذكلا امارثابكلا
 ىأر نيتنس ون نمهلاب يل وخلو هثاوال لاقت ايش كلاي" ةريدب زتنأ رذحان بوئذلامل ائعاو

 هناالا قرود لعوهو ةظقيلا يف هريظن مر اقولاو ةبرملا لاكب ال جام يا ءالجر البل همان» يق

 ١ تأسف لاق همدخيف نوشيلاجرهلوحو ةطعسبلا عباج ,نرءاجراخ د هارت ذإو يملوطا

 ١ هللا لدماي“ ورب .تحرف تاظةيتساو ماسو هياع نا ىلصنا لوسرا ذه يل لاقف هع كل انهالجر ا

 فورحب روتلاب ءايسلا تابوت وتكمينانم يف تيأر ,ايطورلا هذه دعب ملف «اميلظعاحرفلسو هيلع

 || ةيسزافايدنع رضحدق 26ىرخا ةرشبم لم#«هأ كي رشال هدحو لالا هلأ ال ةافيلغأ
 يدنفا طسايلادبعتوريب يف راهتلا ءااصو | ١؟؟ همس ياللا ماعلا ن نوعي رلاىدحأ |

 ةيضق بسوريظنهل قبس ا مظع بوك ةدشمل لصح دق ناكر ةع ينجز لا م رودخلا |

 نم ترثكا بركلا | يحدتشأ انيح يل لاقفشا همر نيدلا دمس وتلا هيخا دالو اممهل تعقو

 ( ياني يف مسوديلعلا ىلمهعيأر 0 امرك تفو جيف :ماسو هيلعشأ للص يلا ىلعتالصلا

 ظفاركذو هدي لعشلب رك عرفت نوكي يفاهينلا ف سوي ىلاب هذا يل لاقت يلاحمإ توكشو
 الأ يءاجامو افرسدازام هئابةدك لذ نامل افلح و كتثجانااهولاف انادتف ذح يظمت هيف ف

 ا ل بك نع دًاتدك ليمتد ميشا ثق كالذب هل ملسو هيلعدما ىلص هللا لو -ررماب |

 الو جخي دىلدي ومو ي ىذلا رهمهجمطاصلاناك را 5-5 !لاقيناب الملا نيديندلع 1

 نا تدعبت ساو هفدص نةينأ كلذ عمو فاصوالا هذبب فصخ»لجرلا اذهو ابرلاب لئعشب

 نم سبل هيخاينبنب دهني ف العا اهيف مقالا هعيضقيف راقنلان ال يدب ىلع هعجاح ىفقأ

 هأيو رة مع يفت اهياوه يدي ىلعدتجاحدأ فقمدعو يضاقلا فئاظو نءوهاماو ينئءاظد .



1 
 1 سس يي سمو

 يدي ىلعهب رك ير فت لصحي هنادأ لاقدقو عقينادبال الرق افا ذا [سوهيلع هلا ىلص يبتلا نال

 بلصتلابنيفورهمديخادالوا نوكلو بابسالا برع هترك ذا لصفال هلأ تدقتعا اناو

 هرطاخ تديط كالذاوهن أش يف يتنوعواطي ال ثيحي هوب و مهني ةوادعلا تدتشا دقو مهأ نيف

 ديما دبعءاخأو يدنقا نيدلا مه ريبكتب ,ًارديخادالوا رز تيذاحا يش قولايف

 مهيف رثا مالكب مهتحتأ وعول روكذملا يدنقا طسابلادب بع مهم مهم هتيضق تركت
 روذنلا ةياغ يف اذهل ب ةاوناك مهما عم ن ناثلا اذهيف هبانرم اقام جرخالن اولا قفا: حاريثات

 نوع هنبا ناكواوابقف مومح نيبو مبني ةيضقلا لصفتهب هجوي مهيلع ترشأف روكذملا مهم نم
 فرص هجوب اضيأ هتلكر ضح الف مهلاعط اةم الذ لبق ناكولاحلاب هابأ رضحا هال سراف مهنزخيف
 كللذ ىلع ىتفاوفءاضري يذلا نقلا تاراقدلايف ميع.ةكرتشملا هصصح عيبمج مهعروي ناب ةيضقلا
 تاصفناو ةعءاورشاو ماي ةهالاةخيم مونت قاتل اعراس يناةحم لاب مهلكاوضرو
 ذحالاب يق رطخيد نكيملوةقشم ىف دا نودب و بيس رسب اب رظتنم ريغ هجو نسح ا لطةيضقلا

 دمشانديسرعمقا ىلصو نيلاعا بر هللدملاونالف دي ىلع نوكب كب ابرك جيرقت نا هل هلوقو

 نوركاذلا 8. رك ذالك هناك اك دادمو هشرع ةلزودست امرو هقلخ د دءنيمج أ يحك 2 هلآ ا ىلعو

 ا الا !رار ةلسارملاب يثريخا لك ىرخا ةرشبم لع * تن ولفافلا هركذ نع لفغو

 بوع كمرتنأو ةليج تاماتم يف مس هيلع ىلص يبنلا ىرياماريغكهناب نآلا ناروحيتفم
 يفر هناي هيف يلريشا دقوا” ةئس يجر كنيلالث يف خرم ىنملا اذه يف هنم يف ءاج

 ال ناك ام.هناوتيلع ١ رماظرورسلا ناك هناو ملسو هيلعدلا لصدللا _كومر سلي يفاسلاج

 اهرصأ هلا مادا ةيمالسالا ةنالغاو ةينائعلا ة؛طللا اردم ةينيطتطسقلا يف دوجو يا يار

 ضعب ىلا لكش راما 1 لجر هنموسانلان ءاررفك هيفتيأر نارك عيب ثاخدن

 حبقدل نيباوكلذيف هييصنا ترصو هشاج ىلا تن تخل ادجاهتمشبتماف لل ادبع هعتارعنرفالا

 أ تررع غو: تاو دع يدب ىلع هث جاد ها خق نم يسأل هعيشقن 2 راظنلا تفرصو مالكلاب

 ا يجورخ لب قو هتب ركشأ امتي راشافةشفالا نم *ينهزاي ام ضعب يركشال نزلا تلخ دن يد د

 أ ملسو هباعدشا لس يبل ايؤريف هقدص لات يدنعأرطذئنيخ ةلوهسلاهذبب اهاصف زاوج

 ا قشمدلا يبرطلا يدننا لرعلادع خيشلا+ العالا ءايللا ةلالس لم كلا حاصلا لضافلا

 : مالا كلذ ف يب ملسو هيلع شا ىلع يبا هفرع ةلظقيلا يف يل هعاتجام كفل ةيجأوم يتفرعب

 || ةتسةينانلا ىداج ئاوأييف يانميفتي ًروكرانكأ اهيا يقتدش ديت هر رشم

 ا تخرصف بضغلاةب انيفاناو هنعتفرصناف هعانقا عرقا لذ كللذيف ةعمتلطاو (ءرشاهلكش



 مستحب مصمم 1 م

 لمجانأ ىلع م دتعبلا اذهل تيطعأ أو ثاوثياد دابعاي يلوي نيرض اهل ابطا ذتيقوص ىلعاب

 هلظفحا بهي وام ناكب لجرلا ألذ ىلع 5 ترصوكا ذتلعناأ لجرلااذهة يمل لثم جل ا

 ١ مهتدوبف عوقب هبشق نع لسر هيلعشاىص قالا كلذ يب ف دريل ل او* يئ وفن ءتسيبتنا

 مسيبقلاهبشنلاا ده ل ها 2 ماسلا رجاز كال فكل هنعشا يغرةفيذح ن عدريغو درا دوياهأ ور

 تناكنا ة حربا دل بالا يصواتت دعذأ نأتي واق عرتالانب ر#باثرع لك الا !هلعنيال يذلا

 ىلاج يفا؟+*«ةنس ناش تيا ياسا تيأردن ىو ةرشب لي بادي
 له ام تيسنو نآلا هتيسارتسا -[لجراندمو هنع هللا يشد يمل اعلا ىننلادبع يشل ييديس عم

 داو + نيالا بردا لوبد ىهررم# هواي 5 سلجم كالذيف يدا نم

 هتاف اهيف هنعشا يمر يساباتلا ينذلا دع ثلا يدرس يعامجاو هملع ياي ةردشاو يرش

 نطابلاو رداظلا مولعل 20 تلال نيلماعلا ءاللاةماونيفراعلا ءايلوالارباكا نم
 هثع هللا هدئاوفو ةفرعأ 2 اوما يق رولا لما رهحيياطت تعلطا نميفن م الا ىلإ وريصع نع

 (١ ديس ردق ولعو ىلاعتدشاب ةفر هلأو كيح دااونيدلا يف قاستيام اميسالو ةجبواملا رئاس ف ا

 ٍق يف زابغلو قب قطار ةأمسملا ةيزاحطلا ىريكلا لدحر ىلع تملطا دفو لسو هيلدا لص نواسرملا

 هللا ىلص ها لرسردتغةماق» راع للعلا ادنودا أفانهابنم لق ةناوزاحملا ورمصمو ءاشلا د الب ةلحر

 | !هبحاص ىبع ةروملا ةنيدنل يف هتماقذة دم ل لصحام ىلع دمالاكءامثأ يف هرك ذا «يثثو ملسو هيلع
 يبيسنلا ييسملا نايعالا رفثم ل لففا |

 1 هلالعوربا مالا كيتاع مانا ةعا يق مسوهياعشإلص ينلاعأ هنانربخ أر داقلا ل .ءديسا

 مات ركشو ىل 550 اندم كالذي انريخا سيص ما ف ىراجلا يم فان أ ناملس و هيلع

 | لوبقلا لا ةراشازرشملا ف اتت ماودلا لع ملاعتشا ءاش نرسل كار ءاادحلا
 ا عايلب ةزاجاو لوبقم نارها رتالاب ل. ىوذ اهنا ]عالي دوري كلا ديملا!ذهرطاخعاربجو |

 1 .٠
21 

 || تاهيتتو رخ !تاراشا كانهو ىراغلا بانك ابيلع لهشلا ةسيحلا ثيداحالل ةءارقلاو ا

 ا مهل اقدار راحل اين ىرشنلا ا . ىلاعت هلوق تركذتو+ يرابلا معن نم عاونأ ىلا تش

 ١ ةحلاعلا ايلا تارشبلل تيقب وةربتلا تيهذ سو هيلع هللا لد هلوقد * ةقداصلا ايذرلا

 | لكش ىلعةنب دملاتاطدال تنك <77( ةنالفان دكا ًامدعب (ُماق تق دقو هل ىرتوالجرلااهاري

 يل دحا عم تباالو مراعلا نه «يشيف ملكتاال ايلا لود نيح نم لقعلا شئاطلا لوهذملا

 يلع درو ىتح الال ذاب يسغل ةراقسو الالجاو ةيدمجل م ةريضن ا نمةججع مووغمالو قواعنم

 ا اىأي روكا ردات !اديعديسلاناكأ ثلا ريدقلا ةئوعب كلذب نذألا |

 ا ا 3



 لقشن

 ةئيدملا يف سوردلا هتءارقهنعشا يضر رك ذع# ريصقل ريغ نع ارجاع ردقيو ملا

 رهظلاىلا عبصلا نمنع خالل هيلعةيلطلاو ءازملالابفاوةرونأ

 ةنعشلا يضر يفدما يجضزربلا نيدباءلا نيز ديسلا ةمالعلامامالا مهنمو

 2 *ةيحسلا رابخألا ماررإ اوت امم نموا هللا مس
 ليئارمسإل يأ الر اسألنا 00 دئاوتدئارقباهيشاوح

 َ نمطام * رطعأو «هاَنتو ءركش تأكد يدا وع ران يآلراقتفألا فك ١ ةفات»

 هموايح 2 0 اتش هيرب دام صوصأ صوص رش لوس
 هر

 «ةيكسم ِناَرَلَص م يعلإلا ضيق يوم نو لتس *«ناقشلا سول نو عيدبلا

 ا ملكتنو ريسيتلا ١ بسح ىلع فيرشلاي د.ىلا مالا ثعما يراخيلا رصتخم اننعأر

 ٠ ان هودو بولسا نسحابفيرشلا ايربتاجرئاخ ١ةصق رمديذلا هجارعساهرعارج نال ١

 لس سلا سفر ى ىس

 لعل | َدِطلَي كلا بال مو سدقلا ف ةَرَهَح :> كم ثدج اًاَِع رف

 تجرخأ وما يَ شك تمَأ تداسو «ةيدعسآلا هعلاوطب نزلا دهس يل عيش مل مل رس 30
 ايف لم لل مص ميس

 0 نيل« ساب نونو 3 نَءنو فورا: ورمأ سأنل

 م 8 ه مررة ر وم يا مروس و ينعم لاعص رع

 وبال تلَحَبُد 1 يذلا نويملا دولا ةيرجحلا و و مملطملا ةكلاوأ
 ع١ 8
 ةحرطأ ١ رمت + ةيربع اسيل خلوي تملأ فام خم كسَأَو # ذا اذ دمر

 «نسلا ٍصوُلُشَو تاعإل ٍّ قل دو ثدتسأَو و ارسل جاسم ارياهضأو لآ

 وت امثىرمأو | َلكْلاَمَنِإ و تارا لاسضألا من

 2 لأ دهم ممل 1

 ”جامرلا را ف مس ة«ةتيدللاات هاوملا نرغب رج ضاتو# ة ارسم ةليلرابخأ

0 
 تتلق العنز ادعم 5 ف ادد عت تاديوسَو 'مداوس رهأبلا سل

 داَملع جارعملاَو هارسإل ايف تلقا لت انج ماقتنملا أ روذلا نْموءاوبلا بابع يف

 ٍ يام كريو لسد لوما »لَو ةالصؤم لاوغرسشتب#*

 عادم ارم ةوجوأو خم 2 11« ةيرفطصملاول ادون "د رياتدك اناس

 ءالم ع 2 رص

 ١ راب نان ًٌآ *«:يئأب د ةعمأل رس 282 53 اقدمت تهمل + ةانس اشو 3يدمحلا 1



١# 

 سس صر حرص سل ع لعرص مج سس سا ص 007
 8 د 005 ةاجانملاو ةكاكملا ماقمىلإةطقي هدو ه>

 كلن ريجيف لجو نيب مان ماسر يثءألل | ىلص اىدلا اهني لو ةدق# ها
 7 ع 5 2 . 2 مام لسع ميس

 ةفب رشا هتيلد رع ع نول رخآ أ كلم [مبعمو ليام لب رجب ادع ةيميما را ا

 َبِحَر ٍرغاَدأ ينهي هيام وني ةرجملا لق َكآَ

 اق نيرا ىلا 7 درج اًريملا | ةيرَدودءاَو ا ْ

 ست يرط نيرا هنا امو ام 7-0 دمع ( ظفاح ل ْ

 | بيط نييفآذلا مامنأ ماتم قتل +:بدت مماسلا ةيدتأ حيبق ىلع دمقلا |
 املس“ . دم 2 م ع 2و رس 0

| 

 ْ 0 ريق كرد لام
 كالا دكيللا يَّوَخا هم لكلا 57 لع نال تضمش وه 6 دلحأ ناك دو 3

 اًرشفةيمْرسزل أ ماو لا قم اتسط لئاكم ومار 7 'ليرتجترت رمز :دبأ 5 ا

 ا
 ا
 ا

5-1 7 ًّ 2058 
 ا رايك قادم 3 ف لم تحطب يأ 0 هال و ًَ و ارودص ا

 متاع هيف 2 5 ماو كاس قييم ٌراملح هالَمَو 3 غار رشا هك دديف

 5380 َط 0 : لاب اوعي وكلا ا
 0 ياا ا ا ا و سي خا
 تعفقرا طبه اذإة الجر تعش رامات ين دو فأل اخ دل ا

 سل ع ا رس هيما 17 ع ل عك
 امجد دوحألا دانا طبر قا 0 7 نيج 2 0 لاقل مست + د

 ضارة لحم رسب نعل 0 رايمب مري زجف داتم رشم ايماتحلا ا

 مم 31 9 3 ا
 منال 1-5 ابو هبط ملوو انه 57 *ليراج لاَقَم عديتج ةّئاد ليغ تاذ

> 2 - 1 5 

 دبع + ني ورف م ل ليدإج لاق واسم ا م اقف يذلا ومو ورع 1 عارم

 ميكب رم ليربج لاقت د 2ع ذاصإ ١ ءاتيس روب ومادة تلال 1 تي

 ج5

 د 0

 م

 «ناَداتوىروم أ ل تت 0:

 هيدر و ملسو لص؟مللا* يلو َرالَص 2 لاَوَغ رب يعش ١«ديعب مبللا عوض
 هي سم مسست مل 000 1

 ره اَذوتنُم لم ليريجلاقت+ ذي و3 روصق تاذاضؤأ مّلَسَووْمَف اص ع 5300 خرز د جس وسع ل
 م ع ص ىلا ريم لن ناو يس رس ايس
 55 , رثعمأ ل 2 ب امي اص يفك كو يذلا ىسعدلو ثيح ملت ٍِ
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 ادلع اليراج لاق «'ءآر لوول هنو تقلا الكر عابر ةيراةلعش لطي |

 7 1 سرا ع حد ا - 1 منمس

 | ني انرتسم لب مالتكو الل ولام هجروا لع ديف خي اذ تامل ١
 ِ ١ |امرق ىأَيَو منيتي لمد هني كنا ادي +'ا رعي أ ىلع لك وتل ,

1. 

 م , اجلا ليفا# نمل نينوي ودمي نوع

 ع - اطتسذإ الشات يع يو نة شاة ار يرد إذ* هش طاير

0 
 م
 دا

 | *اداءنومشا لد ىف نودع
2 

5 

 اعأ

 ع يح ع سل 2) 2 كاع
 1 م

 ءكرأاخبأ تلاقق دوغ أردد وعارف مترا مد تلات اميلي نو

 م عال

 تي ريو 3 كاب ١ أ ندي َر مع كا ب ةيلماجلا اًوونعلا و و كيا أبد

 . هعمل م ل رعم م لف

 مع ل تلاقي ريغ * بو بللأ لاقت 3 20 تَآليِوْشأَيَع كيتو هاعدق | 1
00 

 *ةيمالسإلا رطل 3 ار و اس 22000 ب ١ اهل ناك أ كيتو قايد |

 2 ل ار ا عرض عاضتالا م ا كتوم رك نب ودك رقي مان
 | لئاتىيزلا م لاق نس لأَن و «الب وس تنك سس دوعتو شط 22 د

 5 5 سرا س هع 8
 ا عار مياة ايدأ ىلع يو لس هيَ أ ىَلَص سو الملأ نع مس
 ميلاولأ اتم نويل أ ملقم نات «دنيوشلأ 8 عكا مطب نومي ”ةوماس ع عل

 مؤقت هو 7 جيفل 1 مسوي سر مو انج ام لكل نِكسلَو اُمِلظاَمَو

 و نوي كما خم منا 1 لدم لاق انه لانني نر انا هحيشلا أ وعدي

 لع ةبنقم“ ويعد لَم وانو مق ماو رخل نائف لالا امُمَدْن
 لم لص صو ل ع هل يرسل ساس يعج 8

 ْس لاَ ابنَع لست ديو َُيِلاَع تقر الإ يش اب مب آل قيرأملا

 7 ها أ تايآلا عرش 301010
 0 سا هسا ل سا عاسرس عم ل

 30 اليس نعنزودصتو نودءوت طارص 3

 يعدل ايو ماَسَو لَص «تاا«يلبت وزالصنم لا ع ردت يللا مكاهعم *بللأ مو

 0 و هم هى

 هيلا ! ءراذكاَق راجح "قير مد نهرب د يف حب لج م اسود 10

 عم 6 همام هرم

 س7 هةر: مل تفرك 1 ةعلنةمز لأ |
 ةمزح ليكي لج

3 



 ا

 4م ات
 ضر مو سو هيلع هل | ل آط؟ مَ * هاو ل اس لمحت نأ دير وابعاد أ نع
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 ا ديقت آلب كط مزخم «ديلل للا قلخ كمحا

 كبع لشق يماسلا هدبع ف
 سا حصر سار 50 تف هع ترص درس هلل رس وسم سار نال

 : «انيلسل اوما لعالم اوم أ نيل 7 ابي أ ا( ينل ىلع نولصي هتكندلَمَو هنأ نإ
 ا سا مل كلج مرام ع يوما

 ا سو دبحصوول ا يعو دمع انديس يع لص مبللا
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 ليل يق هايسلأَو ضال | تعيس #3 لكك هبس لمحل هل دلي

 ُ داو ذل يو اًبنْطَب يف هاوث طال روثأ رام
 "ا ٍدْرَح نمل قو ال قوُط

 كلل كلت ط' طوف و إم رجال َق هب هم َتَطَلَو
 ع لعق ا ع يقر
 و لتأ هب دق 1و * أ قلدأ كت مل ةمأ
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 دبع تاَذ لكن هم ص

 ْ القث هيف سألك ذم و * المح ذِإ 00
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 لصرف نتن ٍ الد ضرس دات ركل 2
 مظل هس جيس ءاملوام هل
 كيد ربغإ ةادح تقيس اف

 ها 5 هر سسك”
 و ألا 8 ذا يراب دنع نم مرش #* معلا قؤأب

 ا
 رش
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 سوما ل 24 سلا علا 2
 ملا ١ ف ام يحس

 ا قبض نم و دعي #3 يسلم

 )م ا وأ + رسخت ماهفزأ يف ثَعَرز نإ
 ما
 ٍدْئرَو ٌمَمْحَر م "تسب | دق

 نااار و تكضخأَو * ”راطمألا ملمحب ْتَلَرَ
 طا عا ىلا يا لم 2

 ها ١ اميعب ةثر 0 رم اجو * ٌزامَثاَو 0 كو
 ا

 ٍدملاَو 'يعاص 200
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 35 لمنع لازدا اوح رق د * جرو جابشإلا 0 5
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 رست نر هلم »يّ جا مب مهل ل 0

 دعس و ”مؤش لاَذ

 ادور كحتم كلم دير 21 نب اًنيكسام 0 9 3 2

 ما كهرعم سا

 اًسيلب مك حش 4اس * اسودقلا نأ

 يدتلا نيل ا عشا هب ىنعأ
 عاش صر ا ىجعارس ه0 متر

 1 ل < تقطنو » هلمحب مهبادد -
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 ضرس
 هلهأو اهلمأ 'جاّرم َوْهَو * هلثم 2 60د كمان 8 - . 85 ءااسل مسخ 8

 َ ل مار 0000 تس
 يدبملا ديعملا هللا اهقطنأ

 ا ل كح 8 5 30 ا م

 ريشلا برغمل شحوا وهذ * ريا وهقرشلا يف شحَول او

 م ما عس مع لهم م

 اريشب اضع ناتي + روحا اَذُكَو يرازبلا يذه
 0 ل ا -

 داق نك ةمسو نال



 مم 0-5 لل مس ماا حا هج ل
 هأملا اياثمو مست عادت ذل ريشي ضارالا يف
 سم ا عدم يأس عض شر هريس 5 3
 ةأطمملا ماعلا ميركل اب + هانملا 0 دقق اوشا نأ

 يدب ريخ لكل كراج
0007 

 رو د هياع ف تلمح نأ 3 اًروارس ان ير ٌداَجَو
 م مخل

 اردت يديْمْلاَو يدتملا نا اًريشت ىلا عيل ا رك

 يمول - لل ل ل 3

 كتم ف ماع ناك

 زازنألا مَعَ تقرشأ 6 * ُداَد ٍلْنَح هليل يف قي "
 الاوملا َبَرَيفَأَو ْتَنَو ىتم + ئاقنإ اهل نسل اًدَهَو

 0 2 ل

 دما نويعل يف ضو
 بص رق و هلي * ب بر ٍرْخَقب اَهْلَحَو اولا هع مصح 8

 ع
 يتلا اس دربلا اق * بجأ غر ناوْضر ايليت
17 2 3 0 

 يدع دون نال أ رقتسأ دق
 سرا يسع

 لعاو تك ةعسل 7 ووش َوَحَر * لغات نأمز هلطح 6

 لع ًّ 7 مو ام نَدَحَو اه ان ”لمأملا عنو ًالومخت معن

 جرو ٍعجَوَو ضخ خر

 ولأ كَدلَمَو لذ ؛كراّيطع * هلمح يف هناي نع نك

 هلثقا تن هليابأ هلا د هْلِجَرَو هلجب ةهربأ
 لمح م تا و مل 3

 ي درتو م مولتكو
 1 ىلا عم ديم سلا

 34 ايات اوُمْلَسَو همام اينما ني يذل (ب ا يلا ىلع نر آم بسك داود أ نإ

 1 مس ويحصودهلأ لعق د دم اديس لعلم هلأ

 اندنع اهاوس رذقلا هلل ام + انسحاَتَسَو راسل هَل فص

 انعاين نكي تدعو + ذل ابنت جبتي اف تقرش ادق
 0 »م موسع نع

 داق ارثعت رمح نب م
 5 م
 لاو ا أ تعدح ني « انحأ -أ اما ردقلأ هليل نم





 م سستم تسب تس /ببتتتتتتتننننننتننتتس حت بهجة فطيس

 بعدت يْلَقَو يرمأ فتوح * ِبلَطْلا دبَع ناوطلأ يفَنكَو ١
. 221 0 9. 0 

 يدش نع بغأ [ تعد نكحل
 هل عل دعاس 0 0 5 5-7
 يله ذم ارمأ و ةََحَو تعيس < يلزم ين اذك نأ امئيبق

 ليس حان يداك ىلع *يل 3 !رَط 0

 مامام صم ع 6# ا

 لسعت و هين هاني + لي يرش تباأَر أ
 رب سول

 'لّصختي ذإ يتتَحَو يف ينسنألا * لعن رم رو 0 برس

 ِدْيَشَو نبل باش ُريخ
 هم رز 42 7 3

 دئاملا ماَوَك الطيف تك هيسيئاوع هدي تان
 ِ د2

 ٍدجاَمأْلا ولو نام دبع + دجاملا نات نر نباح
 ولاَ ْس م

 ا 22 يل < خالط ى نأ 0
 2م ل م ع

 | قادر مر ةيسأ
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 لأ ترم جابو »نين * ءامسلاو 5 ضنا 200
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 . هرم را 5
 0 اهتءمس

 . م 0
 لا اوكري اونو دق + الاجر | 2 تي كو

 تدب قيرابألا يي لات 'ىيل أيل تيان
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 يرذست آل تقيم وفن

 يقر عيجتالا يناكحم لي * لع ٍَِط ةمطق تليق أَو
 1 ا اني دعو لام مرامجيربا

 قحجالاب توئايلا ادب دَقَو * ةدبب وذ درءز اهزاقثم
 ٍدَحْنَع اَناَذ ”نللعي

 سويلم <
 ع م مع ياتيع ترص * م َلاَرأِبَر يِرَصَب ْنَع



 ا

 اا اال
 ا دجأ زك + ؟رْتسو ةٍرْثَم تبأد دقو

 ل
 يدع لاذ 3 كس 0 ِداَزَ

 سجس ص لح يي م 5 3

 اماق بْوَغَو قرش يف تيت نالغأ نك ثأر يع
 ا وا صاع م يرن علا كلش

 امافعمل ةبكسملا قوت دولا ع امانالا اَمَّدَي دت امن

 دل او مرضت 00
 لم 1 ّس 5 2 ء 5< عض

 ادب ةودلأو ضال ين #3 ىَدَه لَا اك كَ دعو
 مج در

 ادم ِيِرلَد تعَطَو قس * ادم ان د و

3 0 
 يدعم مك 3 دول دعسأ

 اطعم ا(يطم 6-20 كمآ ُدندلَو دك

 انطم نت دمك * اَرَرَنَو اضو دفن
 كح رغب 1 رسم و

 [يتلم لآ َئ ادب 2 د اًيحطصم هب روث تأَر دمر

 ا(برأَو نم رماثلا روصق تار + (ب رثمو اقرشم هاَضا َّس
 3 معا و 3

 دب نيم اهمأر يعي تأ

 البخبم هبي ةسئاو » لدي ذإ اًدِجاَس نكون
 اس زر م 538

 الملا نب ثبت ها 2 7 عايسلا ع م

 6. .ءل* ها مد
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 5 تحلو ةَررصَو 7 نأ + ارامل 1 ديسلا ةوفرعبل

 اديؤم ىشم 5 انو + ادي ايررانع تنكس
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 اديلأ ضزألا ةبْرُبي آلم "نأ * دمع ينو نيح هيَدَب ع
 دعي نم اركان ًراَشإ

 3 دآمسلا لإ نسأل دو ءامببلا مل 2ك 3

 ءابآلايأَو لومألا لأ * ين 1 اذه روأ نم 2 8

 در راكع دع نكحلار
 م

 رض رعت نه شخ ليبق # اَرثع ينل نيتنإلا ةليلِف

 م م آ قافَو 0 ا و 3 الساد دينوكصلاقرشأت

 درملا ِي الملك دق ردْلاَو

 رئاشملا ررغ نم ةميلح * رِفاَو رح تاذ ُدْسضْدأَو

 رمال لهو ع ا 0 اف يسأل َض توق اهيدآ تك
 2 هامش د

 قلم نب رم تدوس لق ٌةديعس

 اكلإ دب 1 را إ + اكن ع

 اكسيل َّ 25 نيرلطو* كحيل 3 3 خيير

 لالا ليس لوح ريهأت

 لوس م 5 ائِطْعَأَو * ان بجتسا دماج 59 3

 نلمَأَو تيقن * نتلصأَو * اَملممَو اَنَلْوَ ىلإ لقاك

 يدري 0 ل مهفحأت

 عويعلا انل ناسأَو اب داي« * اب ود ان نفغأَو اني أَي

 ايوهزملا ٍرْسَعَو عي اَيوُغرمل سيو اكيد اي

 ديلا لك ور كسلا عبو

 5 اقئاوغإ انعاتشأ + اتبدلاول غو ُر

 ايل ريل نكسنلأو + امرك مي مل حس

 دلل ناتج يف 4 "يف نق

3 
 ا



 مس 4 سلا دمام )عن

 د ع قطن ةدومحم
 هل هورس سدا م

 راد لكرو رصع لق 5 داع راتفعأ | 4م محال ب

 رات آلا ريا 9 4
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 رابغالا ةطلس خيو 0

 مع ممل - اس سعال ميم
 !تاعوو انيراي هب '_لدرمأ * اتاوعد انبر اي تحتسأ هب

 ايس ,ننللب الدو « ال ق6 ب "نزح
 دقحاو لسع م و

 مصرس سا كالا ظلاو رع
 ادبآو الزأ دم صل ادع يحأإ 5 هلع ٌَْط
 3 1 ا

 يدتقا يرايلاة أ“ ايزهنل «ءادتمإل ٌ أ وعن بهتلا لال 1

 ا لعال 'م اح وس كحعو ْ
 همم

 ريظعملا قب اص ميحاص + ودع دفا نع سداد

 معن صدأ مما ا َء . * وَر َحَو كلام 'ءاطغأ
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 ركام ماج ج لك درو

 اًرَمعمامإلا ركب يأ دب «ىدوأ ل دقأ ق دن ان عَْعْرَأَ
 آ + ارضي ديم 1 5
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 دقو لإ رأي 606

 لوتبل وز هريس ملا قرتلآوع َنْضْوَأَد
 علا رع دمي نم اهعئاق + رييخ باي ٍلِاَح يبل ب باي

 و رسعو يبحارم لتاق
 ب - كر

 لس تحك

 رجلا لهأو | يردي رك 8 رشم مآمت ل ني َشأَ

 زشتلا ديس راتظلا داوروع + يطأ ؟2 ذأ هل دنخأَو
 ذرتلا ويح دفع رت عرات « ردع اَنثآو ةئايثآلا ثنلأ

 اقع ريح 2 3 ميم

 * يسزملا لع اكسو رطب اخ لأ يتب يم
 <« َنْيمْلاَمْلا بَ هلل دشأَو

 توزو ةقباسلا ةجودزملا يف هعملتن يذلا فيرشلا» دلو م ال هئعدشا يضر ءرعاوج نموؤلم
 هفورحج انه هلقتا انا اهورعزالا مماجلايف ءالملا هسردي هنلؤرم ردن ةلالجو لضنثو هيلع

 | اذموعي ةدئانلل اينعت
 -_- ىوصتزلا هللا مس

 انيفثعب يذلا *«دواولاو دلاولا نع هزئما#دولساو مركلا عس أولا *«دوجولا بجارلا هلل هلا دبل

 | هب ريظان+*تارمابلا تارجعماو* تاشبلا تايتالاب ملسو ةيلعملل ىلص ادم هبيبحو هيبن
 *«ىتساللا ماقملاو «ىمظعلاةءافشلاب هصخو يقتل طارصلاهي ىدعو * موقلا هنيد
 هنرمصتتلو نامت كم» ل قدصم لوسر ماج نئل#دوبعلاو قيثاوماهئايينا ىلع ذخأو
 لدن *دوهيشلا نم عسا اناو اودهسشا لاق كلذب اورقا الن «دوبمملا كلما ةلاسر غلب ىتح
 ىمع دقنءاصع نسو*هلل هبيحأ هبح هبحا نما لسر فرشاو#هثا قلخ ل ضفا هنأ ىلعكاذ
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 هيلع هللا ىلع لانو 2 نأ مح فو 22 أ نإ لقلت لاقخملا | لاقت

 يبيح بح لعل دملاو نأ بديبح انأ لسوديلع هلال صلاقو«رخت الو مذآ دلو دي 0

 #بديللا لقاعلا كيو« ب بلا ىلعةالصلا نم رثكيتف بببحتل ايبح نوكي نا دارأنف
 دلو هيلع ةالصلا ردف نابب و*م ركلا يبل | اذهمظعناي يف#«بيحلا قزاحلاو

 ل ا 4 وأ ىلع نوصي كيال هنري لق شال
 دنع لا يفر افودتديسوه ) ) ارعش لاف نم نسحا دقلو *انيت اومْلَسَو د ل

 لسرم قحلاب ,قلطخا لكل تناو + نئاكمظعا هللا لوسر تناف
 لدعتو رات قحلا رانم تفاو * هيطقتنا ذا قللطا رادم كيلع

 لخدي قحلل هثم هيلع بايو * همولط راد هللأ تي كدااف

 ليتم هلل هن يح لك ين < ترجف هم هللا ملع عيياتي

 لضفي كنم هب لصف هل لكف * لّظفم لكل ضفلا ضيفبتمن*

 | لكم لكنا عاوناي كيدل * مهجاتف كايبنالا راقت تعلن
 لدفستي ذاق الطالاةورذ ايو * هطخ ةطقن دادمإالا ةدم ايف

 لومتا الو ولسأ ال كقحو * ينناو كل كدع للقلا لوي ل

 لص ال كنع لاصتا ةالص * تلصارت ةئم هللا د ا

 نعم دنس قازرلا كي ىور# قاع ءايبنارنل آو* هلأ قلخ لوأت ناك# للا تلخ لضفأ ناك ألو ْ

 هقلخ يش لوا نعفربخأ يعأو تناوب هللا لوسي ايت تقلا يراصنالا هللادبع نب رباجأ
 رإ كلذ لعشمرون ن م كيت رون ءايشالا ليققاخ هللا نا رباج اي لاق ءايشالا لياىلاعت هللا

 :أ ران الو ةنج الوملل الو حولت قولا كااذيف ن مو هللا ءاش ثيحةردقأاب رودي 'رونلا |

 | قلطلا قف دا ىفاءّللا دارا الق سن'الو نجالو رقالو سعثالو ضراالو”اممالو كلم الو |
 / ”شرعلا كلاتلا نمو حوللا فاقلا نموا لوالا ءزجلل نم قلخت ءازجا ةعب را رودلا كلذ مسق ١

مو تاودسلا ل والا ءزجلا نمىتلخل ءازجاةعبرا عل ا
 | نمو < تيضرالادفانلا ن
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 يئانلا نموين» نال راصب' رونلوالا نم قا نجاذع داعللا مسك رادل هاو ةدل

 | هللا الا هلا ال ديحرتلا وهو مهسنأ رون ثلاثلا 1 نمو ىلاعت هلنأي ةفرعلا ويدل
 لوقف ١ ريدي نيب اروت تنكلا# هنأ لسوعيلع هلا هللا للص يللا نع يررو+شالوسر دم

 يمل !لوسر اي اولاق مها هنعومأ يضرّدري رهيلا نعو# ماعلا, ةعّدسب راب مدل : ]اخ

 فباوايق اوتلتخاو*#ةتسحو يمل هرثلا ءاؤر دل دجلاوسورلا نيب مداد لاف ةوبنلاكل ثبجو
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 | نيلح نممحأ هل قلخ-ال عملقلا شرعا الا حيمصلاو يدسلا رولا دعب نافرلخلا
 للاقورون رئاس لع بلغيف هنيبج يف دلي ناكتهريظف ريلاكلذ لعج جيلا هيفوتفتو

 ا | ةيامديمدقو هيقاس اسيقو ماعقيادوردص يفوماع 2 ؛انعدأو م أرايق حورلا تنكم دمج نب رفعج ْ

 ا 0 مظعتو ةيق دوج هل درجسلاب ةكيالملا رما متاقولخملا عينج ء«امسأ يلاعت ادلع مماع ا

 هلشن نأ د سا لوو هنا ىمعنم لوا وكذا و ريكتساف سلبا الأ اردجتةدابع درجت |

 ءاوح ىلاعت هللا قلخع الذم اموعلم ةنطل نم هطبهاوهنمأو ىلاستهللا هدرطف ىلاعت هللا |
 ابيلا ن كح اهاروظقتسا الن كاذب رعشب الو مان وهو قرسالا ةعالشأ ن م ملط نم هتجور ا

 هيسدارتىتح ارلاقن يلدا ابقلخ دقو 1 لاقمدا اي هم ةكنالاا تلاقف : اهلاددي دم
 | هنأ ةياور يقد* تار رمش الث ملسو هيعدل !لصدجت لم يلصت .ىلصت نأ لأق اهربب امو لاق اهريع

 | نيدعع ىلع لم مد اي لاقث اهيطعا اذامو بر ايلاق ريماهتمتبلط اهتم برقلا مارا
 ب اهتملك ألا نع اهابتخ ةطدطلاة رج م لإ ةنلسا ميت انشا حاباو لدقف رع نيرشع هنا دبع

 كيكي ام هلالاقت امهتنزحأ ةحاين حاتو فقوو اهبيلاقاوةجلا لد ىح سلبا لبق 0
 ّْ أ الك ىلي ال كلمو دزغا ةرجش ىلع هكدا الأ مقا سلا ادقنتونانرق !؟كيلعوبأ لاق
 ابنم داك !و اهنرغ الف نيهصاتلا نأ منيا | امهعساتو ىلا رمت امان ةرعشلا هذه نم

 أ ةجلان 1 تحبا ايننكي م'مدكاي ىلامتتا لاق ذك ناب ال ادعادنأ انلقو

 || فلي ال ادحا نا انتل نك كلالجو كتزعوبر اير لاق رج !ا ذه نع ةحوذتم
 ا سس كم ضرالا ىلا مدا داطعا | الهيثم نيبو لاذ «ضرالايا امهطبعان ايذاك كب

 تعضوو انطبنيرشع ف ادلونيعبرأ مدلل داو ءاوس نأ ع ع عمد 4 انريال ماعةئامالث

 ىلع ةيصو شيش ناك مالسلا هيلع مآ وت امودعم دعس ةوبعلاب هل |ملاسا نانةمارك هدو ايش
 تاربطملايف الأ رولا اذهءضإ الل نإ مدآةيصويءدلو ىم وا مالسلا هيلع انين 1 مه دالوا |

 ىلإ رونلا اذه لصو نأىلا نرقىلا نرقنم لقتنتةي راجةيصرلا هذه لوت موءاسنلا نم ا

 هللا لص لاف#ة ياهلا حافسن ماقج رشلابسنلا | اذه ىلاعتهئاربطر بلطلل ديع نب ادب

 هيلع 58 لاثو مالسالا حاكن الا دلو ام«يئةيلهاجلا حافس :.ميلدلو امماس

 ني 2 ماكل ةجيتنو# نيرعاطلا ني يطلاةلالسورف حافس 0
 نيدمع#يسألايف ايقرعاوت##برعلا نوطب ريخ رم بعمل + يش .ثرقلا عاهل اد»يل رعلايبلا ||

 نب ايد - ني رم نب بالك نب يصفق نيفانم ديعنب مام نب بللعلا ديعنباللادبع
 زضنلانبكلامنبأي ىشرثال ىفاتكف قوق ناك نق شي رق بسنت هيلا اوشيرق وهو رهن نإ بلاغإ|



 انضشضل

 ' بسللا وهاذ عنان دعنبدعم نب رازن نب رش »نب سايلا نب ةكر دم نب ةميزخ نب## ةئانك نبا ||
 | يق يراسلا#نوصملا رسلا!ذ» زارباىلامتةلادارا او هيلع لوعبال دعبامو هيلع قينملا
 || رورسلا ديمو ءافصلا لاك كلذب تي رووا ىلا ان ماع نم#*نوطبلاو وبلا
 ابسن ةرهز ينب ديس ذئب وهوقرزئب فانمدبعررب بهرلابمذن ًابيلطلادبعمملأ

 1 0 نمقارمأ لضفا ذئري قوشا دعم داؤةنمأ هتنب هنم بطن افرشو

 *يئابعدل + ريظو سو هيلعشا ىلص هللا لوصرب تامحخ بلاط لا بعشيفاهب وب ودلاهجوزف
 ضرال او#ابحاهسو ءايسلا يف ةلبللا كالت يدون هنا رابحالا ب سك نعو *«بئارغ هعضرلو

 ةنم /نطب يفةليللا رقتسي ملسو هيلعشأ لصللا ل وسر هنمي لا نردكلا روتانا *ارعاقب و

 ديدش بدج يف شي رق تناكوةسوكنم ايندلا مانصأ تخيصاو يلوط اي مث اهدي وط ايف
 | كات تيعت بناجلك نمدف رلامداجو راجتالا تمحو شرالا ترضخأف يظع قيضو

 كريعشا اهاتا اره جاهتبالاوتفلاة نسم اسو هيلع هللا لص هللا ل يسرب اهي لحين اذتسلا

 تدجو الوهيب تلم ناب ترعش امةنمآ لاق + ةمالاءذه ديس تاج تنأ القنب تاه

 ةلظقيلاو مونلا نوب اناوتئ؟يفاتاو يتضح تركتايفا الا ءاسنلا دِح ماامحو الو القث هل

 يلوق يللاقف ينانا يق دالو ثند ذا ىتحينابما مث مانالا ديسب تلمح كلناي ترعش لف لاقف
 نش رتأ ةباد لكنا يورع باد هيعت مجد سا لكرش نم« دحاولابب ذيعاهيتعضو اذا

 ايندلا ماما وهو ةيمكلا برو مل سو هيلع هلل ىلع هللا لومسري لمح تلافوةليللا كلذت تقطن

 ىلا قرشا شوو ثرفو ا «حبصأ الا ايدل هلولد نسعللا ريرس قييم و+ابلهاجارسو
 ءادنو ضرالايف أ دئرهش لك يفدلو اهيياهضعب رشي راجي !ناتيحكلا ذك برغل شوح

 اخت م الو*اكرأبم انوع“ ملسو هيلعهشا ىلم مساقلاوب | ريظي نان ا دقئاورشإأ نأ ءايسلايف

 اورق ةرايقل امنا شيران ةعاج عمماشلا ند مجاب وهو هئادبع قو نارهش ابلمح نم

 ٍِ ةيوتغا روش اشير ممدتعماقاف راجلا نيديعدع ينبهلاوخا دنع اضيرمفل ةنيدملاب

 ابك كاملا باوبا ارهثا | ةكئاللل ىل اعتدنا لات ةنمآ ةدالو ترضحا ل زي ملاعت نا همر
 ةنسلا كلت ىلامتهنانذا دق ناكر اهظع ارو ذئموي س.شلا تسلا و اهلك نانملا باوباو

 يذل ا4ةنمآتلاق# ملاسو هيل ءهللاىلهدممع اندبسل ةمارك ارركذ ناسي نا ايندلا ءاسنل
 تمض هفارط يف بلال دبعو لازما يق ةديحر فاو تأ الو ركذ الدحاي : موقلطلا
 بهذف يد اون لع عس دق ضيا رياح حانجن كت يأر عيلاه ايظع ارم ارةهظعةبحو

 م لاع رواينباصاق اهتاوأ انف ءاضيب ةيرشب انا اذان ثفغتلا ءدجا ع عجم لكو بعز ينع | ا



 ا! ؟ اه
 و و م ا

 نيا نم لوفاو ب حمتاان ةانيبفيل نقدي فائم دبع ائب نم ن من اكالاوط ل هسلاكةوسن تير |

 كنذكأنا اهيفنيملا روما نهال ئه عون رمح ةنبأ عرمد نوعرفةأرما ةيسأن خيل نلقن يب نالح
 نإ رظانلانيعأ نع هودخ ل أوقي لئاقب اذاو ضرالاو'امملا نيب دم دق ضيأ جابيدي ذأ ا

 نم ةمطقب انا اف ترظن ٌّمةضفنم قيرابا مهيدبأب ءاوذا يناوققو دق الاجر تيأروتلاق |
 هللا ف شكت توقايلا نم اهتمنجاو دردزلا نم اهريئاتميقر مج تطغىتح تابقا دق ريطلا |

 العو قرشماب العتاب ورضم مالعأ ةثالث تب أرد اهبداغمو ضرالا قراشمت يرق يرصب نع
 اذافدملا ترظعنملسو هيراعدللا ىلا دقع تءضوف ضاخملا يف خاف ةرمكلا روظ ىلع العو برذلاب

 نم تنبقأ لق ءاشيب ةباع تأ ملعب عرمج لاك ءامسلا ىلا هعبصأ مكر دق داس وه

 مولخداو هير اغمو ضرالا قراشم هب أوفوط ياني( دانم تمهد يبعمجييتذ هعيش تح ءارسلا
 كرشلا نم *يتث قبب ال يجامل ابيف ىمسي هنأ اوملعي و هتمنوهتررصوهعماب هرفرعيل راحبلا
 هعم جرخ ينم لصف ال تلاقةنمآ ناةياوريفو#تقو غرسايف هع تاجنا ددمز يف يع الا
 نم ةضبق ْدُحأ حديدي ىلع !دمتعم ضرالا ىلع مقوم برغملاو قرشملا نيب ام هل ءاضإ رون

 ةنمآ نع ةلسعا نإ عراس ني اص نو جرخ او: ءايسلا ىلا همم هسأر عفر رواوضبقو بارثلا

 نبنملا د ءنعاشيأ جرخ او**ارعي ارح ماشلاروصقهل تءاضا أرونهعضو ةليل تيب رتل

 لهتساف يدي لع عقور لو ةيلعملا لص هما لوسرتنماتذاو اكلات كافشلا هما نع فرع

 !| ىلا ترظن تح برتملاو قرشملانيب اميل ءاضاودان كلا تلاقدلا كمحر لوقي الئاق تعسف
 بعرو ةملظ يتيشغنأ بشأ اإافدعمصتاو هعسبلا ٌغةياور قو *هتنبل 1مثتلاقمورلاروصق ضعب

 لزيولف تلاق برغللار قرشا ىلا لاق هب تبهذ نيالوقي الث اق تمعن ينع بيغ ةربرهشفو

 هثدالو بئاج م و+امالسا سانلا لوا تنكف لاسم هنعب يح لاب ىلعينم ثي دما

 هتافارش نمةفاّرش رشعةعب را طوقسو ىرسك ناويا جاجترأ نم يور امملسو هيلع ها ىلع
 ملسو هيلع هثالم دارو دمت ب اعفلا اذ ناكوس راف راث دوه ةيربطةريجي ضي

 هنأ روهشملاو ليقلاماءهنأ ييبج .هلاودت دالو ماعيف فلتخ ارجورسلا عوطقم يا ارورسسم نوت

 يف داو هنأ ميصصلار*كاذ ريغ ليقو اموينيسفخوةسحفخ ليقو اموينيسمخب ليغلا دعب دلو
 رشعيناث نينثالاءوي دلوهنأ روهشملاو + هنم تان ناهل مسالا ونينثال موي لوالا عير رهش

 ملسو هياعدتاىلع دلو الو اليل لبقو رسنلا دعب !رابننيمثالاموب هنا روهشملاو*«لوالا عير
 راشأ ؟رذق هب ١ يظن مي رظدما نطب نم جرخو *ماشلا روطقدل ءاشأ رون هعم جرخ
 هلوقب هتع هللا يضر سابلا همع كللذل
 ال



 قمل

 قنالا كروتب تءاضو ض * رالاتفرشا تدلو التثاو

 قرتخي داشرلا لبسو ر * وتلايفو ءايضلا كلذ يف نحنف

 لاقثيح هنعهلا هر 'يريصوبلا رد 5
 ءارغ ةليل هنع ترثسأ + 'يدذم كم ض لاك او

 ءاهدزأو همويي ردرس ني * دلل ناك ىذلا دلوملا ليل

 ءانملا قحو قطصملا دلو *«دقنافتاوملا ىرشب تلاوتو
 ءانبلا عادت ام كنم ةيآ # الواو ىرسكن اوبأ ىعادتو

 ءالبو اهدوخ نم ةبرك »* هفورأت ثيب لكادغو

 ءافطا اهب مهنأريتل لل * اك لبف ثراغسرفللنوعو

 ءايوو ميياع لابو ر + ةكلا ملاط يف نم ناكدلوم
 وحي تف رش يذلا ”ىل * قفل ةعمأل هب قرنق

 ءاسشن هب اآهنأو أ دم. * سنا تلمح اهنا هاو نم

 ءاسنلا هلنت ملام را نم + بهوةنباهصضوب تلاتموب
 ءارذعلا رم ”لبق تامح * امم لضفاب امموق تناو

 ءاششلا الو قباسنشو * همر ذاكالمالا هتيعث
 هاعا دوؤس لك ىلإ ع* هلأ كلذ لو هسأر امئأر

 نيمآ#هءابتا تالاح لك أ ىلع ةافولاب انث محو#*هعابتا ريخ نم هَل انامج

 نب ١ ماهالل ىوتن ٌه ةروص اييف ركذأ | ةسنولعهمءدلا ىقر ريدردلا دمحأ يدين داوم يف متنأ ||

 يتلا راكذالاو دلاولا محنع هيه عفت لئس ل6ةيقيدحلا هي راتخيف اهركذ يمديملا ري |

 لوفةليغن اهناتلق نافةحدب مأ ةليضف ماةدس يش لهنامزلا اذهيف سانلا نم زيغك اهلمفي
 #«ال م ا رئاج ةحايلإ ةعدبل عاتجالا لهو*رابخالا نم« يبث وأ فلسلا نعرثا ارامنيف درو

 لاجرلاو ءاسنلا نيب عاتجاو طالتخا م وارثلا ةالص ببس وااهببس لصين اك اذازوجُت لهو
 تمحر امهمعرشل لإ ةدعافو + عرش ةيغرم ريغ ٌءاطاممو ةثداعوةسنإ وم كلذ عم لصحيو ١

 | لوفةروكذملا بابسالاهذه اييبسب لصحيو ةنسيوارتلا ةالصو#ةملصلل تم سلا ا

 م ع المأ ابلعت نم سانلا مني

 ىلعو هحدمو لسوهيلعشا لس الوس ىلعمالسو ةالصو ركذو ةقدصك و يخ ىلع ل شم

 هنكل شاهق سبل اضعبو ىفكلا باجالا لاجرلل هام ءاسنلاةب ؤرالا ان نكي وفرورش لب رش



 ا!
 58 د : ٍ هدد

 مدقم دسافملا ءرد نآةررقملاةروبشلا ةدعاقلل عونمم لوالامسقلاناكش الو ردان ليلق

 لم هنأ ضرب ومآ صاع ورفكللذ نم هل-ذيايفرشلا نم# ىش حوقو ملع نف + ملاصملا باج ىلع

 | نم تكا لسو هيلع هللا لص عراشلا نا ىرت الاورش ىواسي ال هريخ ايف اريخ للذي
 | متعطتسا ام هنم اوتأف رماب مترا !ذا لاقث يح رشلا عاونا عيب نغطفو رسبت اريل

 هىث يف صخري الل تناورشلا نأ نم ئررف !مملعت هلمأتف هوبنتجاف# ىش نع مشي اذأو ١
 راكذالا يف:درارلا ثيداحالا هلمشت ةبسيفانلا مسنلاو*رسبت اجدنم ندكحبي زيطارفعم |

 ةكمالملا مهتفح الا ىلاعت ها نوركذي موق دعقي ال لسوهيطعمقلا ىلص هلو ةكك ةماملاو ةصوصخملا
 اضيأ ىورو* ملسمماورهدنع نميفرىلاعت هللاعرت دو ةنيكسلا اع تلزنو ةمحرلا مهتيشغو
 مالسالل مادهنا لصهلودمجي و ىلاعت ها نوركّذي ار لج مرقل لاق - هيلعمشأ لم هنأ
 ا تيفي يفرك دكنالا عب يئاييىلامت نانا فروخ ف مالسلاو ةالصلاه رع لي ربجيفانا
 | شايعاي كلذكريخ ىلع نيسلاجلا ناودل سولخاو ريل! يلعحاتجالا لضف ىلع ليلد حضوأ
 تريب ميهلع ءانثلاب ىلاعتهلإ مركةيرةمحرلا ماشغتوةنيكسلا مهياع ل زانوةكمالملامهب
 زئاجةحاملا عدبلل عامجالا لهو دب هل عفن لئاسلا لوقو هذه ن «لجا لئاضن يانتكماللل
 دبع يف دهعي مل ام لهفةءدبلا ىلاعتدشا هرم اللا هبع نب زدلالاق*نئاج وهمعت هباوج
 ةقرعم قي رطودرخ ىلا بدنلاو بوجولا ينمي ماك ةسمخ ىلا مسقتتو سوديلعهللا لم يبل
 ملعت ةجاولا عدبلا نق +هنم يهف هيأ تلخ و كح يأن عرشلا دعاوف ىلعةعدبلا ضرعت ناثألذ
 ةيودنملا عدبلانمو*ةيردةلاوغن بحذمةم .رحلا حدبلا نو ةنسلاو نارقلاهب مهغب يذلارمتلا
 نمو#ةالصلا دعب ةغلامملاةحابملا عدلا ىمو»# جيوارتلاةالصل عاتجالاوس را دملارغثادحا
 لك شيدملا ينو *ةمرحم يحفالاو بهذلا ريثغي يا ف حاصملاودجا لا ةفرخز ةهوركلا عدبلا
 | عاتجالا كال ذيف لصح تيحو*ريغال ةمرغل ىلع لوخت وهو راتلا يف ة|الض لكوذإ لض ةعدب
 هريغىلعو كلذ نع يحنلا ةردقتذ لكىع بجر مرح اهوغوا يوارتلاةالص وا ركذل
 يصاعملا نمنأب ناخيشلا حرس ينمو مث اكي رش راص الاو كلذ روشس ند عانتمالا
 كلاشلادزملا2 دقدتعفلا يمر رجح نبامامالا ىوتن ترتثامسح اسانبا قاسفلا عم سرلجلا
 موب قدما ناكو# سو ديلعما ىلصراتخلا يبلالئاشف يف*راسبلا رحاوج باعك نم

 هيأ ىلع هثدالو روشو مويل قفاوملا 9*٠ 1 ةرئس لوالا عيب و رمش نم رشع يلاعل! نيرثالا ْ
 ماعد نملو هب كلارلودأ هلا رفغ يفاهردلا فسوي ريقفلا هعبط جي *وهسماج دب ىلع مل سو هيلع |

 نيملاعلا برش دحلاوجدلاو دم انديس هاج هلا لعهتلا ناعا عبارلاهزإلا هيليو ةرفتملاب
 0 سس مح تكس



 !"ى4إ

 6 عيبازلا زبك
 مسوكبلعدللا لص *رانخلا يبل لئاضف يف*راعبلا رهاوج باتك نم

 يئاهبنلاليعامسا نب فسوي ريقفلا هعبط يحتم مج
 1 ةرقلب ل اند نو هيساو لل ثغ

 مسوهيلعْما ىلص يبلا بطاخب س ماكلا ناسنالا ينيب 38 لادع يديم لاف

 ناكمالاو باجيالا روحي اب * ىدملا رسأي راكيلا ركرماب
 ناقرفلاب تآرقلا ةطقن اي * هعيمج درجولا ةرئاد نيعاي
 نوعا اةلالجب ارم دن + لمكألا الكو ةلمأكاي
 نارود وذ كيلءلاكلا ةكلف * هتاوتخ يف تنأبجاءالابطق
 ينافوا ايقاب لوحي يردي * الكشلل لب تهبش لبست
 نابوثالعلا عم 'ضيضملاك او + ةقيقحما دول ا ودوجرلا كلو

 ناريح فرامل مالظلا تنا # امنا لب هدشو ءايفلا تلا ا
 لاثنأ نمو هل ؛ داملا تنا * هحابصم عم تبزلاو هلاكششم '

 يلا يعم اك قيلاغملا كي كلركل * تين 1

 نايب روثو حاوصم تنأ اه * هديه كمصو ”نيعربر ل جالو

 يلام: الككيو مكايفر + انتالظ يسديف يل ايدام نك
 ناكمالا ةناكم ناكلا قوف * هل نمد ماركلا لسرلا | ديساي
 يلاثلا بحلا انا موكلا دبع دي ةيسأ كب يف دج مركلا تنأ

 يئانعلاكلا يق 3 يكبر * يك كلك دبع مامز مامزلاب ذ د
 ٍناسأ كنعد دق ةيحلل لب + ينم كبتديقت ءاج)لا اذاي

 ينام ير ثييواعت ين + 5 تنغ ام هللا كيلع ىلع
 ناكرالاك نيدلا رادل اولا ع ىلألا بهلاو آيا ميج لعو
 تايالاو للملاب ىلو 00 موس يف هل نمو ا
 ناسنالا يف هللا "رس نيس اي * ايلا ءاحاي هلا ىلم كيلعو

 كلذ ناك دنو ابلاةمهتايفو يلعيلاجر تبتر يلا باتكلا اذهتبطخ يفت 5 كي ديبتت

 اهنءتلقن يلام هبتك هيفي ترسين يذلا تفولا بسحب مهترك دم طقفيفاذلاو لوالا رجلا يف

 مل



 يدومعسلا نيذلا رون يلع فيرشلا ديلا ةمالعلا مامالا مهنمو

 ةيرحم 1١١ ةنس ابيف قونملا ةروللا ةييدلا ماع

 سو هيلعدلا ىلع قطصملا راد رابخاب اقوا ةصالخهباتك96 هنع هللا يضر هرهاوج نموا

 اهنالعتموأباغف يف لرالا ب بابلاكرق ءرهارج نف# ةجاملا بس هثخادقوابثوزحب ؟ هترابع

 يرغللا اديغتات انخيانم خيش ىلع تدزو 9 عسل فرش لع لدقءامالا ة ةرثك < نالذ اصقتسملوالاف

 فورعملا نس نيد مت لوقا اهنب ةيحانوأ سابع نبأ منعطقف شوا ديبعيبا ددعأ ملك ةئيدملا
 فرع ملا ةأنق فرط نيبا_هيقو ةئيدملا ىرق مأ برثي تناكرشالام باع ادحاةلاب زنبأب

 ىلا ماشلا نم يا ةلاب ز ىلا يثربلا هل لاقي يذلا لاملا نيبامو برش !ىلا قرشا نم يأ فرحا

 انديس دهشميإ رغ لف اهبةئيدملا ينأش مسالا | 1 ممربأ ا ةرورشم بٌيباهامميقلا ةبجلاو لبقلا
 مك نمي نوحرن نينا هربلا ريعدب وبراثاابيئاولاقابروةكربلابنورعألا وما قرشوةزمح

 ةئاط ن - تاق د رو بازحالا مورق ىلاعت هوفل مهوةراح ينيلزأ :«تناكو يرطملا لاق

 بازحالا مويارلزن مهعم نمواشي رت نأ كلذو ثلادلا لوقلا, جرت ف ةي .الاب ري لح ايهم
 ماكو جيزان مةلمس ينب و سوالا نمةثرا-ينب ل زانم برقاهالا رابرتموودحار وو
 3 ر امهيللزاقدحا موي متراي دومهمرا ارديلعاوفاخ كل ذاورلسو هيلع لص دعم ناةيرفلا

 نبا هلايلوتلا 4 وزت :انحرك امم القع لانا اتت 1 مكسب نادل تمَه

 كالذي أ ءامع_كز٠ هلوقو بري ةنيدملا ةيهست نعمل ١و ديلعشا لم هيب ةبشنبأ ىورو * |[

 يلانأ رانيدنب ىبعلاقا ذو نيقفانملا ع باكي ةقبألا ةي الا يفامو ةياط يشل رتغتسلا

 بيراتلا نموا داسفلاوهو بولا ن :هفثالامأ مهضعب ههرك وةئيطخ ةئيطخ هياط تبتك بريا هامسنم

 أ( ركذا دقو اذ هيلاتكو يئهلقن موزل ىلع يرايتخا مقيامهنم لاا بابا ةيناقىلعهبتردقو

 | لرالا يخلا ف ورح لعبت راجت ؟ د دقوتريثكا 00 امنلا#لوصفةرشعهيفو

 ١١ ضرادب ثيعمالوا اهاكس نم مسا بريف ةغلالي ا”«برت 2 ام !نيعستوةسخ تغليف ءامم)

 آ



 ! "م89
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 ةرحمطلا ثيدح يف نيمرعصلا يق نكل رفاكمم اهنوكل وا هيلع يي وتلاو بنذلابة ذخاملا ومو
 يأ ضر 94يف ملا ليف ناب باجي دقو 56 اهارلال ةياور فو برثية د ؛دلايعاذاف

 / ةردطا ضرأ ةني دملادأرملا ةعامج لاق ا(يناور جات ةعساو 4 2 ضن نكس! أ ىلاعت هلوقأ

 || يأ ىرقلا لكاتةيرقب ترم ءانيدمل د6 ىَرتلا هلك نادلبا هلاك مهين ثيدحل
 ا ىلاعت لونين ايل اغا هولك اراه ب تفالحا يدبأب ايحاتتفاو اهطلسأو الخف عو يملا اعبلغل

 ا

 | ىعم رنج نب هللا دبعو نحيا دبعنيناهعلاق#َنامإلأ أَو ادا اووي ني داو راسنا
 ْ هنع هلا يضرشألا» *ني سن |نعو#هريصمو ناهالا ربظمابنال يات ائالاو رادلا ةديدملا هلل
 ١ ةرثكلدب تي مما را ا الع كماناوعايطلا كلم لاقف دي دملا نكسا انا لاق ناجالا كلمنا
 ّْ . رعبا ةرحسلا 6 ت اكويلاو ضيفا خنما يذا مرماه عي .طواصوصخ | لهال اهرب

 | لوقو ضرالا نممستملا نماهنال ةعسلاراعبتسالاو عارك ب ذقن“ نعا تن الث تلقا ةريدتبلا
 ا اكوري ءضاي ءلاقةكدملا ينمي مم عصل ا ةياور يفريغصت 1 007 هذه لها حئاطص ا دقل دعس

/ 

 ٍ ةرحخ ب ١ ركلكو ىرقلاهلصاو ءاذا نأ كاس ءابريغبا فيا ريل لاقي وريغصتلا ريغ ىلع حتفلاب

 سا

 | ةيدملا يا قمل 5 ىلامتها لاق 6 اسو هيل عدا ىلع

 نم اه اي كدنت ٠ دَدْدَت 7 4 يس فرعكأب تيبلاصاصتخا هب اهصاصتخال
 أ ةرشعتك دلل ثيدحيفاك 95د ايما رد وددنيف يتأيسأك ةعدقلاب يد كلايف عاما

 || مالسالا لعدالبلا تريجرداوت جاكرب ةمإ اطل ناعذالا لعرب وريقتلامئانغاو يكل اهربجل ءايمأ

 || ةاروما رع لقتال ةرا بل 1 964 هثي دح يف ةربالا لدب ةبش نيام ور مان 36 راج 6

 ,| برعلاة ري زح نمنيكرشملا اوجرخا ثي دمي ةدارملا انام هسغمب لوقا بر رم ١ هر جا
 "| كرشلا رم ةريز ا هذ مأرب هللا نأل اقوةعدملا ىلا تنكازسو ؛هيلع هلا ىلس هنا ىف ايسو

  ةديدملا ثيدحلا يدا ارعر ع 3 م 3 اءدو إو هيلشا لسد ملدةييتلأ د ظ

 ا هللا دبا 964ب فرعي عضوم .لعاطاشاوا ريهترثكل هي ولا بن نعال
 1 لوسكرلا ني يفي او ردملا غدا ةكب ليقوةديدللا ل قدا اذهب مس ل ىلاعت

 أ ثيدحلا يفواومرح يذلا الإ اسوهيلعدما ىلصوت ل وسوم رحنا مرح ةياور يف مرح

 ١ لاجرب ناريطلا»' ورةديدملا يبوتكمج هارإ مرح رخ ايفو هلا هفاخا يبرح لاف اخا نم

 أ ره لوقو ةنيدملا يشوةدحق اب هيتس "مه اون ىلاعت ل اة دحاإ# أوقثو

 أ| ةريخو ةريخ ةأرما لوقل (ةيلأ ولأ ل6 يودمملاو يسحلا نسملا لعامل يالا عا
 | مه ريخ ةنيدملا ثيدحلا يفو سأدلا ريخ تافليضفتلا تدرا اذاو ريخلا ةريثكح فب



 امى

 اهرارشؤةورا هنالاو نيرجاملاوراتقلاه كأر اداهنال#رايخأل ار د رار اراد. ادا داع

 | كدنبجإلا' راد رابقإل الا دعب نم لقتاممروثر ادب ةقيقحلا يف هل < تسلق مهنما وي انو
 , سل ارا دو ةنيدملا لا ىلا زرأيداوالا اثيدحو نايالارادو مالسالاةيف ةيدملاث يف

 ةدلاوترسملا راد !مماف فو رع نمحرلا دب ءلوق حيحنصلا يف ف مشتل آد مالم 1 دا

 ترشللا ! اهنمو راتخلا ةرجث ا يلاو راصمالا رئاس اهتم دقوةمالال اوينريمشكلا ةياودو |

 عرد ين ينأك تب أر عيعتا لاجريدح اكيد دي ةنيمألا مدلا9 د راطالافتسلا

1 
 ربح اهب دارملاو !هياءاملايشال ديرشْلأ ث اًذولعتبيدملا ةعيصملا عرسلا تاوافديفو ةيصح |

 ا ةراجلا تاذ شالا نسالك راسا 9 رطل لم يلاتاجزا
 ا حو لخغ ثتاذيرشرادتيرأ ا ثيدحملاةيع ك كلذب اههصول 6 لخشلا تأ دولا

 قاكاذأ اهميكسواهرسك وماللاستفل لمتعت وهوةاروتلان عيرهشفالا هلقأ اس 9 ا

 شيلا تاسوكلب قمار اا فمن لاكي رمتلاب |
 ةدشر امئاوذالوا اجت دالبلا ىلعابطل تلوااملابج دعابترابعا الدب تيعسفر اداب هعيلغا اقلس |

 رخص ع تريح
 ةيبطاب ب اعوفرم ردع نبا نعيعلي كلا هدعسا ااهينادأإلا ةدكيس الف لا نماهب ناك امواهرح |

 ءافثتسالا نم خماموءاد لكنه ءاف ذاهب ارتي دل كيال 6 ةديدللهلاق نادل لاةديساب |
 نرد ينذتف بودل يف#نيق ةموسحلا ىلعاهئامسا قييلعتب ةافششتسالا يدم نبأ ر اركذواهراثب |

 مل فرح يفةيآ الا ةيرطملا عيصقمب رالاءذه ل6 بئاط: .ةييَط «ةببَط 35 . ةباط قل | ماد

 ثيدح يفو»ةباط ةنيدملا 0 ان شبدح مو يو خبم تاناتنمراغن كارا |

 ةييدلل ثيدح يفو# ةبيط ملسو هيلعشا يلم هللأ لوسر اهامسف بركي ةءيدملا نول اوناك
 كرا هللاو هين« نب بهو نعو *ةييظل دب بئاط يوروةياطو ةبرطو ةديدملا يف هاما ةرشع
 ةيللا اذكو ةبيطلار بئاطاضيا اهنع لقنو ةباطو ةبيطةاروتلا ىبعي هللا باعك فاه ءايمأ

 هلا ىلحاهي بيطلا لراحراهتقأ| ٠ وكر لا نءاهترا,طلوابلك اهرومأو امتار بيطل كلذو ا

 ندي ا؟ تسي هتان يزل ليلا لادا يلم عمتنا م ينتاك دبع | ا
 ىنمجةل+مملارسكب وهو ثوفايهرك 536 بابوا اياّبطن#9 ب يساعالا بمعأ نمي لب#بيرطلا |
 ىلا رباهي ناك ان حاذإ بلظبظو بظ نم ةمدسعملا حتفو !ضرالانمةليطتسملا ةعطقلا |
 ةنودتلاف ةهجوه واةديصملاعردلا اهنالو نيكرشملا نم نيرجاب الاهعمصمادل محامل 21 ١

 اروتثلا نءلقت»داَردَملأو9ِ هلابا ذاءوسب اهدارانمونوعاطلاالولاجدلا اهلخديالق
 | مدل 6-5 م 1906 سوه يلع ىلص يقدقملا ١ اككامارتسن ىتحءادعالان ءايعاعت.اوايتب رعصأا



 يل يسلم
 ضيالارغالاو ناسأ الادجوو ءيه كا رايخو هجولا مدق يف ضي ,يضوةرغلا يذرغالا ثيَأَت 1

 امم
 | 1 ت0 ل رميح ا ب حجج حدو موب

 / | اهنادس رغصوا ا 4 ماعم الآ يتلاءارعلا دف كانا رع رعقير راج اقر“ هايسلايفاهتيعبا عافترا

 ا ابين ةيدوأ لياسمو اونم عشاوم ضاناغال دع ارضو رم انإ## هعدع وا 'ارذمئادبخ رفصك ١
 + ما تملأ تحت ايتعوضراعم ه هم ب دملاويقالوط يقتسم طخ .ىنعأ رك دودج نانا و 0

 ا

 بيط تبث ءارغلاو رخل اديدشلا مويلا وعركلا لجرلاو ليلقلا الا هوجو ةيعلا تذذ!كيسنلاو

 ١ رثكراب اها كه ىررلايفا ير باطو يزال ىلا تداسدقوةريبكلا: دي يلاوتارلا

 يس تناكودالبلا لعاهرو وظل بلغلا نعي 0 بلد ا 23 اهروث مطسوا مرت ضييباوأج هرغ

 و ص جيزألاو سوال اتلزنو اهيلعمهتباذف قيلاملا ىلعا مدوبم تل زنذب دلغ ىىدتةياعاجلا

 اا ريظالاهريغو'ت ةدسائةديةعدحا اهب رمضب الذ عارك نع لقت“ ةعاشلا قابيل موبانق

 )ذا رابج لك ابمعقل ةاروتلاو لقناة قلع ابخخ يف 12:يناعم دحإ اوهو دب عضتفاو هرعش إم
 أ( مالسالا ةبتةميدملاشب دل مد السإلا فو هباذا يساهدارا نمواهات ادرقح ىاهانع

 |[ ةيرأ 9 موج ميلف تار لا :ةيرقلاهذهر رطدق قانا ثيدحل 8 دي هلا
 ا ! ىلاعت هللا لاق معرصتو مهئاورال هيدلو روث ماعم جوزاعاو سوال صال عجالر راسنا

 0 لاقل ءأم“ ,مادب نوكأ كا راصنال !ممارت ب ًاراكللام نب سال ليقواوُرَصَت اريد

 ينءاملا تي رقم سانا .ةريثكأ ةءاج م مجئااهرسكو فا ةلاستنب ةيرتلاو#هب هلاانامس لب |
 أ كاريطلات ,دحل 2! سو هم اعلا لصوت لوس ذوق عماجا را ليقو هتع,جاذا ضوخلا

 ]| ةيرتدتهلو !,ةف اهيفدل نزؤيالوةتيدملا يثأر ىت ,ىحلاجدلا ىنعي ريس م 2 تانث لاجرب هريغو

 1 زحلة جاسالاب بةةنيدلا ثب دح يف يزوجلا نبا هدروأ9 ناي نرسل اذ
 8 هراشاناو هبارلها ف اصتال ازاجوا اسم اهست يناكأ هيف كلذ ةيلبأق هقلطة قرش هاب رقيدصعل
 و لول جاو نو ءاطلاو ءاعالا ن« نمال !يفارلحا اها دالو|نم وللا فاصو! ىلعاملاشاواهنم

 كرا :هؤمةاروتلايفذب ودك رخآيفو ةنبؤماهتب برت نا هديب يسقن يذلاو وخ
 5 م اًرحلا و لدلحْلا ؟ مول اميةدلوا وامل سو هيلعدشا للم هئامدب اهيف كراب ىلا متل نال

 ا نيم كمال رارتس الكم ابن المال بدلا ثيدح يف ارا اور

 | هلبق يذلا لدبمريغويروجلانبا هاورال رم َرسْلاَو ل الحلا ةيوبما## هرارقتساونيكملا

1 

! 

 1 لقنو» امساةرشعةنيدلل ثيدح فرك ةَروبَجمْل اقلام غادي لدتا نال مدقتملا شي دحلايف

 || رركتو اها لتس راهانكس ىلع هشمي واتيموايح دوجولا ةصال د اهرخ ةمدقتملابخ كلا نع

 | ةيدقملاب كل نعتاقن وحمل هيلا يشل سو هيلع مام اعد |



 | عبات ةحوول ادور هيل لمدونة عال

 | ضرالا نمرابغاو ةمسلا تسب ةربطلا نم وارورسلاوهو ريطلا ناك ةرورحتملا 9ب ربل |
 ةييدملا تي دملج ةسونرنسل اللا ج رخام كتل اوف تاريطعاةريغكلا تادنلا ةءيرسلا أ
 تاكربلاب تنحالي ةقوفحيملا 986 يدينجلا هاوراوسر يكلم بقت لكل عاكك اللابكبتشم | ْ
 3 ابظذل هج ةظرفحملا متكل الملاب نافوفح ةكمو ةنيدملار بخ يفو تارع يكن در

 و دا 9 اهنمةنيدمل ركذو حرا ةظرفحلا ىرقلا ريخ يفواهريغو لاجدلاو ثوعالا ا
 يناخذ ا بزل ىلاعت هما لاقل قادو "لول هقلخ نب راتخللاه راع اىلاست ها "نال |

 5 قدص جرو ةنيدملا قدص لخدُف ب الأ قدم جر خم يجر 59 قالص لح

 نع لقنونآرقلا يفرك ٍدَمْل 6س نبدي زن عيوراك راصنالا ار اريصت نط 2

 يشد اهبءانكل ةعيدملاب ناطلسأا عاطيذا عاطأ اذاناد نموا هبماقأ ناكملاب ندم نق ةاروج '

 نكاما ىلع قلطي و رصم لكل لاقي ليقو راصمالادح غل تلو ىرقلادح زواق ةريغك ثايب /

 م لم رعتسلال وأهريغلوانتيال قلطأ اذاث يحي ةيوبنلا ةييدلل ملع ووف كلذرمو ةريثك

 ةنيدما قرفلل هي يدمةيوب تلا ةغي دمالت يبدحلكألا اويسلوفتا هد لكل ماكل 19 يايا 1

 0 | ةدح ذه يد“ يفثدحا نمر يئاربطلل ثيدح يف هأو أ 96 سو هيلع شا ىلص لوس

 لقت ةموح مل م ءالاتتادهئاقلطو هلراهب مانكسلاهيلا اهفاضاف تيدا اثدحم ىوآ |
 قو ا قبساك ذل تاح ىلا لزاتتاهيوةمحر ثوعبماب تمجيراونالثاروتلا نع أ 1

 نعيداتلالقىتفألا ' ديمو نما ريغ هللا اهدبأ الا ةبغرا اونمدحا جرخيالوا/ اها

 || ةاروتلا نع لقت 6 ةييكسملا و0 .الادجا.رخ ا اهدجسم نوككملمأ رمئاطلا حام |
 أ ةئيكماب ةباطاي ةيبطانا ةييدملل لاقل نااعوفرم يورو ءاممأ ةرشع ةنيدلل ثيدح يف ذو

 عوذلعا 5 ةيكشلاو حواسلا ريجاجالاو ىرقلا ريجاجأ ل عكر يجاج مقرا زود كلا يلبقال |
 ايفدشا قل ةنمؤرلاك 96مل لاول« نيمضاغا نيمشااعا نكسميثولا يفد هقلخ عوشطاو ١ ٍإ

 6 اوديلعمللا لصوت لوس جملا نأ ارتلاب اب وابلها دايق:الوأ هلعاطقنالاودايقنالا
 اي مالكلامدقأ «(ةيطملاو»# ضرالايف يجضمو يرجابم ةديدملاثيدملايف هلوقأ
 3101 بولا يفتت رنوكهكلرشلا» نعاوهزاحلو6ةسّدقمْل ًا9يباط |

 راصحيف حرس يلا نيدعس لاق ناتكحملا 9 اهيفاسو هيلع ىلص يتلا رارقتسال يأ |
 ةيدملا نيديقدعب جات يرصت لاقو*ليلق نيعكلأب افراصئاو#«هنعدشا يشر ناثع |

 ماقت نينكلاب يل ناك دقو 2 ةيير زيَغ ,طايفنم تحيصاف
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 يرجابم ةنيدملا هلوقل 96 لسو هيلع هللا ىلع وأ لوس رج ا لدا ةناكا
 ابلهاو ينمءواسح ني دفارلا قحاهترفوتلا,ةيفختو ءافلا ديدشتب ةينوملاوا ةيقوملا |

 تاريالا ينابعارسال والاجدلا 0 اوةاتعلا نم ماسلا هي يان ( 9 عديملاب نونوملا
 وهو لبنلا نمدن اكو و عارك نعلن 96 هالبن عاج ا عافترال دا تاقواخلا فرشا تزاغ

 لصا يثو لصالا لع هقالطالوأ اهرحٌ دشل ةريئظلا رخ نم 9ك لأ 96 ةياسنلاو لشفلا ||
 لاذلا تناك ناف ةاررشلانعالقن ءارذعلا ل دب راسنلا نبا ركد يدار دل ةفعمالسالادالب

 اهيااو -تاوصاوامهايمةرثكل وأ رطادي دش رذاهل اقر اهرحّودشل كال ذق ةياورلا يشوةممع*
 يراد بصئاةأملاو توص اذاماجلا رده_ةرع وهفةاعبعثتاك ناو رثك اذا رذه لاقي

 بيلطلا ددلا نم عاركهرك دوي وني 9/6برغا يفمدقث 6 برأي 86 تابنااةزيثك ةردأ»
 لادلا لدب هاري رديك 9 ثري 9 قزرلا وهو دانلا نم وأ مقترملا لدللدنلا واف ورعملا
 ةيقون ةانأم اهضعب يفو بنكلا ضعب يف هامما ةرشع ةنيدلل ثي د يفاذك بقاعة ياشلا

 ثردحلاو رظنهيفونلادوةينجتلاب طقند دي دجلا بوصو دارو لادوةيقوفب مهب قد نيلادو
 ٌْعرادلا اهنم فذ ةيناث اهدرسوةبشنباءاوروةعسناهدرسعهناالا كا ذك لاب ز نباءاور
 نرعو ملالماةرشملامامت ايهاملعا شاف لاق ع نامالاو رادلاباتيمست رقمج نبا نعىور
 ايما نيعب راةاروتلا يق ةئيدلل نا ينضابيتدرواردلا |

 8( ياافولاةص الخ نملوالا بابلايق هلوق هنعشأ يضر يدورعسلا مامالا رهاوج ندو
 ىلع عاجالا اهريغو يابلاديأولا وبا هلبقو ضايع لقن دالبلا يلع ال يضغت يف يفاذلا لصفلا

 لقن لب هريغو هنني يف كأسع نب لاقاكت بكل ليف حشو ب رشلا ءاضعالا مهاع هليضفت

 ىلع ابايضفمي ينكأ افلا جاتلا حرصو شرعلا نم لضفا! هناا ل وقع نبا نع بسلا جاتلا
 اهب ملسوديلع هلا لصاار اذ ءامسلا ىلع ضرالا ميج ليضفت نيعتملار مالا لب لاق تاوعلا

 ىلع روبججلا نا يووتلا لاق نكل اهي م هتف دوا هنمدايبنالا قل ني رثك الا نعم هضهبهاكحو
 ةكمليففت ىلعشلل ذدمباومجاو في رشلاءاضعالا مهما دعام عا ضرالا يلعءامسلا ليضفت

 ةباحصلا ضعبو هتعدشا يضر باطملا نب رمت هذفامهيفاوةلثخاودالبلارئاس ىلعةني هملاو |
 ل رءنيش اورلا ىدحاو كالام بهذموهو ةنيدملا ل شفت ىلا ضايعلاف اك نييئدملا رثك أو

 ينعم مالسلا دبع نبا لاقوت*قافثاب ةنيدملا ةيقب ند لضفا يحفةبمكلا ادعايف فال طاودمحا |

 | اذكدك رخالايف لمتلا باوث نمرثكآ اهادحايف لمعلا باوثن |ةنيدملاوةكمنيب ليفغتلا|

 تمس ا

 ._ - امس ع

 | انكم 2 ةيكملا [ )6 ابب راصنال ىلا نب رجابلا مايفنال طق ةنيدملادار اهنا رهاظلاق



 اخ

 | لففا هنا ضايع لو, لكشي هي لمحأ ل نكمالفي ؛ رشلا ريقلا عشومو نامزالا يف ليضفتلا

 | وعلا لج سد شدا لعجرح -اذلو ةرواههلا كاز يف ل فغتلا ناب مهضعي باجاو+ اءابجا

 هيف لمتلا رذستلدريغ نم ل ذفأ ف وتعمل الو لب فيهعملا رج نوكي لفالاو باوذلا ةرثكلال
 ناف لمع نكي مناو رخآ مال نوكيدنو باوذلاةرثكب ليضفنلا نوك بدن يبا تتلالاقو
 رصقئ امدعك سلو ةبللا هللا دع دل وةكالملاو ناوضرلاوةمحرل! نم هيلع لزايسفي رشلا ربقلا

 هب ملسو هيلث ىلع هتايح رابتعأب هيف ةفعاضم لاعالا نوكتدفو#هنم قل يدلل 3
 كاذب تالزانلا تامحرلاو تلف دعب يدومسلا لاق «دحأ لك نم رثكا ةنعاضملارعا نأو

 تاريخ ميتنورت ملسو هيلع هلب ! ىلع هتايقرث ماو دإ ةيهانتم روغييثو ةمالا[ غرف عب لوما

 / للا لع هنال اهيلع اهوس دهعتلا ليغتتب لوقلا حمي الاهيفةالصلا عنمنم دنع ةبككلأ و
 ةدواج ميس امتع ْذِإ ل : أ لَو ىلامتهلوق يفر وك ذملا» يمنا نأ يت يسفاضياوجامز امزج
 هممةعءافشلا لاذ وباع لص هترابز زاذكو في رشلاه رت ىلاع لاب لصاحتي ؟ الإ

 فيكف تاوعدلا با دنعو تابرآلا ل فنا نم هدنع ةرواجلاو ىلاعتشاىلاهب لسوتلاو |

 حيف لاقو كاحلا كردتسم ثيدحيف ر#ايهناموايثدلا نم ريخةنملا يف مدا سوقباقإ

 اذه نهرب لاق ربتدش سويط صوب يناس لات ديعسيلان رع حريم 7 لهاوشدإو

 ا هنأ ايمودضشرأ ار مقدس لالا لال م امو هيأ اء !ىلص لاقفهللالوسراي يش كلان الفاولاقت

 رشنا هريق مضوي يف ما! ءافيبلاة ضب كاب هاتافليربج رحأم ملسو هي لعهللاىلما دمع ىاخي

 _ِ 56 لق اهب ففرطو ةنملا راهتأب تدم حث يع 5 ايتن ملسو هيلع هلا يلع

 لاقو# مالسأا هيلعم مَآ قرعت نأ ليقدم ففو مسوهيلعمل لسادحتكت الملا تفرعأ ضرالاو

 نء هرم ا داعبأمماو مك يف مك افلح اه ىلاعت لاقدقو ةعقبلا كلت نم قاخ هنال كانه
 ريغار ابق داص تفاح تال ول لوي ني رزس نبا ت عمن لاف يري رجلا نعو# هدم اىدب ثيح

 0 ا

 (١ يف _:رادب دحا لك ناليقام راتعا فاتغباو ةدكمالا ا١ىشن !نوكيال فيك هنعلوقملا

 ا م

 ١١ تيدا ينوةنإلا ضاي رولعا نم وبفاضياو *تاريطامذع يف ب بلاوهو لضفا نركحيال |

 ا ترا لص" < ءهللاد ارئال رابحالا بك نعءانولا يف يزوجلا نبالو+اهنم قلخ يتلاةبرثلا ىلا

 | هلجا راصافاو ةجاحاهيلاهل لعج ضرأب توعنادبعل هلأ ىفت ةئاذاثيدسيف يذ.رثلا يكملا

 اس تتتتجتتل دم

 مخ ةدحاو ةئيط نمالارهعو ركب !الو ماسو هيله ىلص هيب قاخ امنا نا نثتسمالو كلاش
 سبأ ٠ 'يحو ضرالان «ةضيقلا ضيف الب مالسلا هيلع لوثا ارزعت ادايو# ع .يطلا كلت ىلا مدر

 كل وءايلوأل اوداينالا مدنا ل صر ىلا ةيريلا نقامهت# اهمفعب راسو هيمدقب ضرالا



 الخذح

 )نبا نعو < فراوملا يف 5 هنارافن عذومةمقبلا الن ن ممل سو هيلع لأ للم كالو اوسرةدد |
 ليقو + ةبمكلا يمي كمي ضرالا ةرس نم ملسوديلعهلل يلح هعنيط لصاا سمعتي 5-5 نابع ظ

 عضوم ضرالان 'م باجة ال الأ امرك وأ (ينطابثا هلوقب ضرالاو تاوعل اهنا بطاخ
 ثيحو ةبكلا ن نس ماسوديل اء يد هترد ضرالا نمبيج نا مذاكيام“ ايسلا نمو 7

 تعقوف يحأو ولا ىلادب را يمر املا جوقنا هنالاهيملسو هيلع يىلء هفدمن ٠كيلو ضر ,الإ

 نقف ضعبالاثاك اهب ترقتساو ةيدملاب هب رت يذاجيام ىلا ملسر هيلعهشل ىلص هترهوج
 الواب هدوجو ةيمكلا كلا لرضذت يف بيسلا نااك هين كلاذ رارةئساب قرشلا لولا الو ىوتساف

 ا اوفتخامنسو هيل هلا يلص يبنلا ضرقالتلاقامنع لل يب خرةشلام نع ءانولا يف يزول نبالو
 ٠ سنن ايف ضبف عقب  نمشأ لعمرك [ةعقب ضرالا يف سبل هنا دنعدلا يغري لءلاققهنفد يف

 هليذت# ىلع علجالا مك اذبف تلقرك ذامدعب ي دوهعسل لاق #ملسو هلع ىلع هيب نايح |

 ملسو هيلعشأ للص هللا ل وسر تعمل 1: يمتعشا يقر ركبنا لوقاوديلا نيئابلا عوجرا |

 نال دب ر ىلااهبحا هيئااهيحاو لاق لسب وباءاور هيلا ةدكمالا بح! يفالا يذلا ضبتيال لوقي

 يف تكلس دقو لاق ضنا نوكيال فيك هلوسرودللا ىلا بحل ناك أو هير بحل عباتهبح

 رامكمانبك ةئيدملا انيلا بي حمبللا ملم وهياعما لص لرقم دقن كاملا ا ذة تيدملا ليفت

 لملم اقوا يح ساعت راذا جباري ناك قت ةوحدلا تيجو دب يوراك دشا لي يذذشا |
 نيح فصلا ع نع هكردتم يف يوركأها نا مءاهماهيربق نوكيشا ن ميلا بح ا ةعقب ضرالا ا

 هريصت عضومف ياكيلا عافبلا ا بحل يف ينكساف: ىلا عاقبلا بح ءينتجرخا كنآمهللاشيدح
 نكي نادعددج# :ف بوبحتلا مي ظءتلاو ريع أهل انايلاعت ناز «بلأو نابحلا !هينممتعل كاذك ا

 | هلادالب ريش كلن تيد سدمب كلا بع ادارلاف همعتتسلس اولا دبع |هفمشد# لبق

 0 امكن يدور .لا لاق ةكم دج بةفعاضلاةداي در قالا هقاوالب بحا ةياور فو
 || ةينغانمدقايفوسلل ذك شا! هريصينابهتريمرا دل ءاعدلا هب هصقلاذ أ درهاظ نع هفرص يبفتقيال
 حاتتفاونيدلا رايظاوتنيدفل لضفلا وبث لبقرمالا هدب ل لوعة كمن أثي دحو دن نع
 ةوعدلا ةباجا تروظفد البلا نماهررغل نكيول ام ايبلانار هللا اهاثادقن ةكمىبسا عمدالبلا

 ثحو اهب ةماقالا ملسوميلعهلا يلص هبييح ل عدشأ ضر ١ انهودءباقاطمحل ا اهتروريصو

 ثيدح قرط ضعبيف هلرثو» لففأ نركتال فيكف اهبثولا !راهانكسيقدب ءادتقالا لكرع ا

 تاكملايئوةروزانابهتلعار يلع ودودلاقملسو هيلع لس يبل نإ لادالب ريخةكمنا
 اذه رخأت ىضتقي ةلايفختم ةرحعف ارتسيفملسو هيلعهشا لص ناكدتوةرو رعب مويلا فورعملا ا

 2 ا ا 0 أ أ أ م ا تابت
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 لع بارتلا رذنا دعب اليل ناكراغلل ملسو هيلعهللا ىلص هجورخ نال ةرحطارغسنعلوقلا

 وه يأ ايكرف نابحنبال ةياوريفو* موري لناهب رتتسي سي لدا اوأ أرقوهدصري ناك نم سر
 ال ل_يضفتلا بابساف ةفعاضملا دي زءاماو# هيفاي راوتفروث راغودو راغلاايتا تحرك وباو
 اهنع تفتناناوة كم دج باهنم م لضفاةفرعل هجوتال ىنع سما تاولصلافكالذ يف رصحشت

 رمل اقاذلو لزاماب هليضفت عملفنلا ةفعاضملا لوعتاخب هل .واهيلعوب ؛ريام عابتالا يفذاةفعاضملا

 ديزوهلوق نمذخأ ن «بصي لو ةنيدللا ل يضقتب هلوق مم ةكمدجس ع ةفعاضملا مزج هنعللا يضر

 ملسو هيلع هللا ىلصد ءاعدنا عم لضافلل تسيل ةيزم لو ذهل نا هتياغذا ةكم ليضفت ةفعاضملا

 ليلقلا ددملا يف كرابيدقو ا رومالل لماش ةككم يلع ةديدملاب ةكربلا فيعضت دي زمب
 ةفعاملا ثيدح نم ديراناو*ةنيدملا ليضفت ىلععب لدتسا اذهلو ريثكلا ىلعهعفن وب ريف
 عضاوم نم ةكمبامالو ابا ضف يف ءاجسامم د يبث دري الفاها دعاميف مالكلا نأ ب اولافطقف ةبعكلا
 هللادبع لاقف ةنيدملا نم ريخة كل ؟لئاقلا تنا يموزخلل هلا دبعا رمع افا ذ هواه هقلعتل ركشلا
 بلدالا هلوق رمش ررك ماليش تيب وهلم رحيف لوا را ء لاف هئيب اهيفو هنماو هللا مرحي“

 تضوعدقو# فرصن فهلا دبعىلاريغافامي ش هعيب وللا مرحيف لوقاالر معدل داعأف هب او داعاف

 ةمافالاو دهملاوةرايزلا لضفيف ءاجامجملان عو وأ قر يسم نايقا يف مصامةرمتلا ن عةميدملا

 هرابظاو نيدلازازعال يبس تناك د قف هب لوقلا ىلعةكم نم لقا تناك ن او* ةديدملابةوبنلا دعب

 ىلع اهب رقتسا ئاهبمالسلا هيلع لي ربج دورت ربك ىتحنيدلا لاك او ضئارفلا دكا [لوزنو
 لاقفةكم وأ ةنيدمابينعيانه ماقملا كيلا بحااماثللال ليقا خو ةعاسلا مايقرلا ملسو هيلع
 ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسراييلطكلسالا قي طاهياموةنيدللا راتخأال فيك انه
 ثيداحالا 3 تبل د دقو *< ةعاس ن + لئايف نوملاعلا بردنعنم لزنيم السلا هيلعلي ربجو

 ثيدح هريغو اريطلا ىورو * 7 ٍط هنالا هانكس ليضفت تفيد توملا ليضفت
 دادرلا نمحرلا دبع نإ دمتيفو ةكم_"ىهلضفا يدين ةياور فو #ةكمنم ريخ ةئيدملا
 تسدل هتياور يدعن؛!لاقونيلةءرز وبا لافو* يطخي ناكل اقو تاقثلا يف نابح نبا هركذ

 اهصئاصخوابلئاضف يف ل أ يسام عم فلسام لمأت نهو* يوقب سنإ ٌماحيفا نب لاقو ةظوفحت
 برك نولوقي ىرقلا لكات ةيرقب ترم ن يحمل يفو+ابل ففتبار دص حرشناو هنع ىف يغتسأ

 ةكببدلاق ناك نا اهيلا ةرجهلاب ها يفرما ياديدملا تبخ ريكلا يننياكسانلا ينتت ةشيدملا شو أ
 الا ىرقلا لك ات هلوقل ىندمال باهولا دبع يمغاقأا لافو#*ةنيدملاب هلأ ناكنا اهانكس وا

 ةبلغ كلذب دارا روكي نا لمعي ريدملا نبا لاقو#اهريغ ىلعاهتداب زواهيلعابلضف حرجدأ



 اك!

 اذفمو ًامدع نوكت ىت>اولضن يلظع .بنج يف لحممت لئاضقلا نا يا اهريغل شذ لع اباضف

 * ةمومالا قحاط نوكي نكل مادل شامءاهعم يسفنال ةمومالا نال يرقلا ءاةكم ةيعسن نم غلبا |
 لمبلغ لكحل نال ةيلئلا نع لكالاب ىنك هال الامحا هلعجو تلقد دعب يدوومستلا لاقأ

 هلم برقالاو لاف ىرقلا ىلعاولها ةيلغوا لضفلا يف اهتباغدارملا ل وكي نا لمع لوك املا

 أ وعدي نامز سانلا ىلعيق أي. ثيدح لسم حيض يقو## كلذ دل قولا ضرغلا يف غلبا وهذ اهيلعأ
 ال.دبب يأ يذلاو نوملعي اوناكول م ريش ةعيدملاو اخرلا ىلا اعديرتو ديل 2 نبالجرلا |||

 ادبا ماعوهو لاما هنم ٠ جورملا مب رامشا د قودن اريخ هيفا فاخاالااهنع ةيغردحا جري

 تراعالانأ نيحيجلا شيد يفو + ظفللا رهاظ هئا لاقو موق نع يربطلا تملا هلاك
 لكلف,راشنتا لصا اهنا عملتو مضنتو ضقت يأاه .رج ىلا ةىللا زر ًاناك ةعيدلا ىلا ا زِرأيل
 يدينجلو * ملسو هيلعهُنا لصاهتك اس يف هبط نامزالا يجامل قئاسدست نم نمالم
 ال يور اذلو اهنمأدتبا اك اريخأ اب هيلا مجري ليا زر ايناناءالاكشويثيدح
 رمال اذه ندوديل ةياوروقو#*ن نمدلا ليسلا زرجياكةئيدملا ىلا ناميالا زامي ,ىتح ةعاسلاموقل

 لاقدنع هللا ذر سابعلا نعلمبديالوجامبالا اما نوكب' يالتحاوم كدب اك ةتيدملاملا
 ةريزؤطلا هذه ربل نا لاقوابملا تفتلاق ةئب دملا نم مملسو هيلع ىلم هللا لوسر مهتجرخ ا

 * موجنلامولضت نا كرشلا ن مةيرقلاه ذه ربطدت هللا نا ةياور يفو* كرشلا نم |
 "| !ياضي اهتم لرالا بايلا يئافولا ةصالخ- باع كو يفت ءلا يذ :ريدوعتلا مالارهارج نمو | ا ا

 قصالا ذاختاو*:رونملا ةنيدملا يا اهب توللاو ريصلاو ةماقالا ىلع ثلا يف ثلانلا لصفلاهلوق
 1 اهلهاواهدأرا وا امدح ىوآوا اندحا وهب ثدحا نمديعوو بوئذلاو ثرحلا اهيفثو ظ
 ريرقو هم نبل جرلاوءدي نأ هز سانلا ىلع ي اب اسم ثيددح ىبسدقو# مهب ةيصولاومهفاخا |
 3 ابنع ةبغزدحاج رفالادب يسان يذلاونودلعيأو اراك مل ريش ةنيدملاو ءاخب لالا لع ْ

 تروس موق ين اين نع عأ| مسعنتت ثيدح نيجيهصلاو أطو 50 يخاهيف هللا فلخا ا

 خشفب نوسيو ٠ .ثيدحل نوملمب اوناك راممل ريخةنيدملاو مرعاطا نمو مهيلهاب نولمحتيقف ||

 نم ثيدح نيدفعأا يفو ٠ نيعرسع مبا ود نوقوسي يااه رك وة دحوم امم هودلوأ مشب

 يروا ىلومديحس نع ملسملو *ةمايقلا موياميفشوا اديهشهل تنك |ججدشو | هئاوأل ىلع ربص
 اهراعسإ هيلا اكشوةئيدملا» نمءالجلايق هراشثساف رمل اينايل يردطعا ديم ينال ءاجدنا |

 يفناكاذب ؛كلرمأال كحيو هللاقنايئاوأ اللوني ب دا دهج ىلعفل ربصال نأ هريخأو هلايع ةرثكو

 اهدبجوأهئاو ال ىعدحا تبثبالةياوريفو ريصيال لوقي ملسو هيلع هلا ص هللا لوصر تعفس



 اا15ك5؟

 8 ةعيدال مزلا لمفتال دي سوبا لاق ةياوريفوةمايقلام وب اًديهشواانيفش هل تنك الا | 9
 0 يناثلا هي امماست ةسنلا اينارنعشا ينذر ربك 0 ١تناةالوم تاءريغومل و ثيدحلا 0

 | 9 تعم يفاذ جاكذ يدعقا هللادبعامل لاقف كرا ءناامتعدخشأ نمر ادعاب!اب جوركلاتدرأ

 م را 1 ديك هب :ب تنك الا دحا|جفشرأ ابغا يل لع ريصر ال لوقرمل او هيلع ثا ىف ص هلل لوسر

 ا نوكي وميستتلل لإ ,اهب هتاورةرثكل كشلل ب با وانا ضا .عرلاقاكرهظاار «ةمايقلا 5 ميفْشَأ
 1 نماء يفشودقايسيف تام نأ اا ديبش رانيعيطلل ا ”ديهشر نيصاعالاعيفش مل اموخ عشاي

 وانيشاعلاهتدابمشو هتعاف شيع دب زتةصاخت ةداهشلا وأ ةعافتلاه لل ره لردع تام

 ا لضفملاو دارلاب هنعدتا يفر رم ع سي ملا لاجيب رازإلا» اوردقن واولا نمي وانوكت |

 : الأ اد هرج غل ل ير ةنيدملاءاو الى لددحا ربصبال ظفلب هنعشلا يضر قري رهيب ن عيديجلا

 ؤ كانذ صاصتخال مالسالا ىلع ثوأأب اهب ريالا ىرشابلا هيقوتماديشواعينشلل تنك
 ةنبدملابتامنم ثيدح تيث دقن كلذب رشبم ورفاهب تامنملك لب ةب راه: فك نيفسلاب
 ا نأ مقشا يناف أه تمييلف ةتيدملاب ترج نأ عاطتسا نمشي دحوجةمايقلا ويعين شال تنك

 نأ عاطتما نم هيغ# يف نابحنباو يقويبالد*ايب ثوب نا دهشأ يفق ةياور يفو*ءاهب تومي
 ١ هل تنكأوب تام ا ىمهناقةياور يقول درسئأودل مف شايب ثمين مدناف ت ميلف ةئيدملاب توي

 ارك ها ضرالا هنع قدنت نم لوايفاوكلل ذ بقعة باور يفو+ةمايقلا مبا دايهش راكعيفش

 | رع نبا نع دعس يف يور غار ىبال ,كقكم لها ر اختنا مور شعيل سايت ام رمل
 | ركب وبات ضرالا هع وشنت «لانا ملسو يله سالو مدل 3 اينما ينفر

 ا لر*نومرحلا نب رشحا يتح ةكم لها رطتا يع نورشخي ةمعبقبلا !لماأ ق مر

 يبل نأ نأ طولا يفو#+فئاطلا لا ْمةكم لما قي دملا لهيب اعدل مفشا نم لواد ثيدح

 | نول جيضم سي لاقفريقلا يف لجر ملطافةيدملاب رثخي ربقو اسلاجنأك مل ! وهيا ىلصأ
 ف لمقلا تدراانا اذهدرأ مينا لجرلا لاقتلفا «سنيملسرهيلء هنا لصد لوسر لاقل

 ! ةعتب ضرالا يعامل وبس يف لت لثمال ملسر هيلعشا ىلع هللالوسر لاقفدشا ليس

 ا ْث ميبح "!لاجرب دج ًالو خت ارم ثالث ةئيدملا ينعي ناب يروق نوكي نأ ند يلأ بححأ

 | +ا مانجر لق يد كب انابانم لمجتال مللا_لاةةكم لخداذا ناكمل و هيلع هلل ىلص ينلا

 ىلص كارسر دلب يف يلو« لدجاو كليب سيف: دارسة يتق زرا ممل لاق دءدثلا ينخر رم نأوتصو
 هل ناكنم ثيدح يفيئاربطال ريكلا فو دئاعد لجان .ناك كلذ نأ يورو»#لسوعيلعمللا

 نامذ سانلا يلعنينيلفالصا اهيدل لمح لذ لصأ اهبدل نكي ن مودي كسم يلف لص |ةيدملاب
1 



1 

 1 لما اهيل لميت ة ةياور يفو +اهريغىلا زاججلا اهنمجرالعاكلصااهجدل سي يذلا نركي ا
 ال ًاموقر- يرهزلا :رعدتساُع هوحشب اب ث نبأ ءاورو# ينعمرايزو ةرجخ رار يأ ةَرصقولو ١

 || اههنعالا يفرم نبا نعو#هلا ٠مم لجل ناف ترجم راديئاهرَدتا لبكي لاومالا اوذختن |(
 وحكمت الو ةرجملادسبكياقعا ىلح ايدقرت الو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاق لاق
 اهنعي غر دحا جرت ال قباسلا ثيدحلا يف هلوق بقع ..يقو#«ثييدملا 1كم لعأ اقلط متاعب

 (| اهرارشةني دما نت ىحةعاسلا موفئال ثبات ريكلاك ةنيدللا ناكل هةماريخأ ل 1فاخأالا

 ( يالاجرلا يتق باور يقر# سادلا يشتت هلبق لصنلا يف ىبسو *دي دا شب ,خريكلا يني 3

 ا بواذلا شنت ..طاهنا شي دح يي :راذسلا ميم" يقو# لاجرلاث بخ يوراذلو ميقيخ دارا 2

 هللا لوسر فلافيتعيب يتاقأ لئاقلا يل ارعالا ةصق نيدو صص ايفر #ةضفلا ثبخربكلا ايضياك
 اغبخ يفنأ ” ريكلأك ةنيدلاملسو هيلع ىلص لاقف يلارحالا جرف ملسو هيلع هللا ىلع |
 هلوقل مل 1و هيلع ىلص هنمزب صت#يال ثيل ا لها داءبادارملا نا يف رهأظو هوأربيط مصاتو ا

 رورظ دنعيا اعرارشةيدمل | ينثت ىت> ةعاسلا موقثال قبال ثيدحلا يفملسو ياعم ص ا

 ا سصيلختلا موب كل ودم ا ثيدح يف ءاجاذلو اهرقئانس هيلا جرس فةنب دملا فجرت نيح لاجدلا

 1 نوكل نأ ىشخست ا دعم نج اهتم جرخ دايز هلادعت نب رمت لافو# ثبعأ ةنيدأا يفتتمور كلذ

 نيكبدستل مثريغامأو راغكلا مو لماكلا ت ّ يعاب اب رااهنعللادعبادقو# ةنيدملا تان نع ا

 تح يقنق مل سو هيلع هللا يلصدل وفك (شنالا هيلو انااك هلةكتاللا لقتب ا يبت ام نم داعبأ |
 ٠ 0 ءاقشلا لدا مو طقف لماكلا تبعا لها داعبإ دارملاو كلذ لعإ يا بوئذلا يفاتو ||

 اهرش رم سوفنلا صلخت اهنا لاجدلاو يلارعالا ةصق ةصقادع ايف دارأا وا ةءافشلل مهطويق

 تاسطا ذا تامحرلاو تاب واللا ةفعاشمو تاق ماو ءاو ذللا "سماهينابا بج ونذ تاذظو
 ينام ترا وةقداملا براقلا نعدت زيهداسفو ثبخهبلف يف نأك نم دارملاواتائسل نبهدي

 دحإ ةوزغ يف نيقفأنملا عوجرشد دءملسر هيلعمللا ىلص ةلوقم دي *ب واهب د ها ثموهأك هتديقع نم

 عصنتو ةعبرالا يفاعلابامخبخيز -زتئاهنايل ماف يذلاو يدوومسلا! لاقي دحلاري كلاك ةعيدملا
 ثدحا نف ةني دال جرت ثي داحا يف نيديغعلا يفرج روهشملاوه اذه اهبيط صلختو زيت يأ

 ادم هقمأ رقلا موي هدمت لبقيال نيعمح ا سا ءااوذكت اللاو هللا ةنعل هيلمن اث دعم ىوأ وا( دح ا

 لدملاو ةشيرألا فرصلا نا ىلعرو مأناو لدعالو فرص هنم لبقي ال يراخيلا ظناو +ًالدعالو |
 هاو داتا نما 0 (ةيدنلا ادعوني مثل فرصلا لب زر هك لوف



 لي

 نمكللذ نأ ىلعالال دديفو*رامكلا نماك ال ال وأة نا نعم درط هنأ ةجر نعمداعبادساوأ
 ةرضخلل ًايظعت اهريغب ةريكلاكاهب ةريذصلا نا هدمدافتسفاهب صاخ_-ىعللاذا[قاطمر ”يلاأ

 ا +01ل1يف ملا عايباك عافاالا دا ةديدملا لما ديكيلال اعوفرميراخبلا ميوص فر# د دكا
 11 اح ادي ري الو ةياوريفدلر+ ال مايل وذاك هللا هباذا هوسنة دليلا هذه لهادأر اندمللو

 ]| هلوق ضايع لاق +ءاملايف حلملا بوذ وا ص اصرلا بو ذرادلا يف هللا هياذا الا هوب ةديدملا لها

 ١ ملسو هيلعهلا يلم يدلاةايح يفاه دارا نمدارملاراةريس لايف هكحاذعن تبي راذلا يف

 وا هلوقدي يو * ريخأتي دقت ظفللا يف نركيف رادلا يف صاصرلا لويحض اي لوعضإو ورب
 ا هرما متيالو ديك لخ ضيف اهترخا !لطوالابتغأ اهداكنم دارملا ما *ءاملا يف جلملا بوذ

 | لجرع اك ايندلايق لدم هرماناف اًقلطم ءوبباهدارا نم دارملا وار اهج اهانانم فالخج
 | سيل ذا جرالاو» اذهتلق يدورعسلا لاق#جئازغا بقعدي زيدل هرم اذكو ةبقع نيملسم
 | دءولالب هدارأ ام هوب اهدارا لل ميال هنالو نانزب صيصخقلا ىفنقي أم ظنالا يف
 بامرا رانلا يف ةياذالا كلذا فاضي دتو اهئأش ةرمدهاشأل رهاذمو امير هككلهاب
 دادساب رازبالو#ءاملا يتلا يولي .اكهللا هباذا هرسبةديدملادا ارا رابج اياثيدح يدردلو

 هللا هباذا الا سدح اهدي ربالو ةدي دما لل ما ىنعي سأأ مهم هدم مفك مهلا 2<هظ-

 || ديعسنعالابز نيالد#مهلعراغاو ةءرسب مهيشفسيسل مهمثدو ءالايف ملا ١ بوذياك |
 هيطبأ راع ذر ىح هيدب عفرو ةنيدملا ىلع فرشا !ٍلسو هيلع هلا ىلص هللا لوسرثأ بيس نبأ

 لاجرب يئاربطلل طسوالا قو * هك اله لف وسن يدلب لهاو يأ دارا نم موللا تلاقمت 3

 سانلاوة كم الم اوما ةنا هيل ءوهفخلف ىبناخاوةعيدملا لها ملظ > رم مهللا ثيدح سيعملا
 | موي هلا هفاا ةئيدملا له! ناخأ نم هريغل ةياور يفو*لدعالو فرص هدم لب قبال نيعمجا | ١
 مهل اناظ ةهيدتملا لمأ فاخإ نم يئاسنالو +الدءالو ةرص نمل ,ةيملو هيلع بضغوةمايقلا

 0 نم ريما نأ راج نع سم معلإ لاجريدمحالو# هرخ نأبح نبالو هلا ايم تنكو هنا احا
 هينبأ نيب يشع جرف هنع تيل ول رباخل ليقف رب اجرب س هذ دن ناكو ةعيدملا مدن: مهفأا ءارع

 فيكو ينبأ اياهدحا واءانبالاقف ملسو هيلع هل يللا لوسرفاخا 2 م4
 نم لوقو هيلدا لسد لور تسد ف تامدقو لسو هيلث ادهالوسرف' اخ

 ا ؟قاطرأنبر شيز يالا ااذملءاريدوبعل | لاق#يبج نيبام_فاخادقف ةئإ دملا لهأ قاخإ

 هللا دعما هيلعو هلااداك 5 ةئيدملا لداعذ نمشي دح يئاربطلا ريكلا يقو# وبلا دب ,ءنياءأورأ

 يندملا راسب نإ لقعم نع راجثلا ننالو# ل دءالو فرصدنم ليةبال نيعمجأ سانلاوةكمالااو



 ا

 | رئاكلا اوبن أوباتحأ ام يفاووج ظفح يما !ىلع يت ةح شي هبءارتمو يعيحشما نقرا ا

 !) 2 ليف لابمأ ةنيط نمي -مهظف#ل نمو ةمايقلا مويا دبش ءوأ يف شهل تنك ملغ
 ذي يهشمو يرجاعع ةنيدملا ظالب يئارطلاءا ورو*رانلال ها رامعلاق اة

 | ا ءأقس مهنم كللذ لمفيل نمو رئابكلا اوبنتجا ام يئاريجا اويركنا ىتءأ ىلع وح ضرالا
 يلا يتضاقلا دئاوف يودع رانلا لها ةراصع لاقل اب اةنيطامو راسيأبا اباتلق لالا ةيط نم ا

 ىلع قح جرف منهو يسجشاييفو يرجا م ةئيدملا ديان نع ايانسحلا |
 هللا هدروأ اهعيض نيو ةمايقلا موي اديوشدل تنك مو ظفح نمايفو# يلا رج ظفح يما
 ةلاب زنب الو#راثلا لهأ ديدص نم ضودلاق هللا لوسياي لاما ضوحامو لبق لابخلا,ضوح

 ا اميئاريد ظنح ىتما ىلع ينعيم أ هنمو يب ميم اهيفو يرجابس ايف ةنبدملا لعجللا نا ثيدح

 هدروأ يتهرحمهيف عيش نمو ةمايقلا موي اسيفشلل تنك مرح مهيفظفح نف رثابكلأ اوبنتجا
 نا يثهأ لع قيقعو يرش اهنمو قت افوابب و يرج اهءةنيدملاهل ةياور يو *لابل !ضوح هللأ

 ب ةمايقلا موياسينشول !ديهش هل تنك قمرس مهيفظفح نمةريإكلا اريغتجا اميئاريجارظنخي ||
 تاقفيبصوأ لاقف يدهم ىلع تاخد لوقب اكلم تععسةلجس“ نب دعت ىاق ضايع كراودم فو ا

 |هلاق هنا ريجو ملسوه يلع 4ك الملا لوسر داب لهأ ع فاسلاو »دحر هللا ىوقتب ك يصدأ

 !| يناريج ارلماو يربقابوئدبمابجمو يرجارمةني دا لاق ملسو هيلعدشا ىلع هش لوسر ناانخأب |
 || ظنحي م نمو ةءايقلا مويا د يرمشوأ يغش دل تدك يف ءرظفسنف يفازيج ظن تما ىلع قيقحو

 هزيغو كالام هل قنسا ةعيدملا مدقان بعصم لافو#لا يطأ ةنيطخ 5 اتسيفا جيد

 | لاقن كالام ديلا تفالاق هرياسو هقااسث هيلا ىدرملا فرخ كللاع رصب الف لايمأ لعاب ارش ن
 نءرجاهملا دالوأ غو كراسي نعو كتي نعموقب رقف ةنيدملا لالا لخ دن كنا نيدمؤملا ريمااي |

 ةييدلل نم ريغد[بالو ةديدأأ لهانء ريخموثضرالا هجو للعام ناف مهياعإ ف راصنالاو

 نبا ريغ ل ند لا جدل ال يب ربق فرعي ال هنا ل اقن هلا نيعابإ ايعالذت اق 3 نيا نمولاق

 يدورعسلا لاقي ما أه لعفت م ريغ ىلع مواضف فري ب نأ يينول م ددع سو هيأ لعمل لم دمع

 اب ينيصوي لي ريح لازاملاقدقو سو هيلع هلا ىلص يلاربقةرواجم ليشغتلاىلاةراشأ هبفو
 ْ 3 ىلعةئيدملا نكس ليقنت فايتر 1 لدفلا اذه لمأتنمو راج نوداراج ص خلو

 تير اوح كلك و ددملاو ةكربلا فعا اكت.طفوددعلادب ز ءاملفال فة ةئنعاضملاة هنو زءهياسلأ ا

 نب و وبا لاقو«ىلاعت هلا ىلع قلم امركأو لو هبلعمل ىلس هللا بيبح راوج ذو ىلاعتهلا |
 ةنيدملاو كب لجل نكي ناشبلابحا ير نيل بنحب ين هلادبعابا لأس هلا دا



0) 

 + نو ميخامناللاق! كلب هيلع يوق نأ ةنب لاي اوريفواياعربص نإ د بدلا لاق

 راي تا انا يعش ثا| نعت ةنبالو*< فلا ١لاد نم ف ورعملا وحقن دل يبكم رايتخأو

 | هلال ىبل ! اهنمرجاهةيرقيشوةكملرتانأ نأنع هيلا بح |نارودلزنا نال لوةي وةك ؟ماقملا

 اوثك ةباعملا نرإ قازرلا دبع فدعم يلو*ديدق فرطدنعناروك نأرودو٠ سو هيلع

 انالخفاسلل نا لو يدورعملا لاق#*نوروأ الو نوعجري نومي ونوعجري مت نودي

 ىلع انبامهيف فالملا ةياكح يوولل مالك يفتنا نأرذ اردكنف الب ةديدلابةرواجنا ةهارك يف
 بابتماراتفلو يوودلااف#بونذلا ةسبالم_فوخو سلالاوةمرملاةلفو لا فوخةلعلا نأ
 نع باغنءثيدحيناربطال طسرال اينو« رك ذايف غوقولا هنظ يبل ذي نأالا امهيةرراجلأ ْ

 ةوفج برشم هبلقواع اجرا ةثالث ةعيدملا
 يس هارنالياشبأ هند لوالا بايلايفافولا ةمالخ هباعك يف يدرب عسل !مامالا ره ار ندد ا

 نيحبصلا يف* نرعاطلاو لاجدلا نمابتمصعو عابر لةنوابلهالواملل 'اعدلا يف عبارلا لصفلا ا

 هالاعدرركت دنو+واولاب يدينجلاو ني قوماورو ذشاراةكما تبعة يدم ائ.لا لاس ميلا شيدع

 ديرملا بلطل ريركتلاو لوالاب تلصةباجالا نا رهاظلاو ةديدملا بنيت | سو هيلع هللا ىلص

 اهردث رابك يا !تادودملاةيارد ينو اهئاردجملارظنفرفس ن «مدقازا ل راك ىت>

 222222222222223 ع

 اهتح_ءرم امر ةيآ هب ادىلع نآك ناو هثلحأر عضو ا ةعفترلا ١ 1 د يأ اتاجرد ةياوريقو

 م نم لبتأ اذا ةراكيرخ ايفو ةيدملاب ؛ ارشابت ةلابز نبال ةباور ينو مربصلا ينك

 نع يل ماحلل» اءدلا يفو * ةبيطحاورا هذه لاقر يكس نعول ادي حرط ةياثالابن ناك
 ربل اريس ةيدملا 1 ىلع لوقاف ءراغسأ ند هرفس ئه مذق اذ ذاناكدثإ لو هيلع لص هللا لوسر

 يقعض ةئيدملاب لعجأ مهللا | ثي لح نيح_ىصلا يوان تاقزروأ رارتاهبانأ لما موللا لرقتيو

 ملل كراب :ميعاصيف شكراب ورملايكس ينم كرا مولا اضيا اينو فةكربلا نم ةكب تا ءجام
 أهةكربلاو ةدايزلاو ءاهلا اهنال ايندلاو نيدلا رمأ يف ةكربلا هذه يدربعملا لاق * مدميف
 | امكس را سوسعع اذهراهريتب هيكبالا نماهيدملا ىفكي ثيحبنيكلا سفن فةاداح

 ينانلكراب مبللا انتني هم يفانث كراب مهالا ملسلو «ناوالايف دي وئامانكس نالوفا اذلو
 || اضيادلو «نيعكربةكربلا عممجا مولا امتئيدميفان كرابمبللا اندميقان ك راب مولا انعاص
 ميداربأ نا مبلل اندميفاتل كراب راتعاميقادل كراب وابتي دم يفابل كراب مان رعيفادلا كراب مهللا

 ةكشلاء دام لثع ةئردلل هكرعدأ انآ وةك كاعد هناو كييبفو ك دي عيفاو كبار كل يلو ك دبع

 ملسو هيلع هنأ ىلص ينلا ىلا هباذراجةرمشلا لوا وأ اذا سادلا ناك يذسرتالوهلوبدعم هلثمو
 0 ا تت أ



١ 

 ءاعدلا روك: ”ىهدتقي وهو ثيدحلا انني دم يف انلكراب رانرثيفا كرايمبللا لاق هذخا اذان

 ا هللا لوسر لد امهنع هللا يبشررمس نبأ نعتاقت لاجريطسرالا يني ايطلرم كل ركتي|

 ريبكلا يفهلو«ثيدحلا انتتي دم يقادأ كرابمبللا لاقق موقلا لعىبقا جت لسوهيلع هللا ىلص |

 اتجرخ هنعهّللأ يذر يلع نع عم ”نسح لافو يذمرللو# هوت سابع نبأ نع تاقث لاجرب |'

 لاق صاقويبانيدعل تناكينلاايقسلا# انرهانكا اذا تح موديلا لص هللا لوسر عم
 ناك ميهاربأ ن !مهلل لاف ةلبقلا ليقدسأ اةماقمأضوتف هوضو يو ةالسو هلق ىلع هنأ لوسر

 كرابتنا ةنيدملا لال هكرعد!كلوسرو ك دبعاناوةكربلابةكم لهال كاعدو كاليلخو كدبع
 هب عدلا نأ ىلا ةراغاديفو+نيعكربةكررلا بدكم لهال تك رابام لثم مبعاصر عدم ينوه
 هيلع هللا ىلص يتلا ناهنعشا يضرةريرهيلا نع ةلابز نبالد#ةكريلا نمةكمأمفاعض | ةددس
 امضأيب يراليلاىج وحدي دب مفروم جهلا لبقتساف همم تجرخو ةني دا نمةيساف ىلا جرخ لسو

 كلارسرو كيبن اناو كم لدال الا ءدكليلخو كيبن يهاربأ نأ مهللاكاق# هيكنم ثحت
 لهال تكراباع ين زيثك و مهليلقو ميعاصو مدم يف مكرابوبلاةبداا لحال رع ا

 6 هيذاف هوسإ ممدارا ران *مهللاارلك ضرالاي جاو ىلا راش ا ىتحا:,هوأنهوأ اخره نم ميللاةكم ا
 ١ هيلع هللا الم ي لن اهتع هلل يضر داتق يلا نع ميعملا لاجر يدهكلو# ءاللي حلللا بوذب ١

 | كديعو كليلح مهارب ناموللا لان غايقسلا توري دنعةرملا لصايدعس ضرأ, ىلص ملسو
 كاعدامىل لهم ةيدملا لما كوعدا كالو ءرو 2ك دبعدماتاو ةكم لهال كاعدك نو كلوسرو

 ْ ةيكمانبع ةنيدملانبلابب ,-ميألا مرام ومدمو ىوعاص يف ىهل كرابتن ا هكرعداةكل يهاربادب
 ةكح ءانبكشييدملا أئيلا برع مبلثا ثيدح يتدندللو ثيدحلا مثبءاب و نم اهب َ لمجاوأ|

 يف ةلاب زنبالو#ةفحا-!باياسج او اهاح لقاوامعاصواهد ءيئانت كراب وانل ايحصودشا وأ

 لقنأ مهلا لاق عيدي عفر مربخلا ىلع ساج هنا هراعصإ كعوو مل -وديلع هللا لص هموت ثيقح

 ءاج يذلا يدي يف ةَبلم ءادرس زوملاذاف يجلابتليللا هذهت رتل انسب ما القءابولا انع
 ةثئاعر امل دودياعملا ىلعدنا هلةياوز فو فيا هواعجا تلق ابهيف ىرتاف بلا ها لاقف اه

 ليا ميقب ىلادمع شل ركلهترتات تعج هيبرسر ركب ا ىلا باهذلابامعشا يد

 ةنيدلا يلا بح مالا لاقنلاعت الا هيدي عئوفةلبقلالا ههجوو هيف ماقفةنب دملا قوس ةوأإ

 ين ممل كرار و مهعاصيف مل كراب و مقوس يف ةنيدملا ل هال كرار مبالادشا واةكمانبحك |[!
 هبلعشاىلماعدإ اوي دويعسلا لاق ةعيوم ىلإ ءاب ونمةئيدملاب ناك املقنا ميلا مده ْ

 لاق ٠ ىح هلا داب رثك اذشموي نملزت موكرشراد تناك اهنالابملا ىلا لقني اسوا 1

 هس

 لة  ج  س ج+

 ىذا



 ١ ؟ هم

 ةرئاث هادو ةأرمأ تيأر ثي دح يرازلو#تاودشلا مظعا_”رءءابرلا اذهلشم لبو 1 1
 نبالو * ةعيبم ىلا لقن ةبدلا ءابونأ اهجأوأتف ةعيبم تلزف ىحةنبدملان «تجرخ سرا

 انيلا ببحمبللا ثيدحو# ضي رهلاوةظي رق ينب ةرحنيب ام ىحلا ند ةنيدملاعتا ثيدح ةلاب ز
 هاب ولا ناكن أ تيد -و# طعشم بنذ تحت دإ ءجاف هن« ىقب اهو ةعيبمىلا اهءابو لقناوةنيدملا
 ناكةليذه ينل ملط قفرمك ظعشمويدورمسلا لاق#طعش لاف يف رف ةنيدلل نم :يشيف
 لاقت يذلاف ادخال ملأ نم «يشداقبب نذؤي اذ هولا ميقرلا برق م دج يب ريف

 محلا اهتم برش ير«لقن م نيعام لاقي ينل هتيعن نم»املا برش يقتيل هنأو ميفعب

 10 تنزأتسارب ا نع ميس !لاجربهريغو هدمحأث يدلل ميغكتلل ن١ فيفطع ادع يعاواهلاطلس

 ءابق لدا ىلا اهب رماقمدلع ما كتلاقلو ذه نم لاقكب ماسوديلع هل ىلهالا وسر لع يا

 ىلامعتدثلا توعد مثشنأ متتشام اقنديلا كلذا وكشف هوناق ىلا هتهنلاال !هملعيالاماوتاق

 ىلا لي راج ي يفاثا تاقث لاجرب طب ادمهحال رع ميراذأ## اا 200 ْ

 ةمهرو يثءالا داهشنرعاطن ان ماشا نوعاطلات اسراو ةنيدملاب ىمملاتك تكسماف نوعاطلاو

 ءابولا يح سبل مويلااهنهدوجوملا ناود دعب كيس دور عسل امايمالا لاف#نيرفاكلا لعزج روش
 اينو ري ةكمالم ةنيدملا باقنا ىلع تيدا جريغو نيسيعلا يفو تنين ةوعدوأني رقمحر لب
 ةكئاللادهأ لاجدلا !ريت اي ةنيدملا تب دحريغر يراخبلو «لاجدلا الو نوعاطلا ابلغ ديال
 أمت هللا هاف ناهلوقويدوبعسلا لاق#يىلاعتهثا ءاشن ا نوعاطلا الو لاجدلا !هب رقيالف
 ةييتق نبأ هب مزجساك راصعالا رئاسي ةظرفمع لؤت لف تيداحالا ةيقب يف الذب مزولل كربشلل

 ةكمالا لاجدلام طي سالا دب سال ثي دح نيحرصتلا يو ىوونلا م سن ان جا

 فجرت مم ةخبدلا لزأيف اهبوسرحي نيفاص دكت الم هيلعاللا اهباقنا نهيق: سيل ةديدملاو

 يسر قفا فو رفأك لك هيلا جرخسإل عقت يلا ةلزلإلا بيب دى تافجر ثالث اباهاب ةنيدملا
 ةيدملا لخدب ا يراخلتو «ةقفانمو قئاشم لك هيا جرخ قف رجلا ةديس يتأي ةياور

 ياريسملا ٍٍق ًايمللو ود ل اكلم باب لكى عباو .!ةعيسن كوبا لاجالا يارجل بعر
 قرشلا 5 هيج ةكمالم أ فرصت مدح اريد ل زني ىتح ةنب ملا هتمهشو قرشملا ليتم لاجللا
 سانلا رين موإ سادلا ريخ وه يذلا لجرلا جورخ ةصقلسمو يراخببابر+ كالويالانهو

 | ىلص سا لوسر انثدح يذلا لاجدلا كناد مشادل لوقيفاهخابس ضعبلزن١ ذاديلاةنيدملا نم
 هلل لك قطابثوعملا ةرضح اهتوكل كالذب تصتخاتهلوطب ثي دخلا غب دح ملسو هيلعاشا
 1 ا سس هسا

 0 هي عسب حسم ا و هدم مطرز معسل هدب سوم عجم بضم م مصع_ دل دخل اج هدم عم لج سسم سم فاصل م جحا

 5 20558 ل

 فت”راو ةيادر قو ابعدف ااقومف لات لعق 8 اولافأر ومع كل نوكت متع : عش نأو جن امشي

 بوسع يم سس يبو
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 0 ا مح حو

 | يرثملا ةحملا رفعج نب ردملا نب قي عدرو ا دج دعفشهب رغأ دقن اكو هدمدب ىقثتسا |

 ' اولاق بيعص نع وا نيلخل !اة ىلا هذههتا لوسرأب اةيامعا اولاق يور ثراها ينباي مل ام ا

 راجنلا نبالاق#د.ذخاناسلا ايل واذامويلا وهو همس الا ذخأيامةرفسديفو ةينوشدملاب

 || اسردحص هودجوف هوب رجدق مهنا اورك وا نمنو.ذخأي سالو مويل ةرقخلا «ذهانا تيأردقو |
 نعفاخااهرث ًايةدوحو مقر رخام لهو تلق يدورعلا ماسالا لات*قي!انا دعم تذخاو لاق |
 ةعاج نأ سوماقلا بحاص يداب زوريقلا ديلا ىذر «يرادتل اهبارت نولقتي و فلسلا |

 ١ قالثاثر - قاذ يلع سو هيلدا لسه لو مر فرش حيصتلا لاجرب دمحالو#“ ملسو هيلو

 / ال كلم اهباقنا رم بقت لك لعل اجنلا جرخاذاةةيدملا ضرالا سن ل اقق دعم نحت ةرملأ

 || الو قفاد» اهيف قبب ال تاغجر ثالئاهلعاب كيدملات نجر كلذ نآك اذاف لاجدلا اباخدي
 || ةيدملا نعت موب كلذ صرنا موي كلذو ءاسنلا جرف ن» يمي م رثك ا وهبلا جرخالاةةفادم
 || جا مهم لجر لك ىلع دوييلا ن مالا نودبسدعم نوكيدي دل معسو ريكلا يني 5 ثبت
 ا م هكوطيشي دخلا ١ تويسلا عمتجم يذلا برعشملا اذوب هعبق بريف ىلع فيسو

 ا ينمللأ اذهيف ىرخأ ثيداحا

 لصفلا هاوق مافي |لدالا بابلا يقافولا ةصالخ هباتك ين يدوبعسلا مامالار هاوج نمر

 نهءافشتةديدملار رابغ شي دح.أ اولا يف يزوجلا نياودا الا نبا ىور#اعرشو اهبارتيف سماخلا

 ا
1 

 ىلاجر ماقلت كوبت نم 28 هم الم هتالونر جراببثالا نبالزودالا مم مولا 1

 هيلعش' ىلص هلا لومر عمك ن + ضب ىلعذق وارعشت ًاراغ اوراثاف نيدمؤال ن هرم نوفلذملا ن

 هل اهدي يسن يذل اولانو هبجو نع ماقللا مدلل لس تالوسدلا زافهفنا َس

 أ( لاقو هر رمح نب ١ نع ني زرلو# صربلاو ماذخلا نمرك ذهأرأو ءاد لكن م ءافئاعرابغ يف

 ءانش ةيدلاةرجت نا تدلع ام لاقو هيجو نع دطأ اماقدب لسو هيلع هللا لح هللا لؤسردف

 ينن يذلاو اعوقرمر اعيلا نب يفيص : نع ةلاب ز نيالو* ماذا نسأ ةشاعرابغو رقسلا نم

 1 ا ا

 000 لص هلل لوسر كاين اية ٠ نءدلو*ماذجلان ىهءاقش اهماو ةممكا اهتبرت نأ هذي

 لرد اندهاش دقو يدورعسلا ما امالا لاق#ماذجلا طي ةكدئا ر ادق لاق ملسوهلع

 لاقتيب ور مازافثرشت ا 4 ع ها ىلص ينلا يتلا ناةلاب ز نبا قب رطنماهالك راسنا نباو

1 
 ا ا دحاهط ةعي ءاميف هنواسهتف هبارت نم نو زن أن ل ا هب منصتامهللا لورا

 ملا يبجنيرمال لاق ةلا مهتكرتلارامقأ دب رنذاباذيرا ءانشادشعب قب ربادضرا بارت
 . 0 ةفوردملا ةقيدحلا يا ةينرشحأملا .ةرود ناهعث ىداو بيعص كلا هئياود بع

18 



 رحت نءاشب رء يل امالف تيقساناولاف رعت ءودجوف ىمعللم وب رج معا اورك ذءالملا نم أ

 يف لي هبارت نا يرطماكرخك [ مضوم يف وه رك ذر هموإ ,ر نمدنع تءطقناث محلا هارت جس

 مسبلاقو اهعفر م ضرالاب هتبايت نايف عودا ذكع هعيصاب لاق حرجو ا ةحرق هي تناك ا

 ةوتع بارت حبس لك ١ نم جيعصلا لأجرب دم الرب ىسمي تح“ يش ورضي حبصي ن يح اهيعبال أ

 اهلك 1ناو لاق هنظاو علف لاف ىبس ىتح» يششلا ذ هموب هرفي ل قبرلا يلع ةديدلل|يتبال نيبامم

 كان ذدرشي ملةوجم تارق عبس جيوصت نه نوي يصل ايو*حبصي تح :يذ هرب ىسنرح أ

 يلت يتلا هعبصأ ضو ديدحلا فول وهيل لسد لوسر عرفو ورلد |

 ا

 يف يناربطالو * ةنملا ةيكاذ نمد رج ناونيلااودا جلا نااوملعاو ثيدح يف سيعحلا
 نم ه”انش قوةنملان نه ةرجعلاو نعال ءافشا مثوانو ىيأأ نم ة؟لاديج دنس هريغرذل البلا

 مس هيعمل لصشا لوسر يقاناف تشرع صافو قاربدعس نعدوأ ديبلالتو+مسلا |
 ثراطلات ئادوزفم لجر كنا لاقن يدا' ذ لعاهررإ تدجو ىتح يد نب هدي عضرفي دو»إ

 مم سأسليلف ةنيدملاةوجبعنم تارغ عيسذخ يلف ببطت لجر هناف فيقثاخاةدلكن با
 يدع نأ لاك يو *منلا يناج جدأ ا | هدللاةيكيقسي يأ مدلل | ا

 + مأيأ ة _ كلذ لمثت موي لك ةنيدملاٌةوددعنم تارك غب ف ًاتناماودلا نممفتي :ًاعوفرم

 عسل رأ داوم هدلأ رب أت تناك |ملاهتع ها يت ةرةشاع_٠ نع يلاطغل ثيدحلا بيرذييفو |

 هفر هّرديفدَسُأر ناسنالاذه أيام راودلاوما مدلاو قيرلا لعتاردخ سيق ردص تاغ 3

 ملعب الام عبسلاد دعواه زيغنود و فلا صيصو هناريط يف ريدتسي نأ وشد رأ اطلاع ودت | ٠

 ع ساثلا قاطار ثيرداحالاام ذه قوسو# هتكرب و.شن داقتعأ وهب ناعالا بو هتك |

 3 نوباثري مرارا للاي فا نع فعلا ,رثأي ىدلا فورملا تلا نم رهوذوجسلاب هربا |

 نمربكأ رثلا نه برعخ زب اللأ نبأ نباألا اةاكة رسل اودعشلل ذىوماممأ :«ليقام دري كلب هميم

 1 برشلا نيب عمسجيةدر ام الرا لمفيدا يشبنيف يدرب“ 11 لاقى ح لأ ريمي لتي وخال !
1 ِ 

 آ ُ نتأسالا ىتشأ اذا 1 ذا موديلا ىلص هلأ !لوسر نأكث ب دح نوحي حت | ايو لضلاو ا

1 0 
 ل لوصر هيف أ الجر ناةلاب زنبالوخانبر نذابانجتس شاد فعذقي ربادشرأا ةبرث ||

 ١ نذاب انهقم يشياضرات ةيرئي انسب قب ردهأمسب لاقو هقيرب اهسام دعب بأ رثأا ىلع ماببالا

 صن نمأعو ذر هاو لاقع نم لحام اكفةحرقل لا لع ههرصأ عضوماتب
 رع "لأ نم تارةعبسإ مع

 ا نياك تارق عبس لك نم ثيدح سلو رحال مشوي رضي يالا نماقلاهملع اال

 ا بللاجرب ديالو دة ,كبلالواقاي رتاهتأوأ ءافشةيلاعلاةرجح يق نا امو رحمالومس مو ىلا ١



 ا

 ]| دس ب ملسو هيلع هلي لص ينلادسرغام وهوريثالا نب !_لاقداو لا ىفابرضي فاحيضلا |

 || ناك امه ءهّللا ينخر سابع با رع نابح نبالو*انضيارازبلا زيخالا اذه ركذو ةئيدملاب
 8 ءادلا جرخييف ربلا كرت زي دمحالو + ةودعلا م سو هيلع هللا لص هللا لوسر وم اولا بحا

 أ
. 

 (/ ةئام تقلبف لوالا لصالايفاعاديصقتسا ةزثك ةئيدملا رقعاوناو يدورعسلا لاؤجديق ءاد

 ا *يئاحيصلا اهنم اعوننيثالو اعضبو |
 | هلوق#ضيادعم بلوالا بابلا يف افلا ةمالخ هبانك يف يدوومسلا مامالا رهاوح نمو

 ا امل عدو كن م .رح يهأربا نا ثيدح نيحعصتلا يف#ةرومملا ةنيدملا رحت يف س داسلا لصقلا

 1 3 مرخايفل ثيدح نم يراقبلو *ةكم ميعاربأ مرحاك ةنيدملا تمرحييفاواباهالاعدوةياوريفو

 ١ ةثراحيبب سود لع ا ىلص يلا ىفاو لاقيفاسل يلع ةديدملا يتبال ن يبام مرح هنعدا ينخر
 | لعمرحممأ نا دمحالو هيف متنا لب اقف تفحلاب محلا نم تجرخدنفةثراح ينبايئكارا لاف
 أ باج يف ياةرطادع ديفموتراحيب هاج لاقو هوني !يايماللوة بدلا نال يب امفاسأ
 قبرطلايف هجوتمللانيعةيقرشلا ةرخأ نم هيفرخو مالسالا» اجيذلا ملزامدا ارااو اهتم عفترملا

 ١١ يقمادصتو اا بربي دهشل ايل رغاوناكمهنا يرطلا لافاكل هد عدلا ينرةزحدبشل يقرشا
 ١ نيب سيف هناديلعق دصي الق ةرملا نم عفتر ايف لزنم ىلا ماسو هيلعمللا ىلص هناكو لصالا
 م يف مهللاملسلو*هيفرت نا لب لاقن نيلبلا نيب اميف لخا دكلذ نا ي ارمكلذمللاق نيترملا

 ا المك ةنكم مرح هارت !نامهللا اضيامل فوة كمي هاربا مرح اهلثم اهيليجنيبأ ب مرحا

 1 ١ لاتقأ جالساهيف لمحيالو مداهف قار نيالنأ اهيمز اني ارحةيدلا تمرحولاو مارح

 | ةياوريفاط روثوريغاهوىووتلادب وصاكا اهاليجةيردملامز «فالالا ةرهثابيف طبختالو
 | دواد بلالو # روث ىلا ريعنيبا_ #.مرح ةئيدملا هه 5 يهد ىلع نعة و يصلا ثي دح يف ملسم

 | (عطقل طقتايالواه ديصر ةدبالواهالخ يلتخي 0 اوسرناد از وهلم

 | بساالا اللا ةرمشأابعع مطقي نأالو لاتقل حالسلااهيف لمي نا لجرل ما هيالوابب داشا نمالا

 1 أ للا ىله هلا لوسر همرح مارح دحأو ريعنيبامتاث لاجرب يفاربطللو *مريعب لجر ف لمي
 ١ مئرت 2ةديدملايفابظلا تيأر ولدنءهلا يضر ةريره يلا نا ءيراخسبالو#هرغ دمحالو ملسو ةيلع

 ا هللا لوسر م رح هدعملسلو# مارح اهيثبالنيبأم ملسو اعلا ىلص هللا لوسر لاقاهترعذأم
 ١ | اترعذ اماييعبال نيب امابظلا تدجو ولف ةري رهوبا لاق ةديدملا يتبال نيبامرلسو هيلع هللا ىلص

 ةيحان لكملسو هيلع نا ىلص دلل لوسر ىبح ,حدواد يلالو* ىمحةنيدملا لوح ال يمرشع ىنثا لجو

 |١ ثيدح يف دحالو#لملا هبقاسام الا دضعبال وهرعش طبخيال اًديرب ديرب ةئيدملانم

ْ 

ْ 



1 

 |[ ىالخ يلتيالدلك اهاخو اهترح نيام مرحا فاو ذك مرح هارب نا حيعتوهو ةفربصلا
 ايف لمي الو ءريعب لجرفل عي ناالا ةرضشاهنم ع ةيالواتطقل طقدلب الواهديصر الو
 || اهاحو !مترح نيبامةتيدملامرحايفاوتكم مرح ميهاربأنأ ةفرعملا يف يقييبالو ؟لاتقل حالسلا

 نيبا مرسهنادحاةياورىفتقءودشنا يب جيب داشأن .الا ابتطقل طةدايالو لاقوشمي ديلا

 دوقسيدملا ماهو نيتباللانيبام مرحدنأ يقييبلاةياوريف و*هلك اها مرحو ةييدلا رح ||

 5 هرديناوةكممرح يداربأ نا رباج ثيدح نم ملساوعتيي رغلا اهترح يلب امليجاة ثالث |

 اذاواهيترسنيبام مرح اناو دم الوجاهديصداصبالو !بءاضع مطقيال اهيتبالنوب امقنيدملا ١
 مر دح وهو ادهني ةنيدملاوة ب رغااوةبقرشلا اهيترح يأ اهي هبال دنع هلا !يفريرودلالاق 1

 ابيعبال نيبامهلوقىنعموللاةلامشلاو بونإلا نمم دخل ناب اه يابج نيبامو برغملاو قرششملا نم |"

 || ديدهقلان ار ةئراحينب لزانم يف خبسام, ديوي و تلق يدر عسل لاقام نيا موناتجاللا |
 | قرشملا ىلا نامجري اهبعكل ماشلا نمةرحوتلبقلا نم ةرساتشي ا ةدب دللر كلل ذل ض عقم نول جاب ا

 | هياط ل وعملا فو ! دج ةريغك بابا اذهيف ةحيعتلا ثيدادالاوخامهينالصتيو برغاأو
1 

 ١ *دحأ فا ريغص لب جرو و < « كالذي قرخل ثيداحإاقاسر+ةندلا مرحدي دخت يفا دنع ١
1 1 

 ا همطقمثاللتخاو بطر ما دام قيقرلا بطرلا تابنلا اروصقمالطلو
  | 1هلوق 6 اًفيادنء والاب بلا قالا ةصالا بانك يدرومسل !مامالارهاوج نمو لك

 ! اهديصو اهرب ع مطق عر لع م ريغو هنالك لا قتاابسرح كشاف باسل اعفلا

 ا
1 

 ( هياسةهحةحي رملاة حر يعاإ ! تيداحالاو نم قبسأمو مهنعو هنعدللا يخ رةفينح يلال انالؤ

 ا ذهباثويلف طبخي وأ ار مطقبأ كيع لجأ قب .ةملابهرصقلا كرا دعس كنا مالسأو#

 | هئاذاممزاقمسسالغن مخ اممهياعوأ مبمالم لع دري ناد كادبلا لماساجدعس عجب
 نما ه_يهدجرا دعس نادواد يلالو# ملسو هيلعدللا ىل ىلع هللا لوسرهينلفن يش درانا ألا

 1 تعقت مهيأ اول يكد  لاقو ميعاتم نخاف لاف ةديدلل ارت نمأ ارش نوعطقي ةنيدملا ديبع |

1 

1 

11 
1 1 

 أ

1 

 نط يفدنم مطق نم لاثد» يش ةنيدملا رج نه عطقي نأ عنب مل سو هيلع هللا ىلع هللا لوسي | 1

 أ مدي يذغتيام لخإ زوجتو لاثع ةريخك ثيداحاكلذ يف يدورعسلا ر د و#هيلسودخأ |:

 لاطاو مئاهبال هذخا نمىلوا وبف رهاظوهو يريطلا بلا هلاقاك موتو ةلجرلاكهسفنب تدني ا
 بهذلاب ءاجتةسالا ضرفطرة تف نيهجولا درط هلا يدرواملا نع يوونلا لقثو لاق مكلذيف |
 يف فالخال ذا لالا ىلا اهتم لقتامد دام لملو تلق يدورعسلا لاق مرحلة راج 9
 هبارثومرلا راهجأ لقنته اك يتنارلا حصر كلذك ةراججاب“ اينتسالافم .ركلايف لوبلا زاوج



 زاج ابي هلوخد واءرحلا ب بارث نم ةينآب ر ةسلل جانحا يك هكحوأ مرح ىلا لسا بارت لق

 جارسلا راتخلا !ذلو اهدبص نايف يف فالطلا لعين ىالخ ةكمك ةعيدلا مخي أطخ ٠

 || هياعهللا ىلص هبيبحا تار جرح ارافكلا نأ هبيسف كلل ذب ة كس صاصتخاب لوقلا لعوامهج اخ |أ

 ١ اقلطم اهين ل وللا نم عئملاب| وبقوعتملسو |

 ايقمرح يظع ىلع لدأ وده دعب لوقلا لطوةكميف ءاج رجيزلايف غابا وهو رافكلا | ليتقك |

 لضفا نف دو*عاقبلا لفن يلعاطامشاو* يواددللاهبارت لقنت اوه * باجل عيشي تح ٠

 ل ا ا 2255977 يس ا ل 2 تت سلو

 ال ةفيحوب لاقو * جرت ره يمص ونيرثكالا نيرثكالاو(نيربث كعب نعيد ميوتلاهلو هعمل انو

 ضع ىلع تالا لقال اهنا يأ أب ءطقأ رءاواهب لاثقالح الا املا لوم ريثلتو هدايطصأو :

 اواذب نيذلا ءادهشلا لضفأ|بب وجاسضي | كلام افا را دينشلاب ةفوذحم اهنرك و« هسفن دنع نم
 10 م م حم

1# 

3 
 | يف قاطاو بذا حرش فاك ىلهال انالخ مرطامل !.رابجاو للا بارت لمحو #* هب سأي

 ىلا ةجاحلا تعدناف هيلا ةجاحلا عدن اهف كلذ لع أ مظي و هيلع ةهاركلا كسانلاو ةضورأ

 ةففلاو بهذلا ةين ةازير 2 نمملو اودوو ءاودلل مر! تابن عطقزأوج يف قبس امىلوأ وهو

 هنع هللا يفر ةزمحب رت مولا باوتلقن عنم نم ىننقسب نأ يخبنب يشكر زلا لاق دقو ةجاحلل
 خرم يوادتلا اهلقن ىلع فاطاوفلسلا قابطال ؛ هعرصمهب يذلا لع ىلا نمةؤوخأللا يا

 نش «سءالا لصقلايف ياامف قبس السكب يلوا .مدةبر تاق يرورعسلا لاق#عادصلا

 ترانرجو أ مرملا بارت نمد يش جرخا نم لع بجي و لاق ناحطب يداو وهو ءافش هبأرت نإ

 يا يرحتلا لوزي لد رخآلا ىلا نيمرلادحا نم لاث'ذاف ي ريمدلا لاق «دكرت يف نامذالو هدرع
 0 ىلع هب دلا ظيلغت يو رظن هيفهسكع .وفرشالل هلق نيب قرني وادرنا بوجو مط ةقيف

 هحتث وهو بلسلاب اهديص نام هزيغو يووذلأ رع قيساكر اتنلا نال ظاغتاهنا ينبقلإلا
 لوفد رع امه رافكلا نم تا ام نمنايف نيمرحا نيب ةبرشلايفاي ورلا نسجقتسأو

 هلوك 2غ اهنملر الا بابلا يئافولا ةص داخمب انك يف يدر, لا مامالارع رج نيو

 ارتكراش ةكمناالا ةئاملالطدي زنة ريثك يعوةرودلا ةنيدملا يا! معئاصخ يف نماغلا لصفلا
 اهديصو اهشيدسو اعريش نه بطرل أعط يرخت نم هلق لدتلايف روك ذلك كلذ ضعب يف

 ا ىلع اعرغ تزاتماو *ةكمب نئداذأ رفاكلا شنواببلا وأ اهنمهرهشو بارثلا لقنو لاوقالا

 باسي اهرجش وأه ديصل ضرعتملا نوك و يلسو هيلدا ىلص هتوعدلب ءاينالا فرشأ 1ثئا

 نرد عيتلخو نورقلا ريمه نيذلا فلسلاو ةباحصتلا رثكا اذكو ةمالا هذه لضقاواهب قل

 هل بالو عجل ةشللا«نع ارادلا يفهلقنام يلعاهنم ةمايقلا موي ةمالاءذهفرشا ثعب وابعي رت



 لت

 ا هتارابخاو * مييل اءاديهش ناكفي ملسو هيلع هللا يلم هيبن يدي نيبىلا تدلل تاذ يفمهسفتا |

 «ملسو هيلعدْلا ىلع هئاوياو هترصقل اهلها رايتخاو#هيلاميبحاوهقاخ لضفال | ارارفامللىلاعت :
 ا !باجو ثامنم ماسالا دالب رث ءاسحانتف اود#نادسلاو فيسأاب دالبلارئاسو نأ رقلاب اوحاتتقاو

 ملسو هيلع ىلع يلا ةرصنا اهب ينكسلاو+ ةكم ستف لبق هيلا ةرجمللا بوجو و#*نيدملا ربظم
 || هعن» ىلع روبمجلاذ حشفلا ل بةرجاه نمو لاق هلع قفشس هنا ضايع لاقام لع سفنالاب هنأ اومود#

 ||| لدواهادكس لع ثملاو *+دكسن ءافق دعي أيأ ة ثالث يدل صخدو تلا دبةكب ةماقالا نم
 ءاعدلا باب#«#او*اهوأ ةداهبشلا واةعامشلاب كل ذ يلعدعولاواهيف توما لعوابب لصالا ذات

 اسفر ! ال لعربصد نامتد دابشو اهتعافشراببهتوم *ىلع ماسو هيلع هللا يلع هصرحوأبب , توملاب

 ١ ةزروارارقابب بهل ىلاعق هللا لي ناوأب ربحي هؤاعدو# هئايب قيما يلعابب ةكرإلاةداي زل هبلطو

 || 11 دقيمستو+اهبراقاذا هيبكنم نع ءادرلا هحرطواهبح نماهمودق دنعةب أدل هكي غو *اسح

 +اهريغيف دجوتال ةحئارا مف رطمالوأ مي ر بيطاضيااهصئاصخ نمو« قبس (ماهروغو ةبيطب
 هريغو ةموحرملاوةب وبجلاباهعيمستو ةئم ؤمةادوتلايفامعباعكوأ عامساةرثكو اهي شيعلا بيطو
 لوسرلا ىلاو *اريفاورجابه ةعساَو هلا ضار رات 1 أ ىلاعتهللاىلا | اهعفاضاو# قيس ايع

 ابيىلاعتهاماسقأو + قحاب كتيب نب كبَر كجرخأ امك ىلاعت هلوق يف تييلا لظفلب
 رقدع لغم يل ذأ ب - ىلامتهلوتيف اهب ةءادبلاوجدكبلا انو , مق اللام هتهلوق يف

 7 مسو هياتم ىلص هئاعد ةراكو#«لخدملا يلعمدقم جيف عمر قالع "جرم ينج رخو

 هناوبوئذلا يفدناهناواهتيخ يفتن هنا هل قو نايلعاوارقوسلواملايكمواهراثو ةكربلاب اصوصخ
 هللادباذا وسبا اهاواهدارأنمو#«هنمريخوعنم ابيفىلاعت هللا لدب الا !,يعةيغردحأاب ءدبال

 رملظبر ماك! يوقد ري مو ةكم مرح يف ىلاعت لاق 315 ةدارالا يلع هيف ديعولا بترف ثيدمحلا ىلاعت
 ةريغصلا لمشنف مالا ثدحطلاو ان 5 وا وااث دحابب ثدحا نادب دشلا ديعولاو*ةيآلا

 كريلسرملا ديس مرجي اهبكترمت ءارج ىلع اهتلالدإ اعز زج ظمي يأ ةريك اهب يعمأأ
 || اهلهام 5 نع دع وفا وا ان ملظ راعي دشاا ىيعولاود«ةفيريشلا هتريفحو

 هيف موظفح نأ ديمشوأ عيفش ل سوهيلع هللا لص هناو+ةمالا ىلع قحرظفحو مدارك ناو *«
 نوكبر:ايطاونامالا كاب اهصاصتخاو*يبدجنيبام فاخادقف ةئي دملا لها فاخا نموءاوقو

 !! نيطايشلا نأ شيدملا دبامالاسأر اداهناوجاشمبتسا ارحو ةكمالمابابكابتشاواهلازر رابذاالا

 /| اهيمعو»# هنسحو يذ.رتلاءاوراب ارخمالسالا ىرقرخل !هتاودعا ذه يدلي دبعت نأ تسي
 + هبلااهنم سادلاريخ نم ا مافاوخ هيكل جاور ماجا نيشيعالا برع
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 ها ,راز نأ :ءافش بوجوو#هربق دنعا مبيع سوا ص نم سو هيلا ىلص هعامسو تراي ز 1

 ( امو ةمح ةلزنب ناك هيفوالصلا الا دير ال ربط ىلع جرخ نمناو قاتلا نم كرب وباذعأا نم ا

 | لس ديلع هت ىلص هنيبنيبامناوشلا ذريغوة رمل دعت هي ةةالصلاوءايق دس هنايثانأن مكب |

 ا ارمةعرت ىلع هنأ نأحطب !ويداو يفو*ةنإلا عرت نم ةعرت ىلع هناود ين واني #2 ليج دحا يقهلوقو 1

 حيصافةنجلا رابآ نم رثب لعجتبصا هنا ىأر ملسو هيلعللا ىلصدنا سرغرثب يف يف يسو# ةنجلا

 | هنحسب رءاو هر دنيثالث برضي ناب ةئر درابتب رت 7لاق نوف كلام, ىتفا ريزعتللامتب رثببأع نم
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 رست لسع لكى قحو يفاروطلا ثيدحيف هلوأ و ,:ءاهرمشإ واببارت ءافشت ءالاواهامسوأ .عاب و لقنو
1 

 أ اهب

 1 هللا لص هدي ىلاه دهنسم سيسأتوةمالاو ذه يف نيل ةماعل دجححماييذذختا ضرا لول هنوكو#

 1 ىلع سد 1 ثمل هناك ١ يف لزتاىلاعت ناناوة مالا ريخ هعمو هسفنب هيفدإم“ وسو ةيلع

 دجاسملا قحا هوك لاحرل'اهياادشت ينإأدجاسملاو ايبنالا دجلامرخ فوكو ةيألا ىو
 ةءارب رانلان مة ءاربهلات دمك 5 الص نيعب را هيف لص ن ه«ناو ةينالا ةفعاضملا ٠ نمهبامورأزي نأ

 | ةنارك ل موديلعملل لص دج مي كلذ نأ ىلا مهضعب باهذ ممةئجلا ضايرنم ة هضوروريتمو

 | ةنجلاعرت نيةعرث : ىلدفي رشلاهربنم ناو*هريغ ةنللا نم ضرالا يف ةعقب قرعب ال يذلا دجتملا

 وسام ف ءاجامر+ لموديل شا لص دضرح لسنا ةنلايف تاون اقدار

 + ةدلبلا هذه نم ريك بناجا طهو ديعلا ىلصم دارملا نا ىفتقياهةنجلا ضايرنمةضور ىلمملاو

 ١ نمةوجتلا نااهرا5 يقهكرقو## هبحنو انجي ناو كرأيملا يداولاب قيقعلاابيداولهةصوو#ةنجلا عرت

 بد ًايلادك انتو توصلا ضفخو بدالادي زواه دهسم صاصتساو# قح ءايينالا ايثرو اهيلع

 | دنعدص اصتخأو قفاممالا هيلا عجري ال ةجاحسالاهنم جرخي ديف ءاددلا مع ال هناودب ملعتلاو
 اني فلن دي دشلاد ,عولاو#*يسولا ةكئ الب هصاصتخال هلوخ دن مولا لك 1 مشع ممفعب

 | مايصثيدحي أو 59 ريغ ينازغلا هي حرضا اهب لاعالا رئاسة فعاشمو*|اهربنم دنع ةرجاف
 هيلع لص مح عنشي نملوا الها نوكوخاهاو سايفرمشفلامايصك ة دب دملا يق ناشمر رهش

 نمطعي هناو# نينم ل نماوب تيما ثمعب اجود“ ماركالاو ةعانشلادي زم مهصاصتخاو مْلسو

 أ لكوتو*ةملسيفب ةريقم يف هلشمو باسح ريغب ةدطلانولغدبر مقلاة روص ىلعأفلا نوعيسأ معيب

 اهنم لموديل قص هنعب وجة لسا يفاه كلا اهفارطاباوذخا تالاتماالكأ رعيقب ةريقو ةكئالم

 مناط اعديقلا نكامالا يفاهب ءاعدلا بابحتساو + سانلا وئاس لبق مروبق ن اهلها ثعبو
 واؤي وربحلا دتعو قلذملا ناوطسالا دنع اهب باهتسم هنا لاقي وا نابي يقايسو سو هيلع

 قاف كا دب .ساك اهب تاكريتملاو دهاشملاودجام اة ةراك و* معفلا ددسمب و ليقعرأد

 وح بس



 للك
 0 هي ب و م يطا

 اهنأ معزي لسو هيلعدتلا ىلص يبنلا اهيفنفدةب رتهةنع برم ىلاهجودااملاقو ردفال ناكو |
 افوخدل لاستغالاو * ىرخا "ند عوجرلاو قيرطنماط لوخدلا بابهتساو + ةبيطريغ
 فراوةكم ليقاهي5 ءادبلا ليضشنتىلا فلسا ضع به ذو*ترقاوألادعباب هادا صرصتو

 نءأدبت نرارقيارجحاذأ ةنيدملاب نو ديياونك ملسو هيلع لص هلال اوسر بامصا نم ارقث ||
 "ودب مهنا نوعي نيدرمودوسالاوةمقلع ل رعو *ماسو هيلدا ىلص هللا لوصر مرحات يح

 ن٠ لضفا اسوهيلعهللا لص يبدلاربق ةرايزل ةعبدللا ىلا يملا ةيكلالل نميدبملا ندر*ةئيدملاب |
 بوجر فواد اوالوق ءانولا همزلاسو هيلع هللا ىلص يبدلاربقةرايز رذت منا يئارسو ةبمكلا ص

 لتوبا خيشلاهلاق 5 هدحسم نايتارذت نأ. ةثرايزي ىنتكي وناهجوهربغ ربقةرايزب ءافولا

 ؟ نايتالا ىلا ةبرقمخ "سدبال هنالصو يطيوبلا يناكنايتالاموزاب لوقلا يعاعي رفت

 ناو هلا لويس يفددافاك هيلا بلاجلا نا !رقوس يف ءاجو+#نأيتالا موزل مدعم صتلاو حالا وح ||
 امئاتطنا ممأ مغرأ نماهب رذ ا زاجملا رانرورظب تدتخاو#هللا باك يفدهلاك هيف ركدسلا 0

 لبالادابكأ اوبرسقي نأ سانلا كشري هدهصوم ريغو م11 ثِي د هنمشئاج و * ابمرح دنع
 *كلذريغ لبقو سانبكانامءارت لري ةتشيع نبا ناكو ةديدملا ماع نملعا اع نودي الن ْ

 مهتفرعمو يحولا طبو هادكسل دحاولا ريخ ىلعم دقم هادا عاجحا لا نم كلام نع لقناج

 رووشملا ىلعرترلا ىوس ةمكر نورث الثو تسب نا ضمر ماي يفاولعا صاصتخاو«خوس لاو انا ١

 لقتورتولا ثالثاهنم ةعكر نيثالثو عسب نوموقبةثيدملالهأ تي أر يفاشلا لاق+ ةيمفاكلا دبع

 1 نمد نوتأب ارثأك ايفةكم لهاة اواسم ةنيدملا لدا ةدارأ هبيسن ا فاشل نع هريغويفايورلا

 1| ريدا زوجي الو يناشلا لاف#ة جي ورت حوبسا لكن اكماولعجل تاخيورتلا دعب هينمكرو فاوطلا
 انظسي هسقو دالبلا رئاس لط بل فيفاست هللا نال مو فانيالو ةكم لها اوراوناةنيدملا لهأ
 لوا ةمكر نيرشعب نرموقي مويلا ةنيدملا لهأو مايصلا رهشيف مابقلا حيي اصمانب انك يف ةلأ ىلا
 نع اماما نوال كلان« لكل نولع# و قيرفتلاتقو ءادتبا ىتةحتا + ىورخا مدعةتسب و ليللا

 رخآو ليلا رخآ مايقلا ىلعمزعنم ثرغتف ليللا لوا ةعامج رئوفا ةداقأ ىلنورصتتقي و رخآلا
 هريغ مدق مأمالادمتا ناو هتقرقب رتوي لِللا رخآ ماما راصف كلذ ممل ترك لف ةنسسلا هله هرتو
 ةديدملا كرا د ةكم نأ نعالو *«نودسدعب كلل ذاوكر ف ةيسفنلا ظوطملا تبلغ مم هبرتريف هيف |

 وأ ةالصلا ردن_:رلى مقالا ددسملا ماقم موقيا بمالك نا هيناكرتشا اممرقبسام ضعبيف ||
 ةدايز لع ءانب مارطادجسملا أزجاو ىضقالا هئزيمل ةنيدملا دج مايهرمن راو ديف فاكتعالا

 سدقأات يب ىلا يثملا رذن ناو ءافولاهمزاب رذحلا”نبالاقامبيلا يثملا رذئاذاوهب ةفعاضملا |
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 نى اسملا اهتغلب دقوةبب وغلا ةرملاب باها رثب وناكللا اذه أي نا ناينبلا كشوب لاق باهالا
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 يف ى كل موزل مدع نم هىوغب رنا مالكداظعقا مدرج يذلاواهدح اى واهلا يشمل نيب يذم '

 ىفتقاو نيمرملا ماما ديفددرىصنالاوةيدمادجس تع بديطت رذناذاومار طلادحسملا ريغ

 ةبدكلا زاتيماىلا واةبعكلاباىانقأل ًايظعتلاىلا انرظن نافامهبددرثلا صيصخت يل ازذلا مالك

 معا هللا وفي رشلاربقلا يييطت رذا يف كذب مزللا يغبنيف تلق يدوعسلا لاقالف لضفاب |!

 يف عساتلا لصفلا هلوقاياضي!لوالا بابلايفافولا ةصالخميف يدوبعسلا مامالا رداوج نم والي ا

 1 ىلع هبنو شي داحا ضع اذه ي دورعسلا رك ذ ةرونما ةنيدملا ي | اهرماديلالوذيامو اهنأش هدب ||

 ١ لبق ءاك يشوةنيدملا ىلا علطا لجوزعمثلانا اءوفرعيفاريطلا ريبكلا ينو لاق مث ةيهاوابنا |

 لك نمكيلا قئاسو نال كيلع طراشم يا برثي اي لاقف رشبالو ردم اهيف سيل رممتنأ

 ل نعال درجلاكدلتكر كلذ نتبش تلمفنف ىربكنالو لعنالوىمهنال ت تارثغلا
 تازنف !باظش ةياوريفو ظاظشأ ةكس ىلخشت ءانبسروط لبجلهللا ىل ام اءوفرمهريغو نيزرلو

 ىوضرو ريع ل دب يوضرو ةياو يلو ناةروو ريعو دحا ةئيدملاب و روثو ريبثو ءارحةث الث ةكمب
 35 مرح اديدحت ىرخا ةكح هيفو كودو روثو ريعةياوريفو* ةنيدملا لمع ِث * عيبل

 لت تاذضراب رمل سو هيلع هلا لص ةب يرسا ام لوا»ارسالا ثيدح يف رازلاويفاربطللو

 تيلص كري |يردتالاقنيفاسنلاو#ب وثب تب تياص لاق ىلصف لزتفلزنا ليربجةل لاف
 نيب شوارطم ضرالا لقا تنكس ثيدح هللا همحر ىفاشالو* ةرجابمااهيلاو ةبرطب ثيلص

 | ةيسوجةنيدملانم لايل شخ ىلع معلا اوذختافةلاب زنبا دا زها نيعو ماشلانوعءايسلا ينبع

 نأ ةنيدملا كشوتيعفاشالو#«مجابجلا نمهيفاو رثكار عرزلاب كي امو ةيشأملا نماولفاف هل ةياور

 نيعب را رطساميعيناياريأد# :رعشلا لاظعالا مبنكتالو توربلا !ملها نكيأل ارطم رطقت

 ندوعيأ اءوثرم هنعاشا يضر رباج نعي لاجرأل ةئي املارا خا يفو«ردم نمتيب اهلها نكيال ةليأ
 نا كشوي تاقث ل اجريدمحالو*اهبالا ناعانوكي الىتحاعم اذباك ةنيدملا ىلا ىمالا اذه
 مجر اذاةشئاعاب كب فيك لاب زنيالو* خالسإ مهما سم ريصت تح ةنيدملا ىلا سانلا عجري
 مهقوف نم هللا يمتع . لاق هلا يبناي نولك ابني اوف لاق ةوشملاةنامراكتناكوةدلا ىلا لل

 دما ماماللو*افيهمماينب غابي نأ نأ .كشويلوهل ةياوريفو* ندع تانج نمو مباجرا تجي نمو

 تل ا يا م بلل

 فرش كتيرا هلوجةرعشلا ءانبلا غلوب يتحةءاسلاموقثالاءوفرمةفيلملا يذةرجش ركذ بقع
 نكاسملا غلبت مسلوجمةنيدملا ىلا سادلازوحاذا ندرالا لها لزانم هناف» .ورلافرشوةلايسلا

 رثب قا تح جرخ لو هيلع هلا لص هنا ثيدح يف دحالرجةيعمتلا ةادشملا رسكب باه واباهأ |



 اما

 اماس ءانبلاغلبيس ريبكلايفيفا اريطالو*ماشلا تمدقاءاس ءادبلا غلو الف ماشلا ىلا لتر اف اماس

 ليحل يفاموةرملا يلا يبكي اردقأببسملا نب ديعس ديعس نع يزرألا نبالو لاق نا يادي زي ماي رايق

 نوبعملا خيشلا اذه ىلإ اورظنانولوقيأر مز نياطدل ماثلا لهانا رىريغهللا ق قلخ نمد

 | دسادج ايفا تياست تدق ةالصلا ثمينا عريقلا نماناذا تعمالاٌة الص تقو يتايالو

 ةنيدملا | لها لتقف هفارسالاةرس يمسويرملا ةبقعنب مسمدي زي ركسع ريمان كو ىربغأ

 هيف هعفشالا فيسلل مدقنع دحايفدل 5 ملف كجئاوح يناسمل لاقو يناجي هدمقاودلماقو

 دلت تاوكلا بروبلا !تلقلاق تلق يذلا ام كيتفش كر غلاتي بر لل ليقت فرصناو

 ذوعأ 3 .رهاظل لا نيببطلا هلو دحت بوو يظعلا ل شرعلا برو ناق |امو عيسلانوض رالاوناللقا
 كانيأر ةبقعنب مل ليقو هرشينينكتو هريخ ينإ رتناكل ًاساءرخ يف كب ؟ر داو هرمش نمشكلب

 ءيلع دقاو ينم أب كذاك املاقهتلزتمتمنركيلاهب يلا النةتلسوم الغلا اذه بست

 قي رطلا يق هللا كلعأ ةفرشملاةكم يف ريب زلا نبا لاتقل راسااياًبعر هتم يلف |
 || رشاحلا لصفلا هلوق 2ياضي اهتم لوالا بايلا يف ءافولا ةمالخيف يدرب مالا ارهاوج نمر

 | نوحيعتلا ق+ا,مرلاهلوصودنع اهئافطناوةنيدملا ضرأ نم اهب رذخلا زابملاران روبظأيق |
 (( قاصإا* يفز اديملا ضرا نمران جرت يراخيالوزاج اس ارا ربظتىح ةعالا موقلال ثيدح

 أ هبت تلبقاو رادلا هذه تررظدقو لاق مئاهن أش يف ةريخ 5 ثيداحا رك ذويرصب ل بالا

 تلاس نو-رف نب ردبلا لاق ملس ينب دالب ةهج يثو ةيفراولا قب رط ةهجب قرشملا يليامت ةعيدملا
 ةطسوتم ةل>رعىلع قرشملاةبجيف تربط ينالطسقلا بطقلالافو نيليحأ يداويف رالاهذه |

 ذيل تدنماغنيليحا نوب واهني ةظب رتنكا برق الحلا عافدل لاقي عضو« يف ةنب دملا نم
 ةمرلاب ثيرعملا مهوب ىلا اهرمايف 1 ؟ريتلاةني دملا لهانأ م*«نيليحا نهب ر ةىلا قرمشملا 3 ١

 هيلع لسد رك تربظوامالاسوا دريت ناكف ةمحرلا اهتلباقولامشلا تاذم تع تفرصف |
 أ يررسلالاق ماشلا لها ميم دنعرانلا» ذه جورخج ملعلا رتاوت يوونلا لاقو#هتما يق سو

 ا نآمزلا لوط نء ٌةرماع 00 دق لوقياهر اطقأ ضعب ىلترألارعنامزةنب دما عيقاي ١

 1 هتسحوموف يذمرتللوةنيدأ ا اب ارخ مالسالا اقرق ءىةيرترخ !يانلو*رثالا وفعو

 1 انبلا غلباذا مس وديأع هللا ىلع هللأ لو سر يل لاق لاق رذايثا نع ىلعي ينالوجة نر ملا بارخىل 1

 ١

[ 0 
 || ةرخآ ةعقورك دونا« ارخ !يقايب زم قلعت :ةريثك ارث ًاوشي داحا رد« نابح نيالا ذكو |

 ١١ دعتراو 211 رطهظرغ مءام نعدللا يضرني ملا ني اع يل هنا يورو* همارجا يلغمل مرتو

1 

 / )ل

 انا تيفوتساو هعحا اد ملكا ىدررملا لاطا دقو ةي رجه 10 ةنس اهتمز يف تناكو |



 مسو هيدا ىلع نيلسرملا دس تازسعم يف نيملاعلا ىلا ةججيباتك ياهيلعمالكلا
 دلاو ةرايزلا لف يتىناثلا بابلاهلوفافولا ةمالخ يف يدورملا ما.الا رداوج نمو

 اعنا دشواه دك انو96ةراب لا لضف يف والا لصفلا لوصف ةثالث هيقواسهتأقلثءو يوبتلا
 1 ى خر رم وبا نعامريغو قبيبلاو يطقرادل دلا يور#اهيلطراسشتسالا كح واهرذت ةعصواببلا |

 يلا !ذهركذو يتعافشدل ثبجو يربيق راز نع ملسو هبا .اعدللا للص ةللا لوسر لاقلافامهنع

 ةحيمص ا هريخت هنأ ىرذصلا يندلوق عم هيلع تكسو ىرطصلاو صولا ماكح الا يف قتلا دبع
 تبجو ىتعدو ىطسولا يفوتك ذو تاقثلا|هوادتو تايثال | لقن دقداقنلاددعة قرر عم رانسالا
 لربا نع هيب نعدي نب نمحرلا دبع قي رط نم رازبللو * قداصلا دولاب اهتمدب ال ةتباثامعا
 اهريغو ىنطقرادلاو ىاربطللو#يتءافش هأ تلح يربق راز نماعوفرءام منع هلل يشررعع
 نأ يلع اقح ناك قرايزالا ةجاح هلمعتالارئاز يفءاج نءاعوفرماصيا رمع نينار

 نكس از ىف ءاج نماعوؤ سع رم ع نبا نع يرقملا نبأ مجهم يفوج ةمايقلاموباعيفشمل ن 7

 يطقرا دلوع كسلا نيطفالن هدو ةما.يقلا موي اميفش دل نك " (نألجو رعشأين ١ مح

 7 قاف قراز كركذ 5يتافو دعب يدوف راز أزأ بح نم اعوفرم رمح نبأ نعيئاريطلاو أ

 تنك يفراذ ن نم لاق ءايربن راز نم ١ ًاعوفرم رم 2 نبأ نع يلايطلا دواد ٍنالو | ٠

 ا الان .ىلامتهشاهشسب نيمر ادع! يف تام نمد !ًديهشو ام اعيش ٠

 سو ةمايقإا موا يرأر اجي ناكأ كمعتم قرار نما عوفزم بأ ططال 1 أن 8 لجرنع يلوقعلا

 لجد نع ينطقرا دللو *ةمايقلا موي ايف شوا ديهشدل تنك اهثالب لع ربصوةثيدملا نإ كس
 دحاب تام نمويقايح يفي داز زاف أكف يو مدعب ينراذ نه عوفر بطاح نع بطاح لآن ه

 أ[ دوعسم ندا دبع نع ه كئاوف يعدل ل يالا: موينيت : الأ نم ثعب نيمرملا

 لجو وعلا اهلأسل سدقلات يبق ىلدوةدزغ اردو يربغ ةرازو مالسالا3 ةجش ع نم ؟عوفرم

 يقومدعب يراز نماعوفره ةريرهيلا ند هأرجيف د نبديعس ستنلا ىلالو# هيلع ضرتملا اهف
 ايزدلا يبا نبالو * ةمايقلا موي (ميقش واديوشدل تدك يف راز_-رمو يحاناوفداز ١ اماكن

 طل ةيسوخ ةمايقلا مويا ديهشواعينشدل تدك نيد أب يف راز نماء وفرع سنا نعيقوببلاو
 ةئيدملا ىلا ايست يثراز نمو ةمايقلا موي نونم الا نم ثدب نيمر حط دحا يف تام نم يقويبلا
 يح فراز اناكفائيميفراز نمعوفرم سنا نع راحتلا نبالو*ةمايقلاموي يتراوحيف ناك
 هل سلف فرزي مل مةعسل ينم ن مدا نمامو ةمأيقلا مري ىتءافش هل تبجو يربق راز نمو

 | يلالو *فرميال هنا سانعشيدحلا اذه ىوار يديني ناميف يهذلا لاقو رذع



 ينراز نو يئايحيف يفراز ناك ررمك ينا*يف ينراز نماعوفرم سابعا نع يلبقملا رفعجا

 ا لوسرا لأسم لاق هنا يلعنعرخ - 1قيرط رط ني , رك اس عنباد اورد” يفافجدقف يضرزب ا

 *دوعس نبأ نعد ذم يورو ةلسوعيلعمقا لصإ هللا لوسر راوج يف 3 مسوعيلعهلا لص

 كر مهادبا نع راجتنلانب :الو#مييلع درار معت لاق ,ماللسم ةفتا كيلع نومل سف كلنونأي ١

 - نرد لكاةايحماللا هيلع“ اينالارئاسا ذكصو تول دعب ملسو هيلع ىلم هنايح |

 ةكئالملا هدهشت دوهشم هناف ةعجلا موب يلعةالصلااو .رثكأ أ اعوفرم هنءاللا يضر ءادردلا يل
 1م ب ع ب بسجج ا ١ أ تت

1]! 

 ريا نع سو درفلا دنسم ينو* عيش لاق وأ |ديبش ةمايقلا مري هل تنك يربق ىلا تني ىح
 نيوحولو*نائر وريم نأت 2 هل تدتك يدهس» يف يف دصقمةكم ىلا مج نمعوفرع سايع سي سس
1 

 لءرد يقاس يفيفرازافاكق يقومدعب يربق راز نم 5 :رم هنعاللا بقر يلع نع نسما

 هلت بجو يلا اًرئازةنيدملا لاى. اعوفرم هللا دبع ل نع افيأن ملا ىبحيلو
 حيت كنسن دوأد يلالو » مآ ثعب نإمرت لس دح ايقتاع لكرمو ةمايقلا موا يعافش

 ا[ قرازرمو
/ 
 م

 ا

 ١

 ئ هلا لوسر ربق راز سمو ةمايقلا عى هععافش هلك اح ةليسولا وةجردلاب ماسود عشا ىلص

 ١

 ا
 ا
 ا
 ا
 ةبيردص مالسلا ةياع درأ قح يب جوري هللادرالا لعلب نماماعوفرعدري رهيلا نع ا

 أ ةليغف هم فتاىلاعت هللا هه نيج مامالا مهن« ةعامج كانذ ىلع دقتاو ةرايزلا باب ي ىغيمبلا

 | اسالا ايل يقييبلا هب لدتسا ثيدحلا اذهو ج ةبظعيف يشو ملسو يعل لصددر
 | كرم ىلع مالسلا ملسو هيلع هللا ىلع هدر يف ثيداحا ركذ نا دعب يدورعدلا لاق مث
 | ءادهشلان ا يداملا دبع بالاك هللا طارصلا ءاشتتايفةيعل نبا رك ذ دقو هياعملسي

 ا | يدوبعتلامامالا لات+ مالا يطا وي ةيارقرع مهياعرلسو ملسملا مراز اذا نينماوملا لك لب

 ة هيلع هللا ىلص و وهف ملسو هيلع هلئا ىلدنيلسرا ا ديسب في ةنيلسلا داما و قحيفاذ هناك اذاف

 ًاقيقح الفا هجىف ْمكو هرقل ءدروش اًناعديلع دريومربق دنعفيلع ماسي نم معا املسو

 ف”راميلاسو نءعيزرابلل نائالا ىرع ه قيشوت يفو* هي يلا لصوتب ىف وح |يندلا كلم هيف قفني نأب

 تفريذلا ءالكوح هللا لوسر اهتلقف مونلا قملسو هيلع هلئا ىلع هذا لوسر تيأ يل نبا

 ثععسش ملسوه عشا لم يب كاربقىلا تعدق:ف هن ؛ للا تي نودسلا ضعب يف تدب > راشب

 غب كشالو نيملاصلاو ءاياوالا نم عام نعدطشم لقنو مالسلا كيل ءوةرجملا لخادم

 ا 0 يسولسو هياعهّللا لص وهوزيرعلاهبادكح يناهب هللا ربخ | يتلا ءادومثلا
 يملمك يئانو دعب يلع يرذدما ظناحلا» اور اكملسو هيلعدّللاىلص لاقدةودنا زيميف ءادهشلا
 رع ديج انساب هجامنبالو لائنأملا مرمع ءايبأ الأ ةايحيف شد اداكذ ذ ميل يح يف



 دس ولا ةتولادعب و تلةلاقابنم غرقي نيحدتال الاس “ىلع تضرعالا يلع يلصي نأ احا نأو /
 اذه قري يح هللايبف مالسلامبيلع ءايننالا داسجأ لك اةنأ ضرالا لع هثاد اتولل ا

 أ انباع! نءنوةقحلا نو كتل لأ يدادغبلا روصتموباذ اسال لانو لاثبث«هجام نبا ظفل 0
 00 عم نولي ال ءاينالا نأو هتمأت تاءاطب رسي هئاودتافو دعب يح ملسو هيلع هنا لص انيف نا

 هزل ف لكل ةايد دوعي مطقنو قوملارئاسا عامسلاو ملعلاك هت 5 اردألا توبت د دقتعل

! 

 ا
 ا!

 ا
31 

 م

 اناو ةينيلا لطفقوتيال هنكلايللاب ةطورشملا ص رمال نم ودو تبان مورا منو
 ءاتغتساللاو ملاعلايف ذوغتلا ةوقمه ةينبلامم ابنا ! اهاضتقف ءايبنالا ف ايلا ةلدا

 أ هترايز لف يف ةريتكاراث ا : اءثيداحإ يدوهمسلام ءامالاركذ دن دعب حتي ريثدلادئاو عل ا

 0 كلذكايلا رتلاةةيزف : رايزلأ نأ تس" ؛ اذاو لاق هربق يف يسمناوملسو هيلع لص

 | اوعجاو فلطاو فلل ىرطا دقوءادهشلاةرايزا ةديدملا نم ماسر هبأ هدا يلح هجورخت يش

 ١ امل ذل ضنا دس“ ىلا لادرلا دشتال هانعم دجامةن الث ىلا الا لاحرلا دشت ال تي دحو هيلع
2 

 أ دعت نأ طملل يضدتيال اعوذره يردها ديعم يلا نع نس دئس ةبش نباو دحال ةياوريف

 ا عاجاللو مقالا دهتلاو اذهيدهسمو ءارطلا دولا ريغتالعلا هيف يغش دج ىلااطادر

 ايندلاعاصمو ةراجتلاورك ل1 راد نم ةرجملاو داهجلا اذك وكلا ءاضقأ ةفرا لاح ادش لع

 هيلع هللا ىلع نأ نأبا امنأو ال ليقو مرحي لف ةن الفلا ريغ دجا ملا ةيقبل لاحرلا د ةيفاوفلتخإو

 ةن الثا ريغيف ىطملا لاععا منمنا ضايعلقن و#«اهزيغنودابراةدوصقللا ةب رقلات املسو

 دصقو فيرشلا ربقلا هترواجشنيدملاد هس" هتباغتراي زلا دقي رئسلا نا ىلع ردانلل وهافأ
 اهتيملربقلا ةعقب يظعت د مقلا سيو يح ناكرل اكةعثلا كلت لح نه ملظعتل هيف ل ولاا رثازلا

 ١ تيدح يف يرذخلاظفاطا لاثو للان عم يربقيف فراز يا يربف راز نمهلرةوابيف لح نعل: |

 | يف الارازب ال تح لمهمال ناوةرابزلا  رثك ىلع اهحنوكب نأ لمسجي !ًديعيعربق اولمجتال |
 ١ 2 يأ اورق متويب اوامجتال ماسو هيلدا ىلع هلوق هديؤري و ديعلاكتاقوالا ضعب |
 .| ةراب لا نركتأل سو صخماقو اهلارذخنتلال دارملا نوكي نأ لمدجي ريبسلالاف#اهيف ةالصلا |
 دايعالايف لم#ل اممريغو عاتجالاو ةنيزلا رابظإو هيلع نوكملا فديعلاك ذؤشنال ءادينالا |

 ١ | كارت يلا نع ملا قل ادبع لاق *هنع فرعنا رماللاوقرايزال الاف ٌرباللب
 ١ لاننا راك نال ملسو هيلع هللا ىلع يبا ربق نر ,ز لاقي نا ىلاعتدللا هجر كلام رك امنا |

 | ةبجارلا ناسلا نم ينعي ىلا ديعلاق ةبجأو دراسوهيلع شل ىلص يبل ريقةراي ز زو اهكرتءاش نمو
 د | ةجردن«برقل لب تايتسلاو تاب ودنما د1 لذف نم سو ةيلعدتلا ىلص هتراي زةيفنطا|تكانو# ١



 اما
 2702-1: ا سلا

 لاقو * هب لوطن النةعيرالا يهاذملا بشك نم كلذ يف لوقاملا يلا درسدقو تابجارلا
 همزاي هنأ يدل ف !سوهيلع هلا ىلع يتلا ربق روزي نأ رأذلاذا ةيعفاشلاانباعتعأ نم ا ايضاقلا ّ

 ةبرق هنال قا وه هب عطقلاو * ناهجو هيفق,ريغ ربقروزي نأ رذناذاوادح اوكيدو ءافولا '

 رملمو هيلع هللا لم هتايح يف هيلا ةرحملا كلاذ ساج نمي جودفو هيفةصاخلاةاداللةدوصقم |

 ( ةكىلايغااوم اولا دجسملا ىلا يشملال رذنلالماوةلاسبلا حرشيف ةيكلاملا نم ىدبملا لاقو# |
 | لفنا سو هيلع هللا ىلم ينلا ربقةرايزل ةنيدالا ىلاوةرمسلاو جملا وهو عرشلا ف لصادإف
 لين ىلا دبع بلاطلا بيذبت قو ةرمالو دش ءسيلو ش دقملا تدب نمو ةبعكلا نم

 كلت مطتسي مل اف ةرايزلا هيلعاوطرشو جي لارج ؤتس!نوندبز يبأ نإ يدرميإ اعيشال

 ةيناث عجزي نأ هيلء هريغلاقو ةرايزلاةفاسم ردقب ةرجالانمدري لاق روزي لرانسلا
 ىلع رجاوتسا ناو ةرايزلا صخي أم طقساو:سب ةنسل رجكوتسا نأ قادبع لاقوروزي يح
 هركحذ يذلاو نسح عرف اذهو بسلا لان#نالقنلا نتا دقو دوز و مجري ةمذيف ذه
 عرشإ رشقمالو ظوبضم ريغ لمت هئال عمال ةرايزلا ىلع راجئتسالان ا ةيعتاشلا ينءيادباعصا

 ناوريفلا_:رعقباي .كاهيأعصيال امتكلا ذ نالاضي مت: فوقولا سنن ىلعتسقونأ ةلاملاو

 لوجلاو هيف ةباينلا حصت 1.«ءاعدلا نال ةحيم# تناكفي رشلا ريقلادبع ءامدلا لعتسمكو

 زاوج يفكشالومالسلا عالباوهو ه لب 1 ثلاثمسق يتب و# يدروأملاهلاقا ملطبر ال ءاعدلاب

 وهلا لص ودنع ءاعدلاو ةيلع مال للرادكتسالا ةعجوملاو لان ث هيل ةلاعجلاوت .ناجالا
 يناثلا لصغلا هلوقاليأضي ا قاتلا بابلا ينافولا ةصالخميف يدورملامامالا ر دارج_:سرال#
 بادآو هئاءدو همالس يف هلابقتساو ىلاعت هيدملا ملسو هيلعشا ىلص هب وئازلا لسوتيف

 نيلسرملا نكس نم هثت رير دماجي و ملسو هيلع ىلع هب عفشتلاو لسوتلا*ةرواجلا اوذرايزلا

 عب كلأسا براي لاق ةئيطملا مد [فرتقا اخ ثيدحو املا صو نوملاصلا فلسلا ريسو
 كنال برايل اة هقلخ اجل وا دمت تفرع فيك مهأأي لاقن يل ترنغال ملسو هيلعهللا يلددمم

 هللالا هلالي ردكم «شرعلا ماوق ّلَعتيأرف يمر تعفر كحور نم" يفت خنانو ك ديب ينتفاخ
 ا مد ايتقدع هنألاقن كيلا ىلللا يحاك مسا ىلأ فضت | كنا تفرع هللالوسر دمج

 ١ يئانللو * كتقلخ ١ دعم الور كل | ترفش قف هقحب ينتل أس ذاوكي لا قلما بحأل هنا
 يبا قارصبلاريرض الجسر نإ َن فينح نب ناثع نع بيرق يع نمح لاقوي ذم ْ

 ريخ وهف "تربص تاشناو'توعد تش ش نا لاق ينوفاعي نأ يل هلا عدال !اقت ملسو هيلعمت ا يله 1
 هجوتاو كل ًأسأ ىلا مهللا هاعدلا اذهب وعدي وهوضو نسحب ًاضوتي نا مرمافدعدان لاقشلل ||



 !ما#

 ديو ”يقهعنش يللا ىفقتل 5 مام يقف رىلاكب هجوت| يلا داي ةها يادعكينكبلا

 ىلا فلاي ناك اجر نافيا !فيت> نب نامعءنعيئفاربطلاو هلو* "ريمي دقو ماقد انديقوبلا

 ا نبال ت كلذاكشن جا ظنب الو هيلا تغتليال ناككف ةجا اد يف هثعهلنأ (يءرنانعم نافع

 أ هجوتاو كل أساييلا مبالا لقع نيتتكر لصف دهتملا ثنا ضو ًاضيمات اه لاق فينح
 ىجاح ىفقتف قر ل كب هجيتأ ينادهتابت مالا يب مل اسو هيعمل لص دمع انيك ||

 هديب لخا تح باوبلا هءاجف ناقعباب ىلا مكاَذ عمت لجرلا قاطناف كعجاح وذو :
 ام لاق م هلاءاضقو دمجاح 0 :جاحاملاقفةسفنطلا يدعم هسلجاذ نافع ىلع هلخداف |
 نب يقف هسانش نءجرغ#م اه ك ذاق ةحاد نم كلل تناكامو ةعاسلا يحك تجاد تك ذ ا

 امهلاو فينس نب |لاقف"يف هتك ىتدىتجاحيف رظنيناكأم| اريغ هللا كازج هالاقت دين |
 لاق هرمي باهذ ديلا اكشف ريرض هاتاو لسو هيلع للا لص هلا لوسر تدهش ينكلو هتك
 هللا ىلص يبلادل لاقث يعش دقودئاق يل سل هنا هللالوسراب لاقترصيت وأ وديطشالل ا! امال

 هللاوأ فيدح نبالاقت اوعدلا هلي عدا نيشكر لص اضوتق ءأهملا تا سو هيلع

 يف يقأيسوطق رض هب نكي مل اكلجرلا انيلع لد ىجشيدملا آني لاطو انقرفت ام[

 يل نم نيذلاد ايبنالاو كيب ىي اه هئاعد ف سو هياعمللا ١ لد هلوق دسأ تشب ةدطأت

 نعن' ةداعلا يفر ةباجالا يف اببس نوكي دقيظعملا وا بويحلا ركذو*ديج هدنسو ثيدحلا
 اذأو هنم ىلعا رد نم ىلاءاج هل ني هجوتي دقودل انايكأ باج ملا صخش دنع ردقدل نعل سوت

 لدا سو هيلعهللا لم هبلازرلاف ةنواخع ىو راغلاثيدح يق ع أك لاععالاب لسوتلا زاج

 هللا يلم هب هجوتلا يأ هجرتلا وامفشتلا و واةثاغئسالاو لسوتلاب زيبعتلا نيب كلذ يف قرف الو

 مام ريغ وه ذاةايل لاح يف اكوعدي نأ بلط ينءيكلذ نو مكي دتو* ةجاحلا يف لسوهيإع

 رادلاكلام نعميص دن ة يشأ نبأو قييبلا ءاور اه همر#بهلأسي نع لاب ءلع عم

 ٍ 1س اطخلا نب رمسنامز يف ا سانلا باص !لاقدنع هلا يدررم ءنزاخ ناكر

 أ( هيطدشا لم ها لوسرماناف ١ رككهدق مهاذ كنمال قستسا ل اقف موديلا للص يبا ربق
 َىنكلا سكك يعد! قو نوقسم مهن ا:ريخأأو السلا هئرق أف ربع تنثا لاق ماحلايي يفملسو
 نيب ود* هنع تزج أم الا ولآ ام بر أي لاق رمت كبفريخ اة هنع هل يشر ربع لجرلا أت
 لاقوت# هنعمل يضرةباسصلادحا ثرملا نب لالي مادا اذه ىأريذلا نأ نا لا يقف يس

 لسوهيلع هاى له هللا لوسير» .رحيف خيشلا وباويئاريطلاو اذا تنك يرقملا نب ركب وب امامالا |
 ريق ترضح ءاشملا تو ناك الفمويلا شاذ اناصاوو عوملا !ديف رئاورارطضاةلاحف انكر

 بل م ب م

 م



 ا

 فرم 0 مانا ف هتياريفاف مسوي ع هلالمشا لوسريملا موكشأ مرق أ اي لاقو يفابلا اندنع

 مايأ ةنالث ةديدملاب تعج ريرضلا يرقملاسفنن نيس بلا وبا لاقرخميلا :ي لسانا

 ام ريثكيف حقو دقشلذ نء ريثك رك ذ بقع راصتنالاو نايبلا هباتك يف يلذاشا
 نم نوكي م1 امامط لكسملا نك اذا اميسيلسو هيلعشا لصدرم اي يذلا ن ا ٍ
 لاقو*# مهن «نوكي نب وأمهسنناب هنولوثي نا كلذ اولثس اذا ماركلا قالخا ن دا: ةيردلا
 يتكفاهيرب نم ١ أوسي اوفايطالا اهنعرجت ةلعةطانرغ لها نم لجرب تلزؤن ىليشالا دمت وبا ١

 هئادل ءاقشلا هيفهل اسي ماو هيلع هللا ىلص هنن لوسرمملا | اياتك_لاملايلا نبا ريزرلا نع ٠
 هلو ا لمالا يفءانركذ !ر شييعتو

 يشتم دج هللا لوسر ربقب 2 قش زيزو باتكا

 ملسو هيلع هنا ىلدُما لوسر ريك يلعئرقوةفيرشلا ةعيدملا بك السوزأ الا وه 1ةلات
 دنع ءاقستسالااياهنعشا يضرة ذأ اعرما يضع 7 يأمره دناكم لولا ربو رعشلا اذه

 نع لقت ناو نيملاصلا رئاسب لسوتلا يبسلال ات ايزو لب *لسو هيلع يلع هريقب بدجلا |
 ينفملسو هياعمأ ىلص انييدب صخي ثا يضبني هقاخ نمريطعبهللأ ل لا سنامال لادبعزبا ٠
 ساكو عكسأ اوطخلا الن كعلا يفرباطللا نب رم نأ هتعدأ يخر سلأ نما

 هيام ىلع اهيبنب كيلا لسوتن اك أنا ميللا لاق هلا ىفر لطملادبع_ءر
 نانا ةنوقسف لاق انةساف لسوا لال اني با معب كل! لمرات انأو انيق

 هللا لص اني م هيكل قست انا مهلا لاقدنعدلا يغر رحعنأ سأب معنبأن ءاشأ ةبهممأقا الا ىلإ

 اب ةبعع مب سابع لون كاذيفو ! اوقسف هتبوش كب كيلاعفشتساومل سو هيلع

 روع ةقيشب يقاسإ ةيدع * ,لحاو زاجل هللا و قد يحعب

 كيلا مرآلا يل هجوت دقو هئادد يف ذاق نعش يهدر سارعلا نأ راكب نب ريبزل ةياورولو
 تبيمخا يدلايطا لث٠ ءايدلا تخرأثيغأا انةساق مل سو هيلع لأ ىلع كييبت نم يفاكك

 تكهرأأن +« ضرالا الرع ليج كاست انمار *+:دا هرااماعكلذ نأ رم“ .ءنيانع هل ةياور فو

 ىلا قالو يشاوباوتفاد ترعتاو وبل نال وسر ايشلا لسردلع نا لس يا

 كلرتو ناك ع أو انسمب ريدك لينة ديف ليث ذدحاو لك م«نامالخ دعم يرلع فخ دى ةيقر ظني

 1 أ
١ 

 أى

 1 عم تعقل ابلجري ةيراج يصفكرأ | ا افيعش ثب تبة تعج هلأ لو رايت تاقفريقأا ىلا تشرف

 | يدج اًدهبيفرما دقن ساب الاب اي لكت لافو انمسو ارو رب زبخ يلا تمدقف اهراد ىلا
 | نايلس وبأ لاق# ادج ةريثك ىحملا !ذهيف عاقزلاو انيلا تأن تعجيجتسو سدا ص ا
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 6 - حج ا حب حسبو
 1 لاقت مو ديلعمتلا ىلصهللا لوسر دم« يف أكلم نيثب أ ريما رفعج وبأ رظان لاق درج ||

 وعداوتل ها لبةتسأمّلادبع ابااي لاقو رفمجوبأ 1 ناكتسافايحتسم رك ايم هتم هر ثأو |

 ميسر # ربقلا دنع هئاعد يق بدأ ءوسهنم نم وا ن هيلع طو بما يف املمحو ها ممنلا ا

 نماندف يئايتضسلا بويا* اجةنيدحيبا نعةحلط مماقلا يبالدثلا حر ةةينحيلا كقسم يو

 ! # كابتم زيغءاكب كب وربقلاىلاديجرب لبقأو ةلبقلا ربدعساف ملسو هياعهشا ىلص ينلا ربق |

 / هجورملي امدهجوولبقلا ىلب ام هربهظ ل مخل عنصر امن وظن ال تاقف ةميدملاب اناوينا بزخعلا
 يل ا بباب يبت

 أ آلا لاق موق بداملاعت هللا ناف لويس اذهيف كقوص عفرت ال نيئموملا ريما | ايكلام |

 ”ميعاوص نوضخي ب عدل ار !لا للاقق اموقحدموتيآلا ع ينل توصقوت م 58 اودع اوت
 ا

 أ ةيآلا تارجدلا ءاَدَمن نم كلو داني نينا نإ لاقن امونمذ و ةيالادلأ لوس دنع
 ا

 / ةليسوو ةكتليسو وهو هنع كهحو فرصت ملو لادن يسر هيطعدنلا ىلص هللا لوسين ل, رقتسأمأ

 ا 8 آو ىلامت هللا همفشإفهب عفشت اودإب ,ةدسا لب ةمايقل !مويرىلاءتدقاىلا مالسلا ربط مداكميا
 زا طنا سيف بث يلبتحلا يرماسلا هلا دبع ينال بعوتسملا يفو*ةيآآل ”ملبس امل ذم

 ! حالا ا .ءربتملاودررظف اخ ةلبقلاو ههجو ءاقلت ربقلا لءي و هعيحان فقيفربقلا

 ١ "مسوق ذبل فاو الصلا هيلع كبل كب امك تلقشل مهلا هنو اعدلاو
 | هتايح يق هاتان ابتبجوا مت ةرفخملا يل بجوت ناكل اسأف | ارففتس كيباتيتايثاو ةياآالا
 به نباةياور يف كلام لاق ضايع لاقرت# معا ملس و هيلعهللارل ص كيدنب كولا هجوت ايفا بألا

 ا 2 لس! ووعد وةلمقلاىلا ال ربقلا ىلادهجوو فه اعدول سو 4 اع هللاىلص يبتلال رءوس اذ

 يو يفي و ملسإ نكاووعدي وربقلا دنع مق نأ ىرأ الزلاق هنا طوسملا ع نعةياوديفو

 اةتسابق قلعتبنا هلىرت منالي يذلافكلال لي ل ان جحلايف زاوملانب اد الدقم اانا

 | لسوهيلعشاى م يبنئاروف ددع كل ذكو هل لق وعدي و فةينكلوال لاةعادولا دنعةبدكلا

 لجرلا دارا اذا لاق كلام نع ىو .هنايئابغصالا ىموم يلا ظفامللا نعي دوعال لئاملا س

 ىلصي ورملسو هيلعشا يلم يبدلا لبةتسي وةلبقلا ريدعسيف لسو هيلع لمولانا
 ربقلا ىلا نرعمكرتيشف اذا دصق !ٌملانهنابيبح نبا نع .سنوب نبال ةنو#هل وعدي وهيلع

 ةئكسلا كيلعود لع ناو ملسو ةيلعمللا لص ها لوس را ىلعملس مه ةمن واف ةبقلاءاجو نم

 | هنايغرر“ يا مملستو هيدي نيب كذوقو ملعي و عمسو ملسو هيلع هلا ىلههنافراقولاو

 ررقلا ينعي هطسو لب ةدساوةلبقلاك |روأظ ىلوت هكسات :هيف ركل هارب (لاقوءاهفو عدتوامهنع

 | بويامدق_لوقب ةفينح ابا ث عملاق كرابملا نيشادبعنع ادي ور يوغللا دبل لاقو



 ا"
 ف 5 ص
 || هجرخا امدل دهبشي و جدا هيقفلجر ماق.ماقف كابتم ريغ كب و لسوهيلعهثا لص لوس أ

 ةنينح اياثد» دب ز نب دام نأ ل «مالسالارناءالانايب يف هنن يف يورحلا رذوبا

 م يكب د اذهببوي [!كندخ ةفينح وبا هللاقيفايبنعلا برب 'هحيش نعال ذ يف ثيدملاب
 ماسو هيلع هلا لص هلل لوسرربقب ذولي هتيأر دقق تيكب ال'يئايتخسلا بويات 3 املا 3

 | اهاكح ةياكح ىلع افطع ىواتنلا يف ثيألا وباهركد اه ةفلاغع هيفو دحا نددت أر ٠! ائيش
 ةينثملا ن' يجورسلا لاق همالس فل لا لبقتسإ رئازلا نأ نمةخ سيلا نع داي زب سل نا
 ريدخلاو ربقلا نويدقرةرنوكي و هصأر دمع فقي و بد.ىفامركلا لاقو»#ةمبقلا لبقتسم فق ١

 رشوة رف ةلاىلاهيجوو ةلبقلا ىلا » هروظو فقي هزيغو يف مئاشلا باع | نعو# لقا لبةيسم ا

 ثيالا ىلا نعلقن اهناملاعت هلا هحرم اهلا نب لاكلا ققحلا لاقو + ىف مثنأ ليجح نبا لوق
 تأت ناةنسلا نملات انيتعهلبا يخر رمت نبأ نع ه دمسييف ةفينح ىلا ع نءعيور 8 دودرع ١

 مكرجوي ربقلا ليقتسنو ةلبقلا ىلا كرب لعبت ةلبقلا ل 1س هنا لط يبنلا ريق |

 بهذ..ةءاج ةربال زيكلا كسنألا يفو# هتاكري وهل ةحر و يبثلا اهيا كليلع مالمسلا لوقا

١ 
١ 

 (١ ردق رادملا» نع دعب وهراس لم نوكب ثيححس دقأا سأرلا دنع مال السل ف ةي هلأ ةيفيطا |' ا

 ةيفداا نميفامركلا دشوتلبقلا رب دشسس دقملا هجولاةلابق فقر نامملا رودي خعرذاةعبرا 2

 هتاقن اهىلعدت# اف ىشب سيو مهنفعي هعيئوةلبقلا لبةجس س اهلا ربقلا ريدتتس فقل 0 ا

 امودل البقتسم هيلع اسي حلاو لاو يللا ةلمأسم ماسي تيملا ذاديف ددرأي نأ شباب الويعتن

 باب ىلع نوف قي دهسملا يف ثدي لاطلاق او اك سادلا نا نم ريبكلا يورقلا ةمقاع نع قبس

 ١ فيرشلا ربقلا نولبقشسي ًارناكر دكيح فير شلاهجولا الات رذعت هبيس نوانسل سيلا ا
 ُ نا 03 :رططلا نع قبس انفيرشلا سارا ةيحالع نهد ثيلا باب ةيحان نه أ ا

 جاللاغدا لقفل 11 فقرمو هو لاقةضورلا يل اساللا دعما نيم
 اونو تارحألا تل> دا الن ةضورلا ني ربدتسم قود دا اهينيتلاة ةيرالانوابقتسي اوئاك

 أ( ىلع ”اذا كلام نينا تيأر لات نادرون ةءانعلاب زنبالو#فيرشأ ةلادجرلا ىلياع
 | باد 517 يدربعسلا لاق (ةرواجلاو ةرايزلا باد د) هماما موقوف أي ملسو هيلع هللا نص يبلا

 هاضراو ةيصرأا هقيو كادي در ةراذتسالا ى ءاهرفسإ و جامتام(ابش «)ةريثك ةرواجلاوةرايزلا

 ناوخالا وخالي دوتوديفةكراشلا دعودأزلا يف ةعسوتلاو ةقننلا ةاطاو هؤاضرأ هج تب نم

 روك ذطوه»ام كلذزيطملا هنب جور دنع ؛ىشب قدصتلاوامهبقع داعذلا رنيسكرب لزالاو

 دشب برقتلا ارم« يوديوةرابزلاب برقتلا وني ةيبثا صالخا (ابنمو )جملا رفسجادآ 5



0 

 ١ ىمشلا 0 موللا « كريفلا الو كما كرابتول 0 اجزع يلع لوم و الوجا !

 هيلع ىلع ينللةب وسلا راث الار دجأ ىلا نمهقي رطيق | امعبتني و تابرقلاب نم هريغوشالذ |

 سال الرمالعالا كلت بر هاد انك اهدي درت الإ اوذالصلا دي زءيف ةكنيح ذه 2و

 ع ا طسودب أع هنا ب الم يبل و ارامل سقاادبع كفو نال برق اذايمشأاو لجرتلاب |
 ا

1 

 ه«ينفكلل 3 سو هياء هلل ىلسمذمل مريشوادإ تهل! هيل دلصلاو يربتلاد د لحزا ا

 (ةج اطئضق بانجاقرايز زالاةجحأ حلمت الث كح نمد ارااودرمأ والاثتاب اشيا دميظعت ا

 راثك او ىلاعت هيأ اكذو منا اوديف ناكتعالا اشياكلذ ممودياف ايلا عراشلاهعديمل |

 كلذ زيغىلا دنع ٌنآرقل أرقلا متخو هن اريج عةقدصلاوم ملسر هيلع هللا ىلص يبت !!لعمداسلاو ةالصلا

 نلرعال ا كن تايوركملا بائنثحأ اضيأ يونيو هلم نسديخن مولا ةرئقمل ف رئازا بهتحل | 5

 ا ةيابصو اقرشمرلاب دأدزع تأ[ (امنمو) ملسو هيلعدقا لص داو سرر هللا نم ءايحت اررظحلا

 | قرشلا ةرثك ماسو هيلع هلا ىلع هبحمزال نع ذا اونحو املرغ دادزا اود دادزأ اكو أوتو

 هراوتا طياربر هك اياووراث ا ومدهاعم نمبرقلا بلطوديلا

 ناد راكذتو اهيلا قوش * هل يملا لذ يتلا رايدلا كالا

 نازداو هنم جنو ةعرلو + ترك ذ أك نينحو ةثأو
١ 1 

 ١ ةوتالدلو الل يبسح هللاب تنم أهل للا مسإ هتيب نم جرخ !ذالرقرنأ (ابن هول

 الاسير يف يي 0 ىدلسمبلا# 0 رد تاو تجرش دل ملا يملا ي لح 11 هدأت ؛ الأ

 ؛ ءاملظ اوامل اءالزأو !لزأ الش أوا ل ضأن اكب ذوعايلا مبلل يندجرخ! اك يدق
 ع

 ا (اهتموزد روس دصاقل يسم ذلا رح ىلا كي يلا اذهياثم قود لع _"ريلئاسلا

 ١ يفدغأ أر تاثواقرغتسم ليل موهياعملا ىلص يبا ىلع ا ةلاوؤالصلا 0 نمريسملايفرآ اغك الأ
 1 مح

 ركذلا نعيهنلاوفورعتلب ر الا نم 4 ايلخي الو اهيف ةالصلاو ةرايزلاب اهيغفلسو
 بلا ةريغ غابلا ك ثادالع * مذ !ملسر ةيلءهلا لص دقر ةحنم يف عويضت دنع سشفلاو

 نح نعمات داذأ( !ممو)ب 2 ةررغالب ةبحملا ءاعدأو ةريغ بم ظعاةنايد سانا ىوقاو هب خخ
 ىلا غوأب وامملاب رشبتسيلوءوش و اعوضتم ديلا اهمالعاو اهابررصباوةئيرشلا ةئيدملا

 لئاقلا ردهلاو ةنيدملاب ارشأبت هعضوا ريعب وأ اهكرح آباد لعنأك نأو
 هلاج روث حال يرا ايسال # هلايلا قوش ديزي رايدلا برق
 هلابج سار دعب ىعتدب و *اقنلا حال ناب يداغلا رشب وأ

 هلاوحا نم هينخي يذلا ادب و * ةوبص يذنم ربصلا ل يعكانهف
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 | اعضاوتا لاجل ن ومنك انأ د ارا لك ايش نأ دوار نايلسوب! لاقر#مهلع ركديإ ولحاررلا

 ا اىئاز ةنيدملا درو ان يرهرجلا لفنلا ابا نا انثل ةدلايفو«لسو يا لم ةيبل الالجاو هلل

 ا ابنالر موسرلا نافرمل اداؤذ *انل عدي مل نم جياتأب اني 5 ا أدشنم ايكأب لجرت |خربب نم بو
 انكر هب ملث نا هنعنأب نمل # ةمارك يشع راوكأل ! ئعالزت

 | لعصر يذلا مرما وها حنا الامل استلاوةالصلا دعب لوران ةنيدملا أمر -مأي اذ اذا(اهنمو)

 موجب ود اهيل إد ةكربلاو ريخغأ نءديف لستنأ دلاعدو لسو هيلعمنلىلص كلوس روكي نأسل ١

 كءايلوا هتثزر اميز أو كدابع ثعبنموي :كياذع نمينمأو راد دا لعيف هر مار 3 كتي

 | ىلع هقب :رط تناك نأ او تاركذملا كرتو تاريخا ل فو بدالا نسل هبف ينةفوو كتءاط لماو ١
 ١ لسا(! ,ئمو)ةفيلملايذ روسو و لح سى كب و هبتيشب ىتح سرعملا | زواي الفةفلل !يذأ ا

 | يقره مريغو ةلباتحلاوةيعئاشلا نمةعامج هبا "احرص هبايث فظن! سئلوةتيدملالوخدل | ا

 ٌ | كلذا ديشيام يميستلا يواسؤب رذلملا ثيدحو هدفو عم همر دن يف م ءاعلب سف ثع دج ا

 الات اقو «دبأيث فانا سيأو و بيطتيلد ره 1! رثب نم لوخدلا لبا ةلستنيلو ءايحالا يلو

 ١١ ضعهلعفي ام بنتو ارد دم لستغيانةنيدلاجر احل تفيإ نافذ ةيفنالان هيفامركلا ١
 ةنيرشلا ةعيدملا فراش اذإ (اهنمو) مارحالا لاجب اهيبشت طبشلا نعيرج مسدلا نم ةلوجلا ا
 || هللا اهرامايتلاةمتبلا اهنا ابابخت !ييرظع ىسعرلف ةئيملا ةرسملا ةبقدل تءارثو ||
 نه ام هئاو ايف هددرت ديعةئيرشلا همادقإ عقاوههسفنيف ليو لسرديلع هلأ لسدييملا

 نع لمتط لس زعلا همدق غطو هودالاءؤطي عضوم (:
 نمدنار ايدلاي هشاؤرتا اوذ ىلع فسأتي و هثوص قوف دقرص عفرب راوهتم ردن اثم ا

 لابقالاب زوفيل هليس كواس مزالي وهب واذل رفغتسإ م لف سيتا ]رطخ ىلعةرخآلا يكلذ ا

 دإلا بايوم هلوخد دنع لوقبنا (ابنمو) قئلايوذنم لوبتملا3 ةيحت ضظيو غاقللا دنع ||

 يل لءجاو قدص جرف يجرخأأو قدص ل ادم يبا !ةدأ ب ردهفاب الا ةرقال هلا ءا تاما مسب

 ,. ام رخآ ىلإ هللا يسح للاب تن ءااريصت اناطلس كلدل نع

 مم

1 

 / ه3 نم جرخ اذا هلرقيهثأ ىت
 ممقعب دنع اةاطءابليغغتو غاجالاب 1: ؛ عاقباا ل فنا ثوح اهنار ةنيدملا فرشه بلقيف و أو

 |مهايمو امغرا فرش هلاو * اهتاصرعيف لب راج ىثم ضرا

 ةرورضال او اما عرج فير ادب ايأدير» ارب يديني دم دينا( انما ١

 ا 9-2 | احلا فا لنمو ماكس ا دينة لير جرت ل يل ل ب مئايفلا يلا لزإمو مالسلاهيلعليربج حوت هلا يلا طبع ىلا هنأ رفقسإلا,دعاش اذان هيلادب
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 (| ليربج بابدصقي وماقلاب ةاياءوةخواعوشخ ددرإلا ليزاتلاو ي حو لا مضوهو لوئاكي .

 ,ريغت فصيلو هلق غرتيلف لوخدلادارأ | ةاقديفيق ًايسالللضفا هتملرخملا نا مهشعب لوقأ

 20 5 نذأتسا 5اريسإ فقيدرأ !دنايلسوبا لاق# هيلادجوشم وهام ميظءارزهتسم |

 | هرونب ويركل يجوب دممظملا هب ذرعا الق لوخ لا يف نجاد اجرم دقب وءأظعلا لعلخدي |

 دجحان ديس لعلص ملا هلال ةقالد لوحالو لد اول مسا ميجا ناطمذلا نم عدلا ا
 كعمسرب اربايل جتنا وايفون ذ يل رثغا ميلا اريخكايلسأ سو ةبعصودلا ىلكو كلوسرو ك دبع | |

 ةحرو يبا ابا كيلع' السلا برالا نسي يعمد ينعش ضرب 3 ايف ددي ينالووأ 0
 لوقيهناالا جوخ دجسلا لغ دالك كيال ؛نيحلاصل اها دابعلعواتيلع مالاس اهتاكرب هللا

 ا( لق ناو ف اكستعالا وديان دجسلا يف راصاذأ هنا (أهتمو) كلضف باورا يلستفار جورلعا دنع
 ١ لي سلا هني ز نم ءيشىلارظنإاب لوغشم ريغعف رطاضاةاعشاخ ةفيرشل اةضورأل هجوتي مت هئامز |(

 | نا يوبنلا لسالايف فق رق ةنئالاو وعوفلعأو راسكالاو ةيشطعاو راقوفاوةيملا مسد ريغو ١
 .كلرإتت ياخ نيتك 1ظ0010100 2 ريغ يف ام دبش نمودنم برقا يقال اوأيلا>ناك ١

 تاحرامزامإو موق فاخوأ ةبوتكم تع "1 نافصالخالاونورناكلا امالي ل تاس يفأرقي ْ

 ١ تامبم نءدل بوينإ دلوبقلاو قيفوتلاو ءاضرلالأسإ وه يركشي وشادمجي غةيعتلا ||
 ا - ىربطلابحلا نب لاهل ىب وشتلا ينو« ةيفدل اد دعىملاعت#لب !ركش دلو لوسلاةباهنأ'

 هجولاةلابق هور ءلوكيلاذا |ةيحتلاميدقث لعتوةي وبلا هانا ند دسم ناقلبتيو

 ةرأإ زاده يف ةيكلالا ضعب صخرو يضع لاقاك لوا ةرايرل ١ تبتسا ناك ناف فني رشلا |

 نع تمدق لاق هنعهللا يضر رباج ث يد»_فوالا أليادوعما اركلل :لكلاقرةال علا ىلع ١

 ْ لافال ت تافهيف تيلصن دجحلا كذدأ لاقفهيلطمل ملسأ ملا و هيلع هل ىلص هللا لوسر تاثر ف معآ

 هللا ىلص يدل لجسم يف# ىدعت و ىمخنلا لاقو#*ىل يلع سف تن مهي لصف دسملا لخ حاف يهذأف ١

 ممابلخدا ذأ لوقي بيبح نبا لاقو#ك لام لوقا ذه ربقلا قأتنا ل | لية دبع !اةيشلسو وهيلع

 ووك ري غدسشوم سالب" ئدعيبهئادب ريملسو هبات لتنال وسر لطم السلا وهلا

 | هيف ىلصي عضو ىلاداع ملف فقوذ هيلع هرورمو ربقلا ةيحانب يذلا بابلا نمهلوخد ناك
 ]| لخد اذا ثيدا ريل لادا ب تسلا مال ساابالواناينالا بيبح يادار وه !اقيض نكي ا

 فيرشلاعرفلا» ىلا كلذدعب هجوتب نأ (اهخ«و) لسو هبلعهللا لحي !! ىلع يدوم كدا ا

 ضاف راسكناو ةلذو راقوو وضخ فقيف فينا فقوملا اذبيبدالاةياعريف هللاب انيعتسم أ

 ةيفدملا نر ينامركلا هلاقابفةالصلا يفاكهلامث لدهن. اعضاو حرارجلا فركم فرطلا

 يل ا د هس وسال

| 
 هس يس



 1م

 تجسس بابلر . ةيناثلا ةعرصلا : ازا يقكالذو ةفقلا زاهسم هاج فيرشأاهجرلل اابقتسم

 لبق تلا فو اعدم كابشن هلا ثدح دقودإبةةسم نيب نع ىلا ىلبقلاةروصق أ

 رن ىلع فراول!لرقخلا ذاةدسلا وهوةروصقملاة الت ل>ادهدعب و دوا يف ةردملا لاخدأ

 ةعج اولا يف بير نبا لاقو ةثال الثماللادبعنب!لاقو#فيرشلاربقلا سأر نم عرذا ةعبرأ

 يشبنيف قس امومنب فقرملا ناري دعب ٠ ايحالا يفودنم زداوتلبقلا ءاجون:فيرشلاربةلادعقاو

 برقث تاك( ال هربآ ن«برقلال وأيح هوز تنك أ اتيمهدوزأ ءاتفعوأ هيدي نيبفقبنا - 0 ب

 نيرذطلوةرجملاو مهلرطتسراملئساوما رئازلا رظنيلو*يهتنا ايحنأك كو ركل هصخش نم ا

 داررضعب ملا ءايحالا يف لاقاك سو هيلع لسا زا نمكاسامءىشب رظنلا لابقا |
 رضفحأو كئازابدعلا يف امرشرمكللا بن يفةءركلا هتروص ليف لاقل كترايز روك ءايمو |

 راتوو ءاي لوقف ءانخاالو توص مفر ريغ نع ادصتقم لسع تناك لقي هعبتر يلنع 0 000

 مالسلا «نيملاملا بر سراي كيلع مالا ثالث هتاكري وش ةمحرويبلاا ريا كيلعمالسلا

 كيلءمالسلا*نيييبلا ةاخو نيلسرملا ديساي اي كايت م الاسلا# نعم ىبث الخ! ريخاي كياع

 ا 0 كيل مالاسلا + نيلدمغا حلا دئاقاب كيلع مالسلا «نوقتملا مامأ أي أ

 هللا ةريخأل كيلع مال املا هلا نأ يببحاي كيلع ءمالسلا# ثيب نذل تشابك مالسلا

 ا لا ةتسهطارص ملا يداهم اكيلءمالسلا علا ةوفصاب كياءمالسلا ا
0010 

 نيرة دبسس وسرعه بوو دام ل بس مس

 مالسلا *ميحرتف ول نينو ًابدلوقب در ميظَع قل ىلع كن دلوقبىلاعتدلا هم ٠

 هتعاطب هلأ ١ انرم !نمايكيلع مالسأ اجديلاعذجلاو وكيل كيس ىمخلا حبس ن ءايكلع ا

 #*نيحلاملاهللا دابعو#كيلسرااو ءاينالارث نسل كي مالا هيلع, السلاوةالصلاو 1

 *«نيعجاكباوصاو#نينمءال تابما تارهاطلا كجاوزاو كن ؟ىلعو *نيبر ةلاهشا ةكالمو
 ىو دمأ نمالوعردب ىزجا« ل ! طق! هنا كل ارجع 20 واني ب ياي ادبا[ئاداريتك

 ددحو هللاالا هلاذل نا دهر هقلذ نمدحا لعاعالسةالصمئاو كر !ولكاو لفن! كيلءدنا
 ترد اددلاسرلا تغلب دق كنأد يشاو هقلذ نم هتريخو هل هلوسرو هدبع كن ادهئاود كب رشال

 أ قدلايف تدماجوةجالل تحت واوةحللاتقاو ةمغلا تنشكو ةمالا تجصنو ةنامالا

 ١ عيجو هتكمالمو لات اولصق م حرفُو ةةنينمومْلا 'كاَع نصي رح ؛مدنع آم يلع زيزع م كيش نم لوم كوسم“ ماج دقاق ثيح هراتك فهل ع كت نكو هداج

 ادومع اماقم هثدباو ةليشفلاو سا !هنا ريالا هلا لوسراي كيلعدضراو هناوعم يف هقاخ

 لوما اًنعْأَو كونأ امي اتم 1 نولئاسلا اهلا !نايغبنبا امقيايمتاودتدسووينلا
 كج تلم

 دا دعس. مو منح
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 هريخر دقلابو رخ ألام ميلاوملسردا وهبت هبد< وهتك المو هاب تنمأ نب دحاشلا م مع ان كل

 اًنيَدَح ذ إ دعب ابو خرت ال ابر انباقعا يلع اندرت الو كلذ يلع ينتنت ميللورشأ|
 كليوسرو كديع دم ىلع لص مهللا *:ب ناموا تأ كلِ ةمْمَي كال نراك بعَي

 دمح ىلعككرابو يه اربالأ ل عومضارل لتي هتبرذو دج وزاودجتل العد بالا يبنلا

 نيو#* د. عدي كلا .نوللعلا ىف ميهاربا لآ ىلعو مهارنا لع تكراب اك دم ل[يلعو بمال يذلا |
 أ للا لورا كيا اللا هاو هضم لير تت تقلا همبعقاضو !كاذظنح نءز رٍ

 اهبا كيلعماللسلا لوقي كلام نعو#ا دج راصتقال هريغو رمعنبا نعو# ملسو هيلع

1 

1 

 ا كالا هيلعو ليوطعتلا مخفعب راغخأودتاكريوهفاة حر 7 ا يس بي صخ_ بيا اسصجل

 لتقف مالسلاب دحا هلاصوا ناك نام ىعتنا كريات ىنتثو ملسو هيلع ص دبل ىلستف
 هوغو هثازو رايكيلع ب نا لكي الذ وانالفنب النسا لوسراي كياعماللا ا

0 

 لوقيف هنع هللا ى در قيدصلا ركبا هانم وصيف جارد ذ رشف هنيه بوصدملا رثازا رخأعغ

 | يهتف رو راقلاهي هيقاثوملسو هيلع نا مهنا لوس .رايفص قدس را الو عال

 اع :؟بوص لاو رشي م او زيخ ملسو هيل عملا يل امثال لويسرةمانعهللا كارج راقسالا ظ

 نع ىلامتدا كازج م السلا هبه عا يذلا قورافلا رك يايا اللا قفار ردق

 ذو عريغوانباتا ن :زممريغو يووثلا ه5 ذأم اذعدا رح َويَخلسم هيلع هلل ى ايدمحتمأ

 كيل مال لاهو فديو فطعو ل سو هيلا لما تلوسر , ىلع ءانشلاومالاسلا بيبح نبا

 هلعاومالسالا نع ىلاعتدلا 15 رج رمعاوو ركبابا اي ملسو هيلع ىلع شا لوسر حاصأي
 /|| دقن هنافو دعي هما يف ءايأ اهتفالخ ندح طو هتايح يف هترازو نع يأ يري زووىزجسام لضفا

 يق ناس الاول دملاب هاهناخو هتا يح يف قدص يي د« زول سو هيلع لص هلا و أ عمك

 هريغو يوردلالاق همحريعسسانابا أودننج يف هقفأر .كلالذىلع ىلاعت هللا اخ هتانودس هيما

 هبرىلافب منكتب ودب لسوف ملسوءيلء شا !قصدشال اور هجوقلابت ةفقوم ملا رك رئازلا محرر م

 ا يلارت دعا اناجتنك لاق نيتسقم# ىب وتعلن نعاش هم ءاكساملوقي ١ من نسحا نمد |[ ا

 )7 ذا رم ولرتي هللا تمعن وسريع للا لاق يار عاف اخ لسو هم اعدل ىلص |
 7-2 هلع
 كب انش يأذ نم أرغتسم كتئدقو دب الاد اور و ةكؤاج وجعا ايملظ

 لوقبأشنا مدملا |

 مألاو عاقلا نيبيط نم باطق * همضعا عاقلاب .تنفد نم ريخاي

 كلو دولا هيلو ناثعلا هيف + هتك ّس تااويثل ءادنلا ىسنت



 جو م 1 0 وس

 يارعالا قخايبتعاي لاقفمودل !يقلسوهلعمشأ ىلميالاتيأ مزيانبعىب :لذف تفرصنأ مملاق

 همر كيدن يبا نبأ ربخ هممت امكلذ لعمد قلو تأ 13 يدور لا لا +هلرتغدق هلل نابورشبف ا

 ظ

 ١ اوملطذ إم - اواو كيلع لنا اميف_لافىلاعت مّن نادل لوسراي لوقت م مو احوصنةبرت 1

 يفرش و كهمعو كد لع ينءك هير ناش يسارا لال ًاساوديلا كب عفشتس لال لاا

 عيفشو نيا ماخاب كايعاغشو كنك ري يدل يف رقاد هعسعت و جا عوقمي وءاسا نار ردبع 1

 | روسلاو ِي مال دصقب و رست امواتيو ماستلاوةالصلا نم رثكيف م ايقلا لوط هيلع قشنا

 ام

 لاقفلسو عشا لع يللا ريق دنع فقونمن | اخلي لات 2 هك ردا نم ضع ن رءلاعت هل

 ١ ملسو دكا لصاديأ تاو دلو اوضاع آر نيلي يَ 33 ل ص 2011 نإ

 ةجاحم ويل اكل طقس نالف ايكيلع ا لمشام م ا ةرع «نيءبس اطوقي دع ايكياع

 ىلاعت هعباب ىد ادبالناهصئاصن نمذاهلا لوسراي كيل اءدنا لص لوةي نا ىلوالاو موضعي لاق

 |( كلذ بقعقب وتلا ددجي عمالسلاوةالضلا هب نرتقي ال يذلا ءادنلا فكلذنأ ربظي يذلاو

 ابامجيف ماسو ديل هللا يلم هيدي عافشتسالا وىلاعت هل ىلا عرتلاو رافختسالا نم رثكيو

 ك لع تدر دقوا يك ةرمأ يتافغو يلي تيزاوارردك ًملظ يسفن تلاظدقويآآلا' مق
 تناو * يف رىلا يلمغشت 7 نأ كك الئاس# يذ نم ارفشتسم كعاجو#» | ريحتسم كب و ارئأذ

 || كب لستم ينلب رقم يتطخي فرسان اهر*«نيملاعلا بردنع ةيجولأل ربقات+نيئذملا ميش

 نيملاعلا بر سييحاي يل عفشاف نيمدا !مالو ايأ نخ ريغ شل طوح يئابح و درر ركترمز ف

 محرل لعل ءاجرأا ير مركب تقاعو كب ابلبز :ودكرأ اوجو كترضد يف اناأ مث نييذلا عيتشو

 يلمفذت لضفلا اذايكترجر دقو * ةقلمم يلادآو مينشلا تنأ 2 نيبذملا
 يلمأ ايو يلؤساب كبانج الا * هل ذالم ال ىعضا كلير اذه

 برعلا ةداسأل 35 زيوس»و * مخلل دقبي رغ فيض فيط هروغ

 باطلاو دصقلا نر موزيكنلا وُ ايل 7 نونامزلان روعاب فشلا ينركماي

 بسلا مظعا نم نم اجرلا يف لاو 2 ةيهأذم تناق يذلاماقم اذه

 1 ناطيشلاو كديعاناوكبيحاذهموللا لاقف في رشلاررتلا لباةم يل ارعا فقو يفدالا نعو

 يغرو كبيح بضع يلرفغتف ناو كردع بضغو ك دبع زافو كيب رس يل ترفغناف كودع

 ا نا مهلا ك دع كايتو كودع ىقرتو كبح بضغتنأ نم موكا . ثناوكدبع كلهو كر دع

 لاف #* هرب لع ينقتعاف نإ املا ديسال ده ادهربق يصاوقتعا دي .«مهيف تاماذ أمأر 5١ بوغلا

 رانا ساجيو»ل !اوسلا اذه نب كقتعار كلرثغ دنا نأ برمعلا اخ اي تلق يممالا

 م يسب ماس
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 1 را ير حل حبوا

 ' 00 ىبمومايالر وية ةرايز بادآ نع بذيل حيشيفو# دبحوتلا يناسونامالا تافمل ةعماجلا ا
 اميرق ةايحلا يفءاخا روزياك ادعاق رازءاش ناوائاق راز هاشنا رايخلاب رئازلا نايئابفصالا ا
 يوردلا ل اقر «نيلبسماو ةناوخاو هيدلارأو هتامبم وعدب و ىهتنا اراموائاق رازاجروس اج ||

 ربقلا تريب فقف ريقلا س أر لافي رشلا هجرلا ةلابق لسوتلاو ءاعدلا دعب يا مدقتب م ا
 امو همثأ اعهسفنل وعدي وهدحمي وىملاعتهللا ديجي وةلبقلا لبقتسإ وكاندىلاةناو طسالاو

 مريغو ةيفنطلا ب بنك ينو#نيمل ملا ,ءاسوهئاوخ اوهحايشأ ومد ر انا نمداش 5 ناوريدلارلودبحا ١

 أ
1 
1 
: 
] 
1 

 . يس م سس ب بيسي سا مي سسسما

1 

 ا
 وهو درع كف ريغ نم الوأ ةرايزلا مالس مم ءاعدلا درس ةيكلا ا ضعب بنتك ةرداطرغأ

 يلامدقتلا نموفيرشلاهجولاةلا_بقىملا دوعلا نم ,زك ذ امنا ةءاج نب زعل لوقا قفاو“

 ماسالا لاق*«نيعباتلاو ةباضعلا لمف نع لقنب ملةرايزلا بقح ءاعدلل سدقملا ربقلاس أر

 مالسلا نع في رشلاهجولا ددع ءاعدلا ريخأت اذكه كلذ بترنم شرف تقيكدووعملا ا
 ءاعدلا عم هدعب وةرحملا لاخدا لبق فلسلا ينقر نيب عملاو اهلل ينفر نيخشلا لع ا
 وعدي و هدنع فقيوفيرشلا ربخملايقأينا (اهننو)نسح ودويفانلا يفةلبقلا ليقتسم |
 ديز,نعف مجا رشلانمدب ذيعتسي ,ومجا ريطا ملأ وهل رسي ام لعمدمحي ويلات ||
 دجتا الخ ازاملسو هيلءهثاىلصدتا لوسر باعصان ء الاجر تيد طيسق نتا ذبعنبأ |

 أ نولبقتسي مهدي اكس لسوهياعهشل ىلصمللا لوسر ناكيتلا ءاملصلا ربدملا ةنامربنوذخأي ١
 || نيطا ءالا نءاهريغو _تثيرجابلا ةناوطسا دنعوعديو ىلصي و *نرع ديو نواصب وةلهقلا ا

 ساب نا ( امتءو) ةفيرشلا ةضورلاب ءاعدلاو ةالصلا نوم رثكيو لشفلا تاذإ
 نانا قاملإ كي ودب فاطينا زرو ب اليورتلا لاق *هبفاوطلاو هئيبقثو ربقلا ر ادجأ

 أ دعيباو هجن دعي نابدالا !لبهليبقأو ديلاب همس ,ركي ولاقمريغو يميلحلا هلاقدب رياقلاو |
 دير طخ نموهيلع ارقطو ءالملا هلاقيدلا وو باوصلا ره اذههتايحيق رضح وا هنمأأ
 ْ عرشلا قفاو اميف يم اغا ةكرإلا نال هيافغودتل اوجه وبف ةكر ريلا يف غلبا» و لاب سلا نإ ١

 | نعرج ها دوييلاو ىراصتلاةداع !بايبقثو دعاشملا سم ءايحالا ينو شتنا ءالعلا لاوقاو ١

1 

 ا

ْ 

 أ لعهدب عضو الجبر ىأر هنا كالامنب سنا نعو# عرش 3 ركن يتلا عد ا نم كلذ ناار رفعإلا ا

 هيلعلا ىلع هلال وسر دبعلع اذه فرعن انك املاقوداهنذ ملسو ديلعسا لص يبنلا ريق ا
 دمحا باتك يفو *ه ديب هسو الو رادملاب هنطب قملب القي ا يورسلا لاقوملسو ١

 ٠ هكنعفقإ الو سي الو هب صلب الربقلاب نقونميف ءافشلا يف اك يدنا كيعس نيأ ١ 1

 #هلبقي الوملسو هي امد ىلديبنلا لقب لوول دو هيلع ىلع يلا بق طئاحج سقت بحس الوةزبادت ينفحا قودي ظلي وع الوب ادع يبذملا يفو# اليوط
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 أ قلو سل ملسو هيلع ىلع يلا ربق لبتح نبا ينم هنا دبعالالتاقمرثالا ركب وبالاقو 00
 أ هتوورت *يث هيف ءاج دقو عتلربا :لأ اما لاقدقا رحال يقي اريتلافدل تلق اذهفرعا املاقدب

 / لور عةدورادر ربشأ |معس هنا اهينع هللا يضر رمع .نيأنع ب ذ يبا نبأ نعكي دنيانا نع

 جوراخا دارأ ثيحناكلام مامالا خيش ديعسوب !ينث نع كورا و# ةنامرلا يف بيلا نب ديعس

 نوقصاب هتاهلادبع يلال تاقكلذ نام اهتيأرن 'ءدودحسق ربخلاى لإ ءاج قارملاىلا |

 1 ةرحان يىررمرثيو هئوسع الة يدل المان 0 ىلعلا هات أردإ تاقوروقلا راد ميا |

 نعيدافادبع نبامقن كلذ لوني رمع 5 اذكهو -”.ةنومللا دبع وبا لاقق ثودكسإو ا!

 زيف سم رثككي نا ءركي نأك هنا رمت ربا نع دهنت يف كاس ع نبال و جةيمبت ن مجضديلا |
 دما نب ادي تالاسأاو للعلا ب انكيفو# قيس ال ديقلافوملسو هيلع هللا ىلع ب ا
 ريقلاب لمي مأثور وهيل هن ىلع يب كلا ريق س؛ل امرلان عملات - ليتنا |

 نعلفت ام لطيي اًذهوةعاه نبا زملا !لاقدب سأ اب ال لاقت ىلاعت هاب اون ءاحر كلذ لثم | /

 يف لدتساو هيلع عاجالا ماقام سيل ريتثاب مسمتلامدع ىكبسلا لانو« عاجالا نم يوونلا

 | بلطملا نع ديز نب ريثك نعقتا بنيان نع دلاغ نب معو ءنسحلا نييجهاور اج كلذ |
 | مهتبقرب ناورع قة ربقلا مام سس اذاق عطل! نيناورءلبخا لاق بطخحنإ هللاديعنبا |

 أ هلال اوسر تعجاغناونإلل ات أ[ ورمل ل اتااليقا معن لاف هيلع قات عيسنام يردن لدلات

 ى ومس يف همقرا هيف حرص ملل نع ,ل دمحل ةياور نم الا ثيدحلا م 5و مرمي ثار :

 كيسرامتالا بيويا وبا لجيل كلذو بالا لاقت اهريغبف دعذوب حرصو ع لفت ءقو ينل
 ا 1 س+٠دركيإل داتسالا !ذهجك نافتاقث هقون نمرقناين وياو ةفر عال لات نب رمعو يق كبل ل !اق

1 
 0 دجوفاموين ورم لبق هلخقتو نمح تبينها ودتلا يدووعسا !ءامالا لوف ريقلا ادع

 ا |اقتهياع لبق 1 2 يردتلهل راف هتبقرب ناورع نأ ربقلا لع هيجو م و دنجر

 ا هللا لوسر تععسرب حلا 57 هلسو هيلعمما ىلص لا لوسرت كج امنا رحملاتآ ميفامعن | آ

 ا ريغدبلو اذانيدلا ىلع ايكيا كلو هلا هيلو اذا نيدلا ىلع اوكبت ال لوقي سو هباعدلا لص |
 1 غرو قل ؛ لعل ريقلا ىلإ هناودنع هللا يفد لالب ةراي ذ ةصق لوالا لصالا يف ىبسومإما |

 كَ

 ناوفيرشلا ربقلا لعدي ل عضو هك يبا يضر لالب ناتإ جنبا يام اركذ و*هيلعدوجو 1

 ةبحلا يف قارغت الا 001 الولا خدي لعنيعلا هدي ع قي ناك ا مهنعملاا يضر رم نبا

 (| النءمهف ةايلايق أك مهينارع فلدخت سانلاو يظعتلا + ايلا ىلع لمحت
 : يروطلا يحناو فيصل هلاينانبانعلقنو هل رخأتيا انا هيف نممهتدو هيلا رداسي لي هسفن كالي



0 

 ا ١" ناك تايملا ادبصب د ردكتملا نبأ ن نأكل اق ى يمحتلا ليعامع نعو#نيملاصلاو وبث لييقل زارح

 يبلا ربقي شن هنأ لاق كلذ يح تعم ملسو هيلع هنلاى ص بلا ربق عم دخ عضيف موقي ا

 ال نم نظيو عدلا نم وبفيلستلا ددع ربقلل ءانجنالا بانتجا (ارتموزماسو هيلع هللا لص
 نم يمح سلو ةعاج نبا زعلا لا#ربقلل ضرالا ليبقث هن«حبفأو مظعتلا راعش نم هنا هلملع

 يدربعسلا مامالا لاق# رعشلاب هل دهشتساو هحبقب هلع عمدنيستل ىتنأ نم لب هبكت راف هل هج

 ةوفالد لود الو هوعبتف ماوعلا ةرسفج تيب دوجلا دازو هادف ةأشقلا ضعب تدهاش تلق

 نبالاق# هيلا لمبالو اهريغيف الرتالملاف سدقملا ربقلا ربدتي النا (اهنمو) هابالا
 كيدي نيب الوكر مع ءاروسر هلع ايلمدتر لج الث الص ثدرا اذأو ارمالسلا دبع ا

 هتايح يف هعناص تنك كا هتاسيفبزدم ةتانو دعب سو هيلع هللا لص همم بدالاو لات

 كاين - ال! اعل ضر ا كرتو هي هيدي نيب قأر امالاو همأ رثحأ نم هئانو دعب ةسصأف

 مزج ي ىعرذالا لا و مأكل اشب 4 نم ريل اب ارصنات تيبانافهسلجيف هيل ضو

 ربقىلاةالصلا_ئاةمعتلايفو+اماظعاو اكريت ءايلوالاو دايبفالا روبقملات ةالصلام ب 3

 ليهركلا هربقب اذه صتخي النا يشدني ديعرذالالاق ما 8 ارحملسو هيلع هللا بص هنأ لوسر

 هللا لور ربق سأرملا اسوجو: ةءةالصلا مرت قيق#لايف يوودلا لورق سمعو انركذ كوه
 يناههصلار لا لك ايبرقتلا نم ةلهجلا هلسفي امبدنجيو ها ءريغيملا ءرككوملسو هيلعدلا ىلص
 فق ىبح لويس !جراخ نمولو فيرشل اربقلاب رعالنا [اهمو] هيف ىونلا اقل إ إو لوسملاب

 مزاحيإال لوقي سو هيلع ىلع يدا ىأردناث دقءاتا الجرنأ مزاحوبا ثدح«لسي 8

 عماج قو ايارلا هحفأب لدم مزاح وب ١ كلذ عديملف# يعمل فقأ ال فر ب يل "يالا تنأ

 رءايكملسإ نا يرتأ رمل ىل<يبلا ربقب املا نعاكلام ينعي لثسو دشر نئال ناببلا |

 | كلذىرا الفدب ريم اذا اماقكلذ مسائل رثكأ دقو هب رماثك هيلعفلذ ىرامعنللاق |
 بي رغلا نع لكسو * لذ نم ةعس يف رف هيلعرمي ل اذاف انثو يربق لعجتال مبلل ات تيدر كو

 || لاق جدرحلا دارا اذا نكلو رمالا نم اذح ام لاقت موي لكملسر هيلع هللا لص يبا ربنيتأي
 ا جورلا دنع عادوال الالسل رمي ناهيلع ضدلو رم امتع ماس نا همز هزلي هنا ماتعب دشرئبا

 | مزاي شيلو طولا يف للا لاقر#مويلك ناينالاو هيلع مالسلاوهب رورملا رثكب ناهركي و
 سأبالهيقلاقو#ءابر ةللثالذاماو ريقلاب فوقولا ةنيدملا لها نمهنم جرخو دوما لخد نم

 ل وعديو هيلع لصيف لسو هياء ىلص يبنلا رق ىلع فقب نأ رقسمملا جرخ وأ رغست نوم م دق نأ

 || الر رغس نم نوءدقب الة نيد لهانم (ساننافدل ليقف امهنع نا ير رمعو ركبيلالو
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 ١ دحا نعاذه ينذابيإ لاقتمابالا واقم+لا يف وا رثكأ ءاذ ةرمموبلا شاذ نول نيود 5
 ا كك« ,ءينغا ميو اهل اهلواعصا ام الاةمالا طهرخأ -اماحإ المساعد اندلي هقفلا لها نم |

 (١ لاق هدارأ وأ رتسؤم اج نالاو ير ثالذ نولغي ١ اول 5مهتإ !هردصرةمالاءذهلوأ

 | مل اهبنرعش ةعيدملا لدار ,كلاذل اودصق ءاب رثلا نال ءاب رتلاو ةئيدملا لها نيب قرنق يجأبل 1

 ةبر ةرايزلا ناكل اهيهدم ن نءسخللاو يكب لاو يالا و ربغلا لجا نماهر دصقي

 يماذملاو روذح ىل !!ىفثي دف يذلا راثكالا اهنم هركي مئارقلا دسيفهتداعىلءهعكلو |
 ونا راكذل نم رويقلا ةزاي ز ثوري ريا نمرادك لسا بم اب نولوقي ةئالتلا

 العلا لدفار ريثلا لدن روبف دنع فونولا رثكي ناو ةرايزنأ نم راثكاالا بس
 دب أةدهجلا يف اج جلول رخآآن مةلبل لك جرخا تدك لاعت هلئادمحو ليقع يدم نبا
 لمحات نم الجرتيأر دمخ نب زي زعل ا دبع نعلاب ننبالو* هيلع لسان سو هيلع! ىلص يلا

 | عوقيأ ةعيبدعب سرأجن رثو ةعدلا موي !نهرصعلا لص اذأ ىقأيناسك نب دمحمل لاقي ةئيذملا |!

 هرعدلرتف اذه ع مب أعىلأ امرنا ةعيبر أل جلوقيف يسم ينح وع ديد: دك ربشلا دنع

 ا صرالاو مايعلا 6 | انمانغاوماللاو ةالصلانم راثك اي(! نمو #ىرزام«رالا اق
 لرالا دعست يروق م.يفتإت اكل نم راثك ؟ لاو :ءابللا يف يوبدلا ريهسلاب سجخلا ت اولصلا لع

 ا جملصمل الإ ىويسلا نر ةلودج راخ ل والا فصلا نوكي نا الا هن ةلضانلا نكأمالاو
 كد نارام متن ىطدا تبي هلل واو هيف تبملا لع ص رو ف اكدعاة يف ددج هلخد ايكو ةجار |
 ا

 ميسا

 نأ ةثالئلادجاسلا للا ننوبع اوناك لاق دلت يبأ رع روصم ؛ دعس جرخأو#هب يظملا

 ىلعأ سايق رابع هنافذقيرس كارلا ىلا رظفلاودي و دول لأةجرخينأ ل !قئيرتلا اب يف مي

 بحس هنا (اتءوز روق طار ةيابل ا عماعتبقىملا رظنلا» ادا دعم !: راج” راك ذافةبنكلا

 آ يورث انةمألا ربو مخ لسد يعد الص يلا لعمال دس غنا لا دبلك رغا

 هام ري نوقحال ب هللا ءاشنأ انادي زم موق را 15 اعمال لادرلا هنا !ذأ لوقيف

 انعنت الو مرجأ ّ رق الملا دن رخل عيب 3, لهال رثغامبألا نب رخال عتماعلا

 ل هب ايا يورالاضر.د.مردبةرهاظلا روبقلان ميت رس ! !مرو زي مهو انل رفغأو مدعي
 ليم لخادنال هعمل يضر نافع نيناةعانديمدقتلاب ىف مالا نوحرف نا :ناحربلا لاو

 | لن مالعلا لاقو دما ماسر هيلع لح لوسرن امهر ديلا مقعب راتخاو كانه
 |( نيرايلا ةققأيو دللا باب نع جرخي مقبلا ةرايز دارا نما نع يررثلا نياّشأ

 هلئلمو مأبلطملا دبعتنب ةيقصي متي علاق ةيقبلا نايئاركذ دم هنع هنا يه هةريلطملادبع
 أ



 ؟؟ا/ ١
 127 و يي بابل

 هتزواجيفهنيي ىلع دلبلا باب نم جراقنا ىت دأب املواأةنعدللا يضر سابعلا دهشم نا كلذيف ا

 يقابصشا ى يفر ةيفصب متخوف الواف الوادب رم نم ع مسي هيلع لس اذافةوفجم د الس ريغن ها

 يديس دهبسم دصقإلف عيقبلاباب نم ملخد اذأ مث م اهب مخي هناب يوونلا حرص كقوهعوجر

 ةكرلا ستنلاو ناتس نبكلاام يديس دهشم ىلا بهذي و روسلا ل خاد را ىدئاق ليعاممأ

 هسفأ دحأ ليج روزي وةيننخلا نممامملا نياراتعدسأ ءادببشلا روبق تأيلو عيقبلاب اسبلو
 كردي ودوعي تح يوبنلا دجحملاب مببصلا ةالصدمب ركي وهبغو ادجيلبج د أ حيحصلا قف
 قرضلدل 5و سما ءوو املضفاو اولا قت عدلا يضرةزمح ءادهشلا ديسب ًاديودب ريظلا

 هيقامويوةعجلا وراد زوملعيقولا تان عساونب دمج لاقدقو كلذ نعةمبلا

 ىلوا تبدلا موب يفوهوءابق دسم "رايتا ادك أتم ابايهتسا بحت وعدا ددعب انوي
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنللةب و دنملا راث آلاو دجاسملا ةيقب نايتا بت ةوهيلا# بهذي و ًاضوتيف
 ريشا كسانم فوج كاذب هكربتلاواهنءروطت وا برش يتلا رابألا اذكر هتهج وا هنيعتلعام

 هتماقأ ترثكن ي اذهو اهووءابق دحسوعيقبلا ةرايز باب اركذ كعب ياللا لياخ ١

 لوجسه ح تاخدام ةرهجيللا نبا لاق# نحا اهتدعاشم مانتغال سو هلق ىلصمدسع ما افالاو

 يلرطخو بكرلا لحر ىتح لاو اةقاوتل ازاموةالصلايق سولحلا الات سلج امةندملا

 نم ممسيلو نيعرضتملاونيلئاس اسال حوتفم هللا باب !ذهب هذا نيا ىلا تاقف عيقبلا ىلا جورطا

 كيس لقتتلافالاو لاملا مدعو روضملا عاود ميت نميف اذه تلق يدووعتلا| ىلا «هلثمدصتب

 || هددرتواهتلالج ةديدملاب هتماقا ةدمدبلقب ظحالي نا( اهنمو)طأ ثنلل عدو ىلواعاقبلا كالت

 5 يواابمالسلا هيلع لي ربجددرتو امله ةعتو ابعاقب يفهيشعو اهيفملسو هيلعتلا ص

 هللا_'ر يبا لاقو ىلاعتهشلا هحر كلام لف ؟ينملا ىلع ردق امهمةباد اهببكري الو

 رفاح عقي نا ىخ ًىورو#ةبادرفاجيملسو هيلث ىلم هللا لوسر اهيفةيرت أطا ناملاعت

 ةيشخا مامزب ؛هتماقأ ٌةليدسفت نا دبهيف ملسو هيلطهللا لصد لوسر ىثم ل#يفةيادلا

 كازا الوب آلا 'يهتارصأ ١ و ١ ىلاعتهلل لاق هتوص ضي و همادج ضنخبي و مظمتلاو

 رارسلا يِخ كمل ملسو هيله ىلع ثلا لوسروملكا ال ناتيلاهدعمشلا يفر ركب وبا لاق

 ءاحسكسلاو ءايلعلا 55 دل ناكس ةيخأ( اهنمواأيح هته ركب ملسو يلع هنا صام هرحو
 ىقيي ال نم ىلآ مهبتا ارمبسح ىلاهصاوخو اهماوعملا ١ رج لمدد لاا داو فارشالاو

 ارا خي مو راجلاب ىصوا سوه عملا ىلص هنالةياز ءاهيمظعأت أراج هنوك ىوس ةيزمدل

 عام ها كرتوعا مناوي درزن عنج تتح ,لكو لاق راجنو يف تبث اذا هنافعابتالا ك ادعجالابم .ءأ بتمر ريثحا املكو ىلاق راج نود
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 متت ل م ب ب ب ب ب ب ببي -

 ١ يفدتنك آس فرشه دعلوزيالو راجناو راجلا كح نعجرخيال هئاق همارك آك رتيال صخشت

 1 ىنعملا برق يروصلا برقلا ةكرب جشم وىسملاب هلتخي نا جرب لإ راد فيكرادلا

 ْ بيبح ينيطا ,لجا نم بلةلاىما * كلك ة يطرناةكا ينك سايق
 ا هيلع يلصهيران'صخيو بأيملا حرشيف لاقدتكما اب ايف قدصتي نات و اولاق

 عمابملعردق نمل اببةرواجلا بابمتتسا (!هتمو)يقيب لمايفها كر دال ثي دخل ديزب ماسو

 320 عر 1يبلا ادعو اج حرفلاو رورسلام اودو ردصلا حارشتاو بدالا ةياعر ش٠

 ربجو اب قئاللابدالا يرحب اهترقو ةمعتلاهذه ركشل قيفوتلاب ءاعدلاو عرضتلا نم |
 ناكسمالا بحي تاريذعا اوفا لفرط صرحلا ممكلل ذب فارتعالاو !مقحب مايقلا يفر يصقتلا
 ةجاملاردق لع رصغقيف جاتينا الاةقدصلا لغارةطبر ًالايثكسب امن هيىلعقيضي الو

 ةماماك اينددتدئافوةدابعهتروص املحتني الو سفن فارشا الو كلذ ضرعت ريغ يرع
 هلاقدلاةجاحلا هوعدت واة يتلا صلخب كرا الامرحلا يف ةمدخ وا ءارقو سب ردتوناذأو

 اهوا يويدلا ىلصملاب نيتعكرب في رشلا دسملا عوويلف عوجرلا راتخا اذا(1منمو) يروشتالا

 0 ربلا اوه انرفس يف كنًأسايفامبالا مالسلاوةالصلاو دجلا ثيل لوقب عدم« بز

 ال مهلا لوقي ٌمبحا اب وعديو رفا لل يهتم !مكلذ ريغ ملا ىفرتو بت ام لمعلا نمو

 0 ريشلا ربقلا يق ا ,ومالسلاوةالصلاو دملاب مح ؛ هقيرشلا لحلا اذوب دهعلا رخخآ هلعجت

 مطقي ال نا ىلاعتدشا لأ نادل بفوسر ايكال ان لوقب و الوامدقت اهوعديو ملسو
 ىلع ركشلا !فقزري و ال بهو ايف انل كرابي ناو نرملاس انديمي ناو كنراي زم انراثآ
 || يل سيو ةفيرمثلا هنرضحو يلسو هيلع يس كلوسر مرج دبعلا رخخآ لست المبنلا كلذ |
 فامركلا حرصو#ة :مسألاو ايئذلايف ةيفاءلاو وفعلا يقزراو ةلهس الييسنيمرخلاىلا دوعلا |

 لصالاو روهمثملا وهلوالاو نيتمكر يدجسملا عي دوت 7لعملسو هيلع لص ينلا عادو يدقتب

 هيجو ءاقلت كلذ بقع رث :ازلا فر صني مم نيتمكر ب هعدوال الزام لزنيال ناك ث يدح كاد يف

 || نء ريظي كاتهو+تاكربلا نمدتوقي اموقارفلا ىلع اًنرحتم امانه نوكي و هفلخ ىلا يشي الو

 مادكلذ ممزوكيو + تارفز ة:ل! قحاوأ مهتطاوب نء دعصتي و *تاربعلا قباوس تيبحلا
 لئاقلا ردهلاو#رايدلا كامل روملاب بلقلا قلتم *راراا كلذلق اوشالا

 بيرق اهترايز نهيدوعو * ىليأ يح ةرايز ىلا نحا
 بييللا دادزاف قوشلا بيط# يفطي رادلا برق نظاتنكم ا
 يععتسا لب كلذ غو هئمئاومعملا ركحألا نما الو مرللا بارت نم ائيش بعصا الو |
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 أ ةقيدملا راق اميس اهنلكشي نا ريغ رم هئاوقأو هلها ىلع رورسلا اهب لغدي ةبده
 دئايح يوني و هجورخ ع *ينب قدصتب ثرأ (اهننو) ةكرايملا اهراب "1 هايمو ةفيرشلا

 ردو دامملاموي يف لسو هيلع هلا ىلصدل اونسرو ىلامتهللا ءاتال دادعشسالاوىرقنلاةمزالم أ
 هيلع داع اب ءافرلا ىلعظناحي و ضرما نم دشأ ةسكتلاناف بوذنلا ةفراقمنم رذطلإ لك
 اي :فْوُأ ٠ نقرا لع ثدكحت امّنإَف َثَكَن نمك* ايلا اناوخ نوكي الو ىلاعت هللا

 ميلعار روي 2 قاع دهاء ا

 دحيسملا لفن يف ت تلاثلا لصنلا 96 (فيا ينانلاب لايق ءلوق يدورعسلام امالارهاوج نمو 8 |
 همام

 نأ قحأ 8 لادم يتلا لع سر كس ىلا لاق هربنمودعضو هدو يوبنلا ْ
 هلال وسر صتلخرهدعمللا يغر يردخا دعس يلا نعمل ألم يفض يقوي :ًالاديكم ؛موُقأ 1

 ىوقتلا ىلع سس يذلا ددسملا ياها لوسرايت اق هئاسن ضع اتق اسر هيلعدللا ىلص |
 دهالو+ ةنيدلا دعم اذه مددس مود لاف ضرالاه!بر.ةف ىصح نمافك لخافلاق |

 يبنلا دج وهاد دح لاق ىوقتلا ىلع سسا يذلا د جل ين نالجر فلتخ | هنعييذ .رتلاو

 كلا لافو#ريغكر وخ ءايقدجتم* ينعي لاذ يو ذهوع.ل هت كاذ نعل ًاسق ملسو هيلع هللا ىلص

 اذهؤ سيلا لسيما لصهلا ل وسر موقينأك نإ 1لاف ٌعةنيدملا دج مهلا ةيتدلا فاك

 ِن يسوي دووم“ ١! لاقمشاذه وه اهاف امي كت ىلاعت لافو كانه نم كلوا هئوتأي و
 هسيسأتمويلوا ني ئوقتلا ىلع سس امهم الكناعمناو دا ارما هنال لدي ام ءايق دحسيف

 نملئاسلا هموت امعفد قبس اه كلذ نعلارسلا دنع سو هيلع هللا ىلصهتباجا يف رسلاو
 «ريتك يخالاد قو لاق اناوكاذ يلع اذهةي زوهيويتلاو ءابق د سب كلذ صاصتخا

 رجلاو ماركا لوجلاو يدح م دجاسمة الث ىلا الا لادا دشت ال ثيدح نيحييعتلا يفو

 ريخ اذه يدحسم يفةالس نر يصعلا يفو لاق ثيداحا ىنءملا اذهيف قاسو# ىمهقالا

 ناو ءايبنالا رخآ يناف ماسمداز مارملا ددسملا الا دجاسملا ٍنمءاوس ايف ةالصفلانم

 فان لضففا دحسلا اذهيفةالصلاف ءاينالا دجاس رختآ يا دجاسملا ردنآ يدحسم

 فلا_:ىهلفتادحملا اذهيةالصلاف مارا دحسألا الا ءايبنالا دجاسم رئاس يف ةالص

 ايردب ناكوةرالا نعتاقث لاجرب ريك يفيفاربطلا ثيدحسل دب مسدقأل تيد ب ةالص

 امو_بلاتسدقملا تييىلاجورخلا تدراوهءدوأل اسوهنأ لع هللا لص هللا لوسر تم خلاق

 دبه ةالص ملسو هيلعدلا ىلص هللا لوسر اقف هيف يلصا ينكأرو ال تلقةراجت أ ايلا كورخي
 ”لجروسو ا هللا ىلص هللا لوسر عدبلاق كيعس يللا ْن ءرازبلالو 4 هالص فلان ارم روح

 يب ب ا ا
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 ا لضفايدحس٠يفة الص ملسو هلءهللا لص هللا لوسر لاف سدقألا تييلاقدي رثنيالاقف

 أ نم هريغيف يا ةالص 51 س دقات يب يفةالصلا نأ تاقئلاجر؛ىلمي وبا ىور دقو# |

 ألا هردقإمب ال اه هيةالص فلا نم لضفا يعن ىعقالا الا دالبلا رئاس دجاسم نمءاوس |

 (/| يواطللانال >لفنلاو ضرفلا مت ةروك كلا ةفعاضملا نا يوودلا لاق يس هذلاو لاق ةنالعلا |

 | اذيا هي حرصو فلاب ةنيدللاب لمع لك عل ذكق لارا لاق ءارصامف اللص ىلا يدجسا يف

 ١ ةالصلا اءوفرم رباح نعىقيببلا ىورامدل دبش و*ةيكلالا نميلذاشلادواد نابلس وبا 3

 | أ لفنا اذهيدوسميف ةعجلاو مارا دبساا الأ هاوسايفةالص فلا نءلضفا اذه يدجت»

 هلاجرو طسوالا يف يفاربطلاو دمحالو +افولا يف ى زوم انباهلاق 5 يبدل ليقع نب كلذ

1 

 مرالاو 98 لجرلا نانا عم هريغو ىلا اورو*مار أ كدسملا الا هريغ ف ةالص فلا نم

1 

 اسي تالص فلا فلا نء لضفا ةسيدملا دحسب ةالصلاف نيدعسلا ريغ اًهاطم دجامملا

 دجاسملايف رجالا ةفعاضميف يرخا ثيداحا يدوس ركذومارللا ديبحملا الاو ىلاعتثا

 أ
1 

 ا

 ٍإ
 ١ ةالص ثيدح رك ذو فعا هنت ةمبدملا يف لامعالاوءاين الا يف لاقو ىلاق م*«ةيكلاملان هوريغأو

 ا روش فلاي لفغنتا اذه اه يدبجتيناضمر رهشرم ايلا نيومسأ

 |١ لاقر# ربمخ فلا مايك لاقدتاالا هوو هر عنب نعو,ارم ادعت االاءاوسأميفناشمر

 ا هلوقأ هيدبز ا. نود هنمز ناكيذلا سو هيلع نا ىلص دج ةنعاشملا صاصتخاب يوونلا

 ا ةنامأادحاسملا ن هريغ جارخال اذهبي دييقث تاق يدورعلا لاقو اذه يدجس*يفةالص

 ا اميقكلذ نع هللادهركالاب لئسدقو*ةدايز زلاب هداع رقدسساعع زارتحالل ال ةئيدملاب هيلا

8 
/ 

 !الاءاوسامف ةه حفلا نم

 1 نايم بلا نالدلاودا. راين جيدا دجح "يي وهي لاقت هيحاص عفان نبارك

 رضع هيأ أودي زينا نودشارلا ءافاطا راهتسا اماةهالولو هدعب نوكيا ريخأ ملسو هيلع

 ا ثيداحا يدورعلا مامالا لفن ع« ىف مدنا ركنهثالذ هيلع ركني مووهعشا يمرباعتلا
 اودع جلا رمل لناس نزيف داموا امنا تشترك ان 7

 فك الوقت ءالعلا نعكالذ يف لقنون آلا هيام وهام ىلدرقتسا نا ىلا تادايزلا نمهيفلصح
 3 تركو مباع نيمدتمل مالك هي اد لدب يذااودوةي نب نيدلا ينل خرشل شلالاق هلوق اينم

 || لوالا فصلا تاولصلا يفاممماقمناكودجلاةلبقيف ادا ازذنامعو رم نمزيف هيلع رمالا

 تاعاموا ل الذ. ىلا نم دحا نع ينذأب امو لاق ةدامزلا يفوعو هيئماقيأ» لفناود يذلا
 الا كلذيففلاذيمل هنانوحرف نبا ناهربلا لقنو هأنيرخأ لا نما ذ يف فلانا اقلس

 | ىلا يرودلا قبسو لاق كلذ نع يروتلا عوجرمل ماكح الا يف لقن يربطلا بحنا ناو يوونلا



 لل

 1 ص أ ريد تشك ّه الص ةنوفتال الصنيع نأ يدم“ يف ىل نمش امني ىنأ نع تاقث ا

 هللا يدر ةريوغملا نا رع نحيي 7 يف نايحنبالو*قافالان ةعأرب واي ءاذعلا نما "ايددالا | 1

 أ عل رة يدك جرت يدل ف ا هلزفم نم عفححأ عر ني> ل_لرمهنا دنع ١

 أ دماج ؛ ةلزأج نأك هلعن وأ ؟ريخ هيف لعترأذع يريم لد نم دعس نإ يلهسم نا رع ىبجيلو *ةطرطخ ١

 1 *هريغأو هو هب أم ىري يذلا راك نس اتي داحا نم كلذ ريغأ د د نمو هللا ليبسف

 ْ هلع را ! !ريخ ملمع راىملامتدها و نأ وا اةالصل !له يروم لدن مسا ديزز توجد |

 نء يربقملا دي سيلا ن «عدلو# هريغ دم ل ثاذل علو ىلاعت لالي دعاجلا ةلزاع ناك ١

 | عاصر هللاولاتشا لوسرابم مهناولا؛ هعيب يف ادجس دم لجر لكل ناالا لاغاالتقثلا ١

 6 8 0 هل نال هتاسمعكرت راودتتس مك رخأ مك كين دوم“ جك كر ولو مية دجس# م م رأل ؟تريف ل

 و أ ١ ضاي رز ةداخرا يقيني د 7 نكاد ب نغير اهلل ةيطا ضأن رءيةضور قرحتمو 32 9 هلبا داع عنود وصلا قودع 1

 اه ثيدملا يربنعويربق نيبأ» رمع نبا . ءاهو* يضو> ىلع يربدمودازو هلشمةرورهيجلا ا

 0 ناكل له يريد. دنعدحا فاعال رباجن نعداح حو عاخاو نابح نبأ ردراديل الو ||

 08 ةمامأيج :! نع ناقث لاجرب ناسنالو لهل تبجو وأر اك ندم دمقم او بتال اريفخا كاوس لع وأ وأو

 ١ تاتا ةيلق إن ةكرمأ لام أه للا ةيذاك انيع اذهيرينم دنع فاد نم ةيلث نبأ

 يلإ :رغ لعموالايف ىاريطاا ر+ال دعالراقرص «د.هلبا ليي النيم سانلاو ةكتالملا و

 َ أ ىضأي ل نمهاضور ةشئاع تيب و ريل نيبأس هوةنما عرت نه ةعرت ىلع يربدم يردخغادي ا

 | ىتب كريبام سصاقو يبا نبا ود دعس نع هئاقتنا يف صاقلل نب رهاطإايإ اوى و+ةدجلا

 دارملا لبق ثيدحلا ىلصملاو يربخ نيب امنع ةلاي زنيالو# ةنجلا ضان رنمةضور يالصمو
 هابا نأ تالذل هتباور بةعى ب نإ رهاطلاة!كارديلا يبدد ليقر يربلا د حلا ىلإ اصلأب

 ا ملسو هيام ىلص يلا ن مشي دمحلا اذه معسل ادعس نا نرلوقيدحاو ريغتءعملاقىخي ||

 حانج ن هع ة يش نب ! ىررام» ديري و يدورعسأ ا|لاق#*# ىحتنا ىل املأ ودحسم لان يب ايف هي رأ راد |

 طالبا اه ناقن كالزا نيا يلت تلاقنةكبولا ص'ةويلا نبدعس تعب ةدئاءممتجرخلافراجتلا |
 أي دحس نيبام لوقي سو هيلعهللا ىلع هللا لور تعمس لوقر لا تهيئ اندب كتي [!كاقأ

 دحللا نددت مم رهاتهطا اليلاو تاذ يدو مسا ١لائةنطلا ضاي رنءةضور يالصمو اذه

 ١ نأ حعنلا يف رج نباظفاحلا نع لقن ع+ ةضورهلك يوبئاددع. ا ناىلاديكم رتوش ٠

 ١ لوؤت ابيف ةدابملا نوكل اجلا ىلععنا وأ اهضاير نم ةضور نوكتف ةدجلا ىلا لقد: ةعقرلا كلن |
 أ || ربكعاو ةعقبلا كلت كلا ذأ ص اصتخ ال ذأ رظهيفاذهو رم نبا لاقةنجلا ةضور لوخ دولا

١ 

1 
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 م يس

14 
 ا هربقباطاصتأوأ وابيف مو هيلع[ لم هددرت# مرخل ويا يار غامق كت فرشدي زاقوسم ا

 | يدررعسا رك نادمب مه كلذب تصتخا كل ذلف دنءاهب رقو ىمتعلا ةضورلاوه يذلا فيرشلا ١
 لوقل !ريفم عك ودا دم مقعي نعرك د زاجملاهجو ىلع كلذ ناب لوقلا اللا ضءنع ا
 هيف لمعلا كيس هلراب و هقرشو دحسملا اذه .للاستفا ضف يئامعسأا لاف لاق نيبجوأ ةصعن |

 1 تيبدارلا نأ روهشملاوةضور هلك هلعج ءاراف ةضورإسو هيلع لمشا لوسرم فطار أ ا

 ريقايذلا يتيدار !ةيزخ نبأ لاقيربق نيبامتياورل اهتعهلا ى غرة كاع تيب وهو صاخ أأ

 بيطالا الافءاهسشلا يف راش نكس تاك عقلي اويل لما ١

 اة هةرجعألا 0 _ ناف ي ا ةيقنالا | ١

 ةلبقلا ةيج يفربدلا مدقتأ : ةرح آلا تماس ناد يب ا ربنا قرط تماسابو ربحلا ثم 1

 مجيد دف فقس كللذو دعب ناارزلا اوفيرشل اىلدخاقاور يشر ةعب رولا 24

 اه صال ةضورلا نوك داقتعا ينبني يغارمانيزلا لاقو لاقل سو هيلع لمسزيف ا
 دح دال رخآ وفد ماشلاةيحان نع ماسو ديلع هللا ل لم هتويدحرلا مستنى ثا الاف يرعم ود ١

 هباعكم عض + يف ةلاب ز نبا ركددقر لاق ع# ةضور هلك ن وكي 3 ياسو دلع هلأ ل صدم يف ا

 وعيربقلا لا ريمان رببام عرذ ناةرامعنب لثوتو مزاح يلا نب زيزالادبع ن نءمادر راخ ليديا ١

 ى غ نبد# نأغيا نع لة سد سواعارذ نوسة مب را مل سو هيلا لع هيي ُ كو "ا

 لمعلاع ارذب نيسمتو نيت ا ةعامح نبأ انعرك ذوا ءارذنيسو ات الثاممي ناأكلام_رحاص |

 امهنكسو اريفرلسو هيلعشا ىلع يبلال>نالا !هانكس رابخا يفثلاثلا بابلا يفزلات* |
 نايب و راصنالات !هيدوهلا يكسر نافوطلادباهادكس يف لوالا لعنلا لودفةعبرا هيفو ١
 لذا :. يف يناثلا لصفلا لاق كلذ ركذ نادعب وعبت عمم قئتأ امودووي ىلع روبظو مهجن
 اركذ يف كااثلا لصفلا لاقكلزو هذ نادمب بورما نءمهنيي لخداهوجرزطعاوسدالا ١

 سو لمة لل ةبق ابدل يتعب امو لسو هيلع هللا لص ينتاب ملىلامتدن

 يف مبارلا لصفلالاقةي وبلا ريدا يف ط بلا هجوب لصفموهر كلذ رك ذنادعب مث ءابقب هلوزنو
 ةردسملا ين «يفهرإخ نم ءيبشو بويا لأ ر ادب هاتكسو ةئيدملا ىلأب ماسو هيلع هللا لص همودق
 انه هلق ةرورض راف ةيوبلا ريلايف طوسبو لصفم وهوكاذ ركذو ا

 ةراع يف 3 | بايلا ضيا افرلا ةصالخيف هلوق 96 يدوبعسلا مامالا رعاوج نمو
 ١ يق لوالا ةباصن رع ةعد ءهيفو تافيالا ت ارجسلاو هقاقلمتمو يربتلا ظعالا اهدهحم
 بيوس أ

 ا



 ايلا
 ض1 مدح

 ناعما مال صييان دن لاق دب زيف انو هع يف هعرذو 0 هيلث

 اذه ملسو هيلعملا ىل ام هلال رمل اقف و دهم باب دنءتك كروي للسكان

 ا نيلزاملا ياخ تن ذو مرام الوم يأز أ أ برلاةلروزللا !يف ذءا هللاءاشنإ لزألا |

 8 | نملاجرهيقر امي دري وهو راصنالا نمنيميتي نيمالثل رقلا ديف فني يا ادب رم ناك |

 0 لم ىبلاهانب ركذ نأ دعب و هيف مهيعمجناكو ةرارز نيدءساهبماةئبا رسم يف نيلبسلإ

 05 ل ىقتنأ ناك ايفلاة هنا كلئام بحاصى# نبدمم نع يب# يود لائروسملا املسو هلع

 ةعبرايباشل امدح ىلا ةلبقلا ن نءملسو هيلعشا ىف م يغأأ دهم" عرذ نم

 ١ ىلطلوم وهوتلت يدروعسأا لافاعارذ نوتسو ثالث برغل أى !قرشلا نءهدحو عارذ
 | لاطاو #.ةئام يف ةئاملأ ةياود يلع هيف رمالا ر قت | مملسو هيلع هللا قلم هيفدب رينا لبقدعرذ

 1 مدعبو ليغ لا ليو لبق ان صال ملسر هيلعشأ لص هماقم يف ىفاذلا لصقل! لاق مالذ يف

 ا ( كراكمتع هللا يخرةرير هيلا نعةلاب زنيالوىلاةةلبقلا لب وت رك ذنادعب ودب قل كثأو
 ُ عضوم عشا كرا هددسسم يف ماشلا ىلا سانلاب هيف ىلص يذلا لسوهيل هلل ىلسدالسعم

 ا تاثعلأ بأب عشت هك اذا ىتحماش ثلا ىلا ىتت عكر رف لخ مويلا قاخحلا ناوطسالا

 | فورعملا ١ ناتع باب ف ذاحم تنك ذأ ىتحهلوقب يرطلا طملا هنع ريعو مضوملاش كالذدتايق تناك

 ١ همليق تناك رهصأل نصص يف تناو نيالا كبكدم يلع بابلاو مالسلا هيلع لبرج بايمويلا
 ,| يلا يع ةفأ اهلا ةناوطسالاناوصاح امي ءرطملا لاق م عض 9 اا كلذيف لو هيلعْشا ىلص

 ةشاع يراوطساب ة 0 1 ةضورلا يفدطس وتل ينعي هراسة هج نع مالا ربظ فلخ

 ا اغلثو 3 نوسمح وُ

 انوي رشع ةعشب وتكمل تاواسلا اييلا لص لسو يلع هلا لص يبلانا اهيفةلاب ذنبا لوقعم
 اف ةلبقلا راوج يف نئاكلا يا بارهللءاجو يذلا هال الملا مدقل عال لات ا
 1 مدقتي نأ لب نيالا لينكس هين سي :لاةناوط ساب راحنل !نبااريلعمح 30

 !| يلصمو عذجلا لع له تراي ةلابز نبارك خندق“ نكل#رم الاهياع رقشسا يذلا هالصمملا

 1 ههطلملأ ةناوطسالانأ دم نب زيزدلا دبع نعرمال ا هيلع رقتس ةنسا يذلا و هيلع ها ىلع ي أ

 || بطخي ملسو هيلع هلا ىلس ىلا ناك يذلا عذجلا عضوم اهبارحشللذ وحن وأ اهانلث قولخلاب
 بعك نب هللادبعن ب ةجراخ لاقةناوطسا ربخلا نيبو اهني وةناوطسأ ةاقا1نوب و !ميب هيلا
 ىلاربملا يف ةنامرلاو كلينيعنيب ماقملا يف يتلا ةعزإلا تلعجو اليلقاهنعتل دءاذا للام نبا
 ا *« رمالا هيلع رقتسا يذلا ي يا ملسو هيلع هللا لهل لوسرم اقميف تم كنزا ةمعت

 ا ايفا < لسراف فحاصم ىرقلا ت تايم ىلا أ جاجا لسرا سنان كلام لاق راجتلان ,«الاقو |



 1م1١

 5 عشا لم ىبلا اماق الع تامعينا ةناواعسالا نوع نع قود هميق ناكو مفضي ذي دلل ١ ا

 ناكفيرر كلا 0 معي هلبقاجو اذهب وتاقى دورها لاق ملسو ٍإ

 أدب
 ا

! 0 | 
 | عد ع نب ديزي ٠ لوةميحصلايف اذلو زن وبتم ىو مايد ١ 1 يأ ديب تا 5 وذدص ناك هزا ُ

 ١ .ذمدعة العلا ىرهقل كناتلقق تح ما اد:عيتلا ةناوطسالاددع ع يلتيف وك الان الاية ل“
 ا رماظلاو*اهدنعةالصلا قري ملسو هيلعمشا لمهشا لوصر كا ,ًاريئاف لاقت اوطم الا | ١

 0 اذا اوطسأال يأ فيرشلا ىل 2 1ع ىتلا اهب داري اغاف تقلطاش ستقام ةناوطسالا نأ

 ا عضأو» بحا كلام ىل لاق دقت ةقلخم امهم لكأ لاقي ناكناوذب وتلا ةناولعسأالو ةدئاأا
3 
! 
 ا

1 
١ 

 ا

 ا

 ْ لع بعون با ربعو قلخل مل معلا ثيح الدم لسوهيلع هللا ىلع قا لوسر دست يف زهخهلا

 أ ِق بارحم دحسلل نكي لى «فونملا لوافةضير كاامأ ارهالصم عضوفتللا كلام «اهكوقبكالذ أ

 أ ديلولا ةراع ف زيزءل ادبعنب رمح ذخعلا ينحمدمب ءافلطلا دبعيفالو سو هيلع هلا لصددوع |

 ا ىلازيردل ١ دع نب رم راساملهدج _:رع راعنب دمج نءةلاب زن: [لافدرما يف طاح ماو

 ا ا مل لاق يلاومأو برعلاو راصنالاو شي رق نم ةنيدملا لها ن , ةيشم اءد ةبقلا رأ اجا
 0 را هناكم عضوالا | رع > مزايال لول انتلبق ر 4 "فاول 3 نايع اورضحا يلا |:

 أ فاران ادرواليل سو هيلع هللا يلص ينل ىلصل ا( ذادث لوال يني يل بقلا طئاخلا ناكر يرطللا لاق
 يي لأ ماقق نو ل هيكتم ءذحفيرشلا ردا ةلامر نركتمل او هيما لصيبلا يلعميف
 ْ : 1 اذه لعج اغا اغا او لدالأ ةيصخم نع رخل يلا كلك فاق 1 ريخ_ م ملسو ؛؟ةيلعللا ىلع [

 ا

 ا هأ تاناوطسالا نيبوامانملا نيب ةرتس ملسو هيلعللا ليلا لم« ةإقيف يذلا قودد فلا
 | فقرمنأو مسوي ىلص يبدلا ىلصم مضوم يف روك دملا قوددصلا نا يروشفالا ع عراد
 ١ اندجو كلامي حاص يعن د لاقدقو*لمالايف ىف ءانمتو اك طلغ وهوهفاخ مويلامامالا |:

 ا هيف يذلا مويلاتلرقلا دارج ىلا دعب ناكميسذلا لسو هاا ىلص يبدل لجسم نيب ام لعيد
 | لاق ءاملسو هيلعهطا ىلص يبلادعب ثدي زينلاةدايزلا يش يش ذعار مار نيرشع بارك ||
 ناكف ةلبقلا رادج ىلا ملسوديل دا ىلص يبدأ | ىلصمة راد هجو نم هقربتعأ دقو ين غاراانيزلا !:

 ناكم يف لءج امنا قودتصلا ناو هناكم نعزيفيإ|فيرشلا ىلصملان (روظي ب مكاذك ١ ا
 ءاذحر بدلا دومع لهي يْلصلا ينعيهئاءابحالا ينو هكسادميف يوونلا لاق ها لوالا ر ادجلا/
 فكريب دجحلا ةليق يف ىتلا ةرئادلا نوكتو قودنملا ايناجيلا يف ٍلاةيراسلا ل .ةدسي ونمتالا |:
 ع يلبقلا باوجلا ا مسودقو ي دو مسلا لاق ممل سو هيلع هلا لصد لوسر فقوم كلا ذف ذيع ١

 ماما ناكيذلا قوددصلال دب او يناثلا قي رم ا دعب هلح نع ريغتو هلوط يف دي زو هيلع ناك |
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 | ضوح ضرأن ءارهسإ عقتر» .مخرم بارعا يف ةماعدب هتابيف ناكيدذلاجو حوالاو يوبدلا ىف اصلا

 نك بارخلا اذه هاذا مايقلا يف عر 2 نما سف روك ذملا ضوحلا عسوو في رشلا ىلصملا

 روكا ضشومحلا فرط ىر ع يغبنق هريغو ءار>الا نع قيساملهشبعن ءفيرذلا لمأأ

 عبرا ناكذ روكذلا ١ فرطلا نيبو يلءالا ربدلا ل# نيبام تعرز دقق ربدملا يلب يذلا

 لدا او ربنا ق8 نيبأب أ عرذ ق ءريغو كلام >اصةلابز نبأ هررح ام اربشو (ءارذةرشع

 ربخ يفك لالا لصفلا لاق#ىرقلالوقنو تاليصفت ىنمملا اذهيف ركذ نادعب م فيرشلا

 يف عبارلا لصفلا لاق# كلذ ركذ نادعب وةفينلا نيطاسالابوامهب قاستيامو ربدملاو عذلا
 لصفلالاف#كلذ ركذ نأ دعب وأنعم يضر ةمضاق هحباةريحو سوداء قا ناد رج

 | يف سدالا لسفلا ىلاف ثالذ ركذ نادعب و امم يتئتسا امو باوبالا د سب سالايف يماملا
 لصفلال الق كلذ رك ةنادعب ريمي هاوطب 1! هذاختاو ديلا ةبسهدع شا يضر رمعت ةدأيز

 5 اهلا لصفال غ1 !ة«كلذ ركذنأ كي ب وةروصقللا هذاختاردنص هنأ يغرنانعتراي زيف عبأسلا

 همز هب زئانجلا ىلعةالصلان م منملاو تارانملاو تافرشلاو بارخما هذاَمادديلولا ةدايزف
 || لصفلا لاق« كالذ ركذ نا دعبو يدها ةدايزيف عساتلا لدفلالاف#كلذركذ نادعب و
 ةفصوأ يلع ري دأ يذلا زئاخلاو فب رشلأ رول ةيواحلا ةئملا 3 مللي قاعشي ايفر ماعلا

 ديرجو نأ كرم ملوالا ةئانب تعن يطدجت) اين الثعا راعأ مدقت*اهب ةئيرشلا روبقلا

 كسل ةروتسم ل ل لادب رجنءةر# هلو نيالا بم نأكت لانا قبساعذذطيو لذيلا

 نيشاهيب دعو رأي د ني رع ع نعلم نإ ؛الفر ادجبدي رخلا ل دباب اططات اثارت ناك ةرعشلا

 ناكف طئاح سو هيطملاا ىلم ينلا تيب يلع ملسو ةيلعدلا يلد يبن :اادبع .لمنكي لاقدي زيبا
 هر ادج ناكدي زيان بدلا ديبع لاق# نعل يضر باطلا نب رم ار !دج هياع ينب نملوأ

 لا | يلم هل |لوسر توب لخدات دك يزمصبلا نسما لاقو*«ريبزلا نب هللادبعءاع نا نيس
 رع هت ردح تنأكو در 3-5 تدب لكل ناكو يدب :فقسلا لاثاو قهارم مالغاناو مملسو هيلع

 ضرع نظا لاق سكن دوأد نع راعي الو رعرع بشخ يقةط م رسرعش 58 كا

 و مستلاون الا نيب هك“ نظاو عر ذأ عب مس وأ تس نمو تتعب !!بابىلاةرحطل ا نم تثمبلا

 لصتلا ف قبس نكل + برذملا لقدم رهاذافا نعش يضر ة شاع بابدمعت زةور كلذ
 | تبي نعل الم نيد لأس هنا كيدنيلا نع ركاسع نبالو# ماشلا ليقتسم اهباي نأ بلا

 نم تلق دحاو باي لاقنيعارصم وانك ًاعارصم كلق ماشلا ةهج نمدباب ناك لاقف ةكأ
 ققلغ هيلع نكي ياشتديلا باب وركاسءنبا ل 0

 تتسم تتجنب يغسسسسيتتتتتسبتبسس

 عع د م مم



 ا

 * رع ة مس شاب ناكوأ هينا برق نع الت ئةم يق معو مالكلا نأيدابتي اتاكو قب رط

 ' فيرشلا ءربقدي يذإ يزإأ ةكئاع اعل زينب 0 ذيامأ 8

1 

 * ايجراخو ةردأا ةروصقم لخاد مولا نير الا بفقوهوبف رمل ل / [ةحوخ يا ةخولع نع ا

 أ نفد وح يني يف يف لصفتأويراخ عضات ل .ازامت تأاقاهتع للاي غر ثناءوع ةلابزشمالو

 !| نوذخأي انك بطلان ر* !ًرادج ريفا منيب و يدب تدب تح يفلت يف ةظفق" زا لف رمع |
 ا لكلروذخاي أو كل ةركرادجلا يف تناك و مديل هيرقف ادعبقشتاءترعان ردقأطب ارتنه | ا 0:5 0 هع .

ٍ ا
 

 ا

 | نيكلامتمع راقد وادي ىموميف روخ ادعس نبا تاقرط يفو*# تدفن ةركلاب ثرماف اهم
 ظئاح امبدو ةدئام هين نوكتن أك سفوريقلا هبف ناك م سق نينش اي 5 ثااع تيب مسك لوي شنأ ١

 شو الا هحدت مهما يقرر , نةداملن ظفتالب 555 ,حتاخداب رقكاعتناكو ١

 !] نند يذلا ملسو هيلع لص ينل متل تدب لزرإ ناضيلانعابشنب :الوع اهبايئاهياطة مساج ا

 ةفالخ يف دحلان, .نريح كَقْأُأراظحلا هيلع زي زملادبعنب رمت ىنب يتحارهاظ هيف
 + هيلايبصيأةليقذ ذب. لراو ةبكلا عيبرت هعيبرت هبي ناةهأ اك اورج ناردياولا |
 ددسملا يل لمجال نالسع ءهيلعتا ىلص يبتلا ربق فري زدلادبع نب رمغت زال لافةورعنعو |!

 لءجاف هبال ناك نا تلفن لاقءذافنا نم دبال نينمرملا ريمأ بافك لا اقواغتلزامخلادشأ أ
 '' ةريح نب ءأجر نع يرج اللوغفر جيلا فاخ ثادللا هبشرو زا مضرملا وهو يلا ةجفجم] | ا

 أ رمع سقتدحمملا اهب سوو ابمدهأ نأ تارجمملا ىرتشا دف:زاكو رمعى اديلولا بهتك
 أ نع حيحصلا يفو * دارإ < اماني ذشموي نمأك ابرثكاتبأ ًاراق اهمدهب ما ةيحانيف
 ا مد مه تدف هتان ف |! اوذذا دِلولا نمز طئاملا مهعطقسالهنأ هيب أ نعةورعنتماشع

 ١ هاو ةورع لاق تح كذبا سا ودجر اف اسوهيلعمتا لص ي دلامدق اهنا اوبظو ارعواف

 ١ تعرذ دقو يدروع مل ماعالا_بلات مر دعم دقالا يف يئادملسو هياء ىلع ىلا مدقيشاع

 | برذملا نيبققبتلا يل يذلا امهدقم عرذ ثراكقةلب وطقدب ريتا لخادنمةفيرش 1 ةرحملا
 إ سقسو عبدو اعارذ ساعد !ماشلأي يلهم غرذو عادت يللا 2 ذاةرشع قرشم لاو

 ا بسلا مهقتب عرذل ةعبسقرشلاو ير غلاا بتاج نم لك قماشلا ل: ةلبقل'نمأومضرع عيلذف |

: 

 ا هلا ١ ١ تناطاريقو فصار عارذ اهلك سناوخلا نم لخأد دلارادجلاة بقدم ضرعو نو ف صنو

 ِ هعافت رار نو عبر وعابذ رق ماظلاو “ا ةقنم ضرعو طف نو عدو عاد ذهناف دج يشل

 ايس ١ ايس تاهجلا ضمب يفديزيعارذ ثلثو اذ رشعة الث هذوح رجلا !ضرا نم" ءابسلا يف
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 ١ مف فلتخ ادق ةفيدلاةرجحلاب ةفيرشلار وبقلا ةفصاماولاق مةفيرشلا ةرجطلاةروص مسرو# 3 ١

 | هللا لوسر يكتم ءاذحهنعاتا ينذر ركبييلا ريق ةلبقلا راذجل ياام دم ةليقلاىلا اهماما

 و لسوريا ىل< يبلا ي ءدقدشمسأر رهتو ىلوالا ةباورلاك .؟ ميلا عضو يثوةيئاث ا

 م ا أ ا ا

17 

 ما

 مسوي ال يدلا ربق نا ربك الادياع يذلاو اعل داب لصالا يفاعانرك ذتايفيك عيسوخيإلع | دا

 ةياور ركذ م هنعالا ي يخر ركب يلا ي 6 مءاذح هنع هلا يغر رمربقو ملسو هيلءش ا ىلص

 غي 7 وبا عضوأ؟ ملسوهيلءهللا لص يبلا يكتم :!ذحيف رمسس أر لعجيتوةثلاث ةياور
 5 سو هيلع هللا لص يفنلاب يدق تحت هسأرتيأ ورلا هذه يف ركب يلا لعجو نيياوالا نيتياورلا

 عجراو د| أمهم ىلوالاونييلوالا محيجروةثلادلا ةياورلا ذه درو ةيناثلاةياورلا يف ارمع عضو

 تاياورلاتيقب و لاف تاريخا لئال ديف اعمر ركذ ورلوزملا مامالا اهيلع دعا يتلا ينو
 |( نحس نكت1 ةفيرشلا روبقلانا يلعك اهلاودواديلاةياور ثلثا دقولاق اهفدضأ اهانكرت

 نفدي هيف بيسملا نيديعسلافةرقرشلاةرهسلايف يقابلا ربقلا عضومنا ةباوريف ءاجل اف
 نع يذمرتالو + ةنازاطاو عدخملا بش لي ةو ةقصأ كل يق ةوهمسلاو مالسلا هيلع رمنب ىسع

 نب رمعل لدقو العم نذدي رم نيو سعود ةفصةاروتلا يف بوهكم لاق مال الل نيدللا دبع

 ملسوديلع هللا لص هللا لوسر عم عبارلا يف تنفدتسمنافاويتمقاوةعيدللا تيتا وأ زيزعلا دبع

 ملعينا نميلا بحا رانلا الاباذع لكب لجو زعهثل ين ؛ذعي نال هلاولاقف رمعو ركبيلاو

 ملطب رق نع املاق رابحالا يك درع راجنلانباو ىبيلو* الهاك لذل سفن ىراهقا |

 هللا ىلع يبنلا لع ”رواصيو مهتينجاب نوب رضي ربقلاب نوةكيتكمالملا نمل نوعبس لزنالا
 ضرالا تقثنا اذا ىتح كالذ لثم اوعصنمبلثم طبدواوجرعاوسا اذا تح ملسوهيلع
 امباب هيلع بوي وهوحت يراخببلا ميج يفو* مدوعيل عمقا لص كالا نمثل نيعيس يف جرخ

 يدا! لصفلا لاق غدي هتيفافي !يقيمرلا» هاوروهتوءدعب ملسو ةيلعثلا ىلع هيبنهي هللا مركأ

 نرد مالسلا هيلع ليربجماقمونيفي رشلا هجولاو سأرلا ةهجززييقل ةمالع لعجامف رشع
 اييلع تري داينلاةروصقملاواهتيلاعمو ,ةيلختوا متو كو ماخرلاب اهريزأتوةفيرشلاةرجملا
 لصفلا لان م« كلذ ميج رك دقو يربنلا فيرشلا دجسملا ماس ىلعاب الة ذاحلا ةبقلاو
 رهسلا فقس تحن ةفيطلة قب اهنق«لادبأوةفيرشلاةرحلابة ددجتلا ةراعلايف رشعيلافلا

 ةراعلا يلوم« "يلا ثعب ىلاقنأ ىلا كلذ ركذ ئاهرما هيلع رقتساام ريوصتوا,عضو:دهاشمو
 ينم ينم دجولا لب و ةباجالا ىلا قوشلا يعادينثك ةغيرشلا ةرحلأا عضو ةدهاشع فرشت ال

 لئاقلا رد هلو هباصن ْ انلبم



1 

 اعيساو دل ىلا ىرث رابغ * ايباصاضرا نودجلللفواو 00(!
0 

 لئاقلا رونو هيلع لوعألا |
 عقربم يب باوثاب يصجوو * ادهم ىتلأ فيك تقف ت تيمع

 ا ينكرادب * هيرثو بيا لجان .رم هللا ىلع

 لالجالا ن يقل أمينمبلي و يظعلا لم اكلذ يف بدالا نس ينم نا ىلاعت هلاثلاسو ا

 رخ اوه ند متل دو تن ذأتساف ىؤمو فلس عزوادتلا واشرلاو لولا هلم ينانريناو يظعتلاو ١

 مفشتلاو مالسلا نمت رضقالف طق !هلثم مه ام ةرطع ةحئار تمهتف هزواهتتأ لوةرجحلا ١
 _:رمرشناو نيقاتشملا ايفصوب فحتال رظنلاب ةحاسلا كلت يف ينيعت ثم رمل لسوتاو|

 هي وس راهبةفي رشلا روبقلل رث االوةيوتسم ضرا شاذان نيب ملا فا مرابخا بم

 ةرحطأر ارابخاب مهلبج اومعزاميف كاربتا] هبارت نم اوذخان يوبئلاروقلا هنااومثوتريسي -

 اذه اضرتعمدربآلخداملسو هلل !ىلص ينلان لاق نع لءادر يبفاشلا لاقدقفةفي رشلا ْ
 ناكو رادجلا» نابي رقناك ملسو هيلعدلا يل إمي !لوسر ربتنال راخالايئ مالكلا شخ نا 1

 | اضرتعم راص يتحربقلا ضرع | ةزانجلا عضرت فيككتلبقلا را دج يا رادجلاتحئدمللا | 1

0 

 لارا اكو اسوهيلع هلا لص يبلاربق ش ردت :عدللا يضر ربا اجنع ءااسعنباةفئيفو ا

 دجلاىلا ءاناب هجر ٌثديلجر لا ىتايحدس أرلبقزم 5 ,ةبرق حاير نبل الإ هرج يإ ع

 ُ +عطروسم 2 اركةابقلا طئاد نيب و هريقنيب اراعجمال ادا نهروديت !لعردقيهل |

0 
1 

1 
0 

 ضب نم_لرايف تنكقدبلولا ةيالويفةيدملا يعذكموب وعو زيزءلاديع نب رمح نمزيف |

 تفرعربذ نم وجال ةشئاءطئاح نوب وهيب سيلا ذاف لو ديل“ هلل ىلص يبنلا ربق ىلا ترظنف
 ةلابز نبادنع رادحلاطوةس ةصقيف ليقءنبهنلادبع ررخ يفو+ةلبقلا لبق نم را ديل أ

 لاق ملسوهيلعشا ينس يبتلاربق قرتفك ل خدا1 محأ ارا.لاف زيزدل اديعنب رمعناىيو

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرهنادبستا لاق نيعفتر لاق نيلجرلا ربق ىرت فكك ل !انائططخم
 ةردحلا ضرالخاد نيب توافتل اورشاعلا يف ارعرذو ةرحل اف صو نم ,أث دهاش امأنم دق دقو ا

1 

 ا
 ا
 ا

 || ناردجلا نءجرخاوتالا لارا عين ةثالثوغد سلا ضرأ نم رهاظلا' :ال!لوحامو |
 يف ةرحلاءانب دداعأ قارعرش عنيعارذ وحنا رضع يفو عضاوملا ضعب يف عرذأ ةثدلت وحن

 _:سسماشلاةرجهلار ادجلةقص الملا ةناوطسالا لادا مهمأرىضتقاف نايعش رثع عامأ|

 1 ا

 ِ ورهشكلا ذواوتعوام .رك قلظا عسوأ تدب لوثل عقوتمو هي ملا توجوت امرم انعار فهم تيجو |

 ١ ملسر دبع هلأ ىلص يب لا ريقطئاح طقس لاق هيبا نع نمحرلا دبعن؛ د نعدعس نبا تاقبط

 م

 0 هدو هيوم



 ضعلا توافتم هولعجو هاذ يتلا ةرحرلا_-رمدضرعيفاو از رادجلا ثاذ ضعيف هئلخ# 7-6
 ع ذا ةثالث رحت اهراخدا يتلا ةناوطسالا اذا ةيابتىلا هدم قرشملا يفي امضرءاوسسا ا

 ل ٍِق 4 يناثلا لعةز راب ىلوالا ةبلا ثراصف عارذ ف منوم كلا ذ ضروددنمبر رغملا ىلع امو ١

 ةقيرمشلا لجرال 0 ىلإ يذلا ةرحألا ثاث رت ىلع ! اوبق اردقعو كانحيتلا اةجسا |

 كيب ةليطتس ةرجحلا نال برثملا نمقرجملاةيقب ىلع :ذجلاةبقلا لمت عيب رتممل كأي |
 نه جرام او لخا را 0 تنريبنأ احا ارا داوا عرذ يف قبساع لعب ب5 ب ررنخاوقرشللا ا

 ا يلبقلارادجل آل! ترام 1 اولعتأ لك راق !ةياهتىلاروك كما وبقئاطت اح ضرعيف قرشملا | ا

 ١ راع راصوماشلا بج نءالأ هلأ ”اذفل إخ ءانبلا لوح قير حاشي » ودم جراخلا :لخادلا

 ةبقلا نيباضيا ءاشف قرشللا يفد ا ناك امدب لصت ود سنع روك ف1لاوقلا ١

 اودقعءو ماشلان .:ريسمل اوذحت 1 رهاطلا رادجلاوق ِء يف رداطلا رادجلا نيبو ؛ ا

 عافترأو ضيبالا رجلا نم م تاكو دوسالا نوم ةتوخغت راج ةرشلا يضر معتقلا |

 رجلا ضرأ نعو عارذ ميروأءارذر رشع ةيئامةيقلا لاله لم ملا ةرسللا ضرأ نمةبقلا |:

 ك0

1 

 1 ا

 ١
1 

 ا
 رادج سر لعارل جما ءارذ رشع يلا رش قرشلاة بقل بناج هيلع ىنب ىذلا وبقلاسأر ىلا 1

 اريقك نأكو ةردملا نم مدهأ هيفهدوجو م دقت يذلانبللا ن 4 قبامتأ اريل < 'نب ياشلاَةب لأ ا

 / قرا رعب 0 ,ةرجاابدجر يذلاب بانبلا لجنة 0 رةهيل ركذوءراكا لاف ١

 لع عضوتل 3 0 ءءابصح نماربش 0 1
 يقسو نسأل لئلا ادج ىلإ في رسثلا ربقلا نأمل 1 ترك دق تنك ودم ا هلأ |

 راربقلا ءادتبا ناي رشلادجولا ا زامغيق مالا رادخلا نمرايسملا نوك يف قيساع

 تيرادإلا ضرع انطقسا اذأ اال لخادلا ىلبقلا رادؤل نمنيعارذ وت هل برقم نم ٠
 فرطو راهسملا نيباعيقابلا ناك عر ذاةثالث وحن ودو جرا لعاوامهم لما دل ىنعانويبرغلا |

 ةفيرشلاروبقلا ىلع ءاصخلا مضوو لوخدلا ىلوت وخالذارتسس اة نيعارذل ار ةيبرغلا ةرفصلا

 ةفصلاب ارذخاو روكذملا لحلا لعءايصالا يومضوف دتخاجوذ همر راملا لو تم ينل نبا
 | لا قمدلا لوسر يكتم فاح ؟بيباسأر نك نمتفي رثلا روبقلاةيفكف ةرووبشلا |

 ناكو كلي ذك امل ءابصللا اوم شوفام علل يشر يلا كس فا+ رمع سأرو سو هيلع |
 ريشلاودوعلاب روخببلا ثم لهل كا ديف اورثك او ةمنسم !وامجلايفدسةراملا ىلوتم وص ا

 لئاقلا ردد هلو اف جار هلكك اذ ىلع رشلا لحل فرعون ءاورلا عاونا نمارهريغو
 الب

0 

 ا
 ا
 ا
1 

 مسج

 يي

1 



 سس و
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 3 5 لدتلامر يئاكلاامك لاف * . يبس باط هللا لوسر بيطب

 براعو ملسو هباء يلص عيفشلا بييملاب مفشتلا !هيف اويتك اقاروأ سانلا نم ةعامح قل قاد

 فقس نع برقي رذدأ سان ءالالدةبقلا ىلعاباوبطاوةروك ذملاةخولعا و اودس ئاعرل أس

 ترفحو رضاع اناو رهاظلا رادطا نم هوهدح اماودس صقر 0

 كلذ ف تدشن اوةمالسلل ايلط كاذ ريغ رضحا مو ديق لعل اب كريت ةرحلا ءاعب ضعب يف

 تلاحلا عيقشلا بيلا عيف ةرلابادطلامركا مسأو ىلع اب تل غطن ينل يف كيصق في رشلا لحما ||

 امنوا يتلا عينملا ين ا اذهب

 مخإ فيوذ نم ايححلا ١ ل حو مرملا ىرذ يفي ل رايدلاب فق

 ةقيرشلا ةرحطاةروص ركذ ع + 41 ةنسلاوشال سيخ موييف ها ءانبلا اذعتخ ناكو

 لقت اميف ةقاغ رش عيفاقلا لصنلا دعب عبارلا بابلا يق هلوقيع دورعسلا مامالا رهاو جنم

 | لاما لاق 9 هببس بسانامو ةفيرشلاة رجلا لوح صاصرلا نم هواهم قد :> لمع نم

 ديهشلا نيدلا رون لداعلا كاملانا ىراصنلا لاعتسا نمالولا عد :«يفهإةلاسريف يوتسالا
 لوقي ونيرقشانياجرملا ريشي وهو تارمثالل اة مرتإف اسود ياعم ىلع يب ملا ىأر

 || نيرشعيف ةفيفخ لحاور ىلعأ ميتال ةيقب فارع ودرن زوىلا لس ءراذ نيد هنم نذقا ىفدجنا

 دعب ةديدملا لهأ راضحاب ماع ارازئأموي رشعةعس يفةديدملام دقوا ريغك الام_ب<”وارفن
 دحا يتب له لاقف سانلا تضنتاناىلاةفصلا كانت لمأتيو ماء قدصتي راصومهتباتكا

 اه اذاف اًمأرف اههبلطف ةقدصلانارتكي نيب رغم نيفيقع نيم اص نياجر ىوس قيبجلاولاق
 طابر يف امهنأ ربخاف ملزام نعل اف ملسو هيلعهثايىبصيبنلا امهيلا راشا ناذللانالجرلا
 !| اريفك الامو قئافرلا يف اتكون يتمحخالا ريرلف ايلزاعىلاىغمو امهكسداف ةرحملابرقب

 اروفأبا درس ىأرف تديلا يف اريصح_تراطلسلا مفرف ريغكر يخجةديدملا لها امهيلعيفثاف |
 ابريخ امهبرمويئافدصاناطلسلا م لاقر كل ذل سانلا تعاتراف ةرحملا بوص يملا يهتني 0

 لاوماب املاماوةب راغملا جا يز يف ىراصتلان اطلسام.وتءبناين ارصنامهأ افراعافاديدش أ

 أ طاب ر برقاب الزاندياءعيترآياموهلقتو في رشلا بانجلا ىلا لوصولا هيسالي ها ةميظع

 امبيتظفحم 3 هناجر بارثلا نم تح يللاورإجةظنوامهتم لكلو اليا نارئمجياراصو |

 فيجر لصحو تقربأو ءامسلا تدمر ةفيرشلا ةرجحلا_”سماب رفالقةرايزلاةلعب عيبا عيقبلا ىلا

 برضب رماو اديدش ءاكب ناطلسلا ىياملاح ر ظايف ةليالا كلت ةحيبص ناطأسلام دقن يظع
 | رفحو ميظع صاضر رافحاب رمأ م ةفي رشلا ةرحشا ىف يذلا كاي تع ع رفحو ميظع صاضر رافحاب رما م ةفيرشلاةرجحلاىلب يذلا كابشلا تحتالدقنامهبافر

 ا 0

1 
0 

1 
 ا
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 2 قدتحلا هب هيله. صاصرلا كلذ بيذاواباك ةفي رشلا ةرجحلا لوحامل ىلااديلغع اقدنخ ةدنخ |
 هضعب يف ةفلاخت مم كازذل يرطم ارا شاو «داءاملا ىلا اصاصر ارو. ةفي رششلاة رجلا لوحراصق | ١
 ةنس يف رقنسفأ نب ىلز نبدر# نيدلا رونناطاسلا لصوو لاقت صاصرلا رماركذيإلو ١
 بوقعي نيدلا لع هيقالا نم اهتمعنو سائلا ضعب اهرك داما ايرسيب ةيدملا لاه(

 روك دما ناطلسْلا نا كر دا نمرياك ا ن نيهثدس نمعدجسملا يرحل وبا قرتخا كي لاا
 نيذه مف ذقنا دوب ة رد لكيف لوقي وهوةليل يف ثارم ثالث لسو هعمل لص ينلاكأد ا ْ
 ثدح رمأ اذه_لاقت هل كلذ ركذفحبصلا لبقءري زور وجاه نير قفا نيستا أ
 ةئيدملا لغد ىتحابعبتبامو ةاحارفلا رادقج لع ىلع زوجت كريغدل سبلةيوبنلا 3
 سادنالا لها نمنارواجم نال الجرالا قييم هناوةقدصلاةصق رك ذ ذابلعان .ةلفغ يح ىلع [:

 ةرشعلارادب ةثورءملار مآ راد دنع سوهيلع هللا ىلص يبن ة ةرخخ ةلبق يف ىتأ ل11 حالا نالزاف [:

 لاقف ةرواحلل ادتجالاةفايفاح ن نع املأ ةراذه اهري زولل لاقاعآر النا يلطيدخ!

 ةفيرشلا ةرحملاب نمالقنب ىكالصو اههنأو ىراصتلا نمامبنا ارقاف امهبقاعو فاقدصإ
 أ نادصاق اهو يلبقلا دجلا طئاح تحت نم ضرالا تحت ارفح دق اهدجوو مبكولم ولم نم قافتاب |
 ]| يذلا كابشلا ددعامهتانعابرضنت بلا ةيساعدنع رثب يق بارتلا نوامي و ةرحمطلا ةبل
 أ ها ماثلا ملا اهجوثم ناطكلا بكروراهتلا رخآرادلاباقرحا م دحسملا جراخ ةرحط قرش
 ىلع راشا ةقدانإلا ضم: نا وعو كلذن م برقي ام عوف دادنب مير ان ىف راهنلا نبا لقتوخ|

 لاقو رصمملا ةئيدملا» ن.هيبحاصو سو هيلعللا ىلص ينلا لقنب رصببحاص يديم
 ديعجاف اهئاكسل ةيق:١ نأكو رمعم ىلا ضرالا راطن أ نه مطاحر سائلا دش كل ذك ينم

 ةديدملاىلا لصوالف في رشلا عضوملا شين ملا حوتنفلا اباثعب وازئاحرصيي ىف ديو ةدم يف مل
 ًارقفيفابلزلاب فرعإ هيراق يم رشح وهيا“ اواكدتونييدل ١ ةعاج رضحاهيساجو

 نيييؤم مهنك نإ اهل ارقىلا مكس فا ونمط مدلول نم مهلا مجب أ او بث سأل ىلا يف

 هللاو ىثخينا قحادللام ةللاقكلذ حوتفلا وباى ًارازفوتفلا ابا نولت ةباوداكو سأتلا جات |

 فكودهججزاام ردصلا قيض نمدل لص عشولل تضرعنا« حورلا تاوف أ +! نءيلعناكول
 ابقوفنم عمم لزازتل ضرالا تداك 1 رهللا ل ءراىتد راهنلا فرصن ااه ةيرذملا هله يف ضهن

 سانلا نم قاخواهرثك ا كالهوةركلا جرح د ناك اهجورسب ليطتاو اهب تقأب ىلال ات جرح دىتح

 يحمل ةرفنلا ضايرلا يفو#ءرذع مايقل املا نم هعور بهذو حوتفلا يلا ردص حرشناف

 حالملاو ريخاب روهشم قودصةقذ ةوهو بغإلا نب رمعخيشلانب 'نوراعيفربخا يربطلا ا

( 



 ا
 2 0 ب م

 | ينل | مادخل“ ي يللا ٠ باوصنيدلا سهيل ل لاق 3 لاقر ابكلا لاجرلا نم كراكو هيبان 5
 ا س4 بحاص ياك ا مف كريخأ» ارقتلابريلا اريشك (ىملاص“ الجر ناك سو هيلعشأىل اص

 مظع ر أ لاقن يثداح نأ 0 انابيب هيلا يتجاد ىقاجوربخ نم يأ وراءالا دنع ا

0-27 

 ةرحسألا حتف شرا . منكي ينك الأ أمريمال 8 اواذب وباع لد ه1نم موق ءاجمويلا ا

 ١ لوسر ءاجنا ثباأمل ا اجاقاوتما عشا يقر ردعو ركبديلا جارخاوةفيرشلا |
 ١ اودارااع تكسو مل ممفاقدسلا اوفاذلللا كيلعقدب باودأب لاقن هيج ةيثرعديريمالا

 ا تقاغو ءاشعلا تبلص ىتح 58 .كلافانلزا موةعاطو اسهم تل اتق مبيد شراعت الو

 0 باب وهو ياريعمالا ب اب ءاذح يذلا ب بابلا لعقد نابشنا لف

 دملا تالآو عومشلاو لتاك اتاكلاو حاملا موعنو دحاو ديب ادحاو مدعا الجر نوعيرأ
 ميج ضرالا موتعأ عاديا ىتحرجأل .اراصو أم هثناوف ة ةنيرشلا هر عطا أ ودصتو لاقر دحلاو

 ىل تلق موقلا كت مل باوص اي لاتو ىلناتدف مريخ ريبالا امبتساف ميعم ناك اه ميج

 اذذح لارا مف ىرت ل هراظنافقودلاذ وه تق لوقت امرظنا لاق تي ؟وتسإك م1 قفنا نكلد |
 لاقندت دحب قثان نم ا يجيك يراحملا لاقشل أر مطقب ناكت كتمريظ ناوثيدحلا | ذهعشوم |

 | نيدل' سك :*مييشلاو ةني دملاب يبط .رةلاهللا دبع يلا حر شلا دنع مايالا ضعب يف ار مفاعل ردك الأو

 هللادبع دمت ورأ ةرصتخت اهكذ دقو هدأ ةيف نم اهتم“ ةياكملا هذهإ يحب ب باوص
 مامالا ينعي يدلاو ا م ل يك رات ييئاجرا 1 ديلا نبدا دبع يلا نبأ

 !آ رسل مداخن“ ابعنياجرأا دمعيلا يدلا 2 امن لاقياجرل هللا دبع ابا ليلجلا
 ( نورشعلاق وأ ا دقأ امو ؟ةرةرجملا مداخن م انأ اهتمثم
 ١ ثلاثلا لعفلا يدورعسلا ركز ها ضرالا ميتملتب اء نيتوطخ وأ +الا اوثمافق الجر
 | نم ديعا امو دينسألا فقس ىلعو ىو. ام. يلوعسمل !لوالا قيرملا يف عبارلا بالانمرشعأا
 | ناضءررهش لو' ةعجلا ة/ الر! يوبنلادحسلا قرت لاق هيلع يترتا وينال قب ىلا كلذ 0

 ركذ م لدالا بالا نم رشاملا لصفلاديف اهركذ مدقل ىلا رادلا رروظةنسيمو 20 ؛ةنس ا
 كلذلايف اناث يربنلا دما قرتحلا ملا ع0 ةةنسومرا ,عيف قيرملا اذه دعةراعلا |

 !( رصم ناطلس فرط نههتراع كفو 07 1تناضمر رهنش نم رشعكانلاةليل نم ريخالا
 ىلاعتدشادمحر لاق يدورعسلا مامالا .ةرمز يفتناكو يابتباق فرشالا كاملا ذشتقو |

 الف ناريجلا توبىلع اهررش 55 مصقلاك ر رشي يرت ران ن* يلم ريما راصو
 ا كلذ لبتعأ أر نيقداصلا برعلا نماصخش نأ لطوسفيفي رلاقتي ىلا ريما ينربخأو اعذا ب
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 ا محملا

 رادلا الص ملسو هيلعهللا لمي 2 زواووئظع ر اندعش قع رشتتم دارج أ هيف أ ما نادليلب

 أر شع س ءاغلا لصقلا لاقمتلاب ز زنياهركذ اهىلع ةناوطسا نيمستو اًمسو نيئام تناك |

 هلق لع ةلادلا راث الاو ثيداحالا ند اريفك رك 5و هلعفيمتا دبع ناكو ايشامو ك0 أريكربس

 0م

 لوح نوموخي ضب روبط لاكشأ اودداش هنا ةعاج ىفربخلو *ىتمانع - ايكسمأ لاقو
 | اطممدع نم ' يشةفير شلات ملا فرج الغي 2 ناريلا توب نع ابغ كييذلاكر انلإ

 | د ام عم انيق راسا ريثأت مدعوة روك ذل 4 لاقبتاةمالس !ىلاعت هلا دمحت قب رخل

 || ترثا دقورانناب هرث ةنعرسإ يذلا ىض ذيبالا رح !نم اهقعبنأ عم :لابملا لاثماكوه ام

 0 , لدفلا ىلأق م م تمنتر اهسضعب مشي قع 0 ةميقرنيطا الار ابحخأ يف راتلا هذه

 | هيمراموشو لصاول طاوعرذلا اوزيطاسالاوةقورالا نمروريما ! هيلع ىوندأ ايفرشع عبارلا

 || ديزي .نيطاسالاو ةقودالا ددعنا خالو لاق كلذ عيجرك نودرا اود قيلفتو هعلاصمو
 "| نيطاسالاناوأقاور رشعةعست تناك ةقورالا نا رك ذدنو تاراعلا ددج يسع صقنب و

 ا يذلادب ةطيحلا رودلالآ -حرشو الةيذاحلا رودلان + اهزيع اموهتأذ خوخو دلوع لإ بأ يق

 يدها ١ ةدايز دعب باويالا ددع يف دعما هيلع رقتسا يذلا ناةلاب زنبأ مالك نم 00

 ا تناكدنأ و “اخفلا ةيحريف اعراش تلمح اهنالهنع ها يفرر بيلا هجوم اب ناب نورشع

 أ دجلاب ةفرطملا رودلا لاح رشةلبقلا ىلبام تناك سال ةماع تسبإ ىرخأ باوبأ ةعب راهب
 ١ ام ريغ رودلا نمدب فاطا امو دجسملا لوح لوءجاطالبلا يف رشع سداسلا لصفلا لاق *

 ميارلا بابلا لوصف رخأ وهوكلاذ رك ذو اهرو سو ةنيدملا قوسو قبس
 | دايعالا يلص» يف س.اخلا بابلا يف هلوق انولا ةس الخ ينال دورعسلا مامالا رهاوج نمر

 |١ ىلصم يفلوالا لود ةئس ةيفوعب ءادبشلاو دحأ لشفو اهرباشموةيوبتلا ام دجاسمو اب

 | هلوق دارملا ف فاتشاو لاق هابق ديبسم يف نانلا لصفقلا لاق مكلذب ى جامي ام رك ذو ديلا

 ا دنعو ءابق دهس“ دارلانأ ىلع روبجلاف مدي لأ ند ؛ ىَوْمَلا لع اس سمك ىلا
 3 - تازنلاةسو هيلع هللا لص يبنلا نع هنعهللا يخرةري ردي يلا نعم دانساب دواد لا

 ا ا

 هب , الا لد مونت تازخف ءاملاب ع نوحتتسإ اوأ هابقلعا يف اور نأ آني لج د هيف

 نالعدلا دلاشيداحالا معيناثلا بابلا ن 0 مشلاتلا لعفلا يف ىرس 5 ١ الا رهاظ رش اذهو
 رمع نبأ ن .ع نيس شعل يلو ىوقتلا لع رىسسأ امهنم الك ناب عمتباوةئيدللا دسم دارملا 1

 هين ىلهيف ايشادو يك ءابا دجسم روزي سس هيلعْشا ىلع كراك اهعشا ىفر
 لكدابق كيعسم قب ناكلسو هيلعشا ىلمشا لو < 2 نايئاثلاو يراشبإالو نيتك



 اك

 نيرفلاو ىلاعتءهلوق لوئالف راصنالا ضعبءاعتبا ي يذلا ا راريفادجس ركذ كلاب قلمتي امد
 يدوبم“لامامالا لاقعمدبف همدهبإ !ودِلعتا ىلعشا لوسر رما اًراَرش ارو اردستا ||

 يقوم لاقت(ةعطادس) ركوأتنامز يفنيملا ةمولملا دجا ىلا ةيقب يف كلانثا ل هال
 :ردملا يف يأ ءايت نم هجورخ يفرلسو هيلع ةدقبأ لص يتلا ناثلاثأا بابل نم ميارلا لصفلا |

 وهوةنيدملا فاهالص ةعج لول تناكت يداولا» نايف فليب فة هتك دا
 ءابق دج *يقرشريتص( خيشنلا دس )ةكتاعدجس مدل لاقي و يداولا ناب يف يذلا دج

1 

 نها رق دش برضتري ل ين موديلها ىلَص ينلارصأ > لاف راج نع + يداولا ريقذ ىلع

 يش 1فهيقدوقاربف ءاقسلا ءاكو الخ اخ يفق هيف وب رع رماني نو راعنالا نمرقنو بوياياا

 0 يرطملا لاق رخل ةماهغب معلا ىلا بف وأ ١ دعس ,ؤاختإ لبق كلذ ناكوخيضفلا دسم
 هيلع سشلا عاطت ام لوالاع ناكم لع هنركدإ نا ملودهلا لاتسشاادج سمويلا فرعي
 ناهموق خا خايش أو مقار كس يلع نعةبثن با ىورجةيقرشلا مهترح برت( ةلظيرقينبدجس)

 ةظب رآاي يبدح دمي تبلاكأ :ل> داق رضحلا نةرماتسبيفى د ماسو هيعمل ىلص يلا .

 0 ل يتلا ةرانلا مذوم دنع ةظيرق ينب قرش مل وهلال ىلد ينلا هيفىلص يذلا نكت! كنذن

 ا مم

 نبا محارب ؛أ ما ةي رامز نال كلي ترمس هريهارب !ماةب رشعيف ىلع ملسو هياعدتلا ىل“ي مكانا

 يف ةيفرمالا ةرعا نم بيرق ةظيرف نب دس لاش ودن نيف هتداو ماسر هياعشا يل م يبلا

 فرعي ويب رذأا ةرخآ فرطب عيقلا فرش سوالا نء( (رفط يي دحس»] تشدلاب فرعي عضوم
 لص ل موديلع للا ىل ءيبلا نأ ديبعنب ديعسن :ي تراك: نعةبش نيا ىور*ةلذلا دج مويلا

 | راقيدحسم ف يلا 0 ىلجح سو هياعشا ىلع هناهريغ ىد روتر هلق يب :. لديسم يق ا

 لاق ثلج الاء 05 لش يوارلا لافءدر كلذب طعاملن هملقإ م !هتشمينأو

 رأد د نع هبأب ف ل انا هيلع سل رمح مويلادجملا اذهب سلو تلق يدوهعسلا ا

 يبالاةلخإ راحت ماابتأ لاتيةليق!اةيج ندر اف ر 1 : ادحسملاا ذه دنعر يرطلل 1لاقعيل حاد

 سانلاو عباس رثارتخآر حس لعو هيلع في رشلا هقفرم مشو ديلع أكتامل و هيلعشا لم
 نم + سيح" يف سوالا نم_فوع نب ثالامزب ةب واعم ينل (ةباجالا دحسم) اهينوكربتي
 ىحةيلاعلا نمموي تاذ لبقأ ماسو هيلع هللا لم قا لوسر نأ هيبأ نع دعست رباعي دح

 فرصتا مث اليوط هب ر اطدو همس اتياصو نو دعك ر مك رف لخدةيوعم يف ب دسم اذا ١

 لري جرح والا ترحم اذ لايل تس يشنلا دج *مضوميف يلب ناكو خيشفلا يبس |

 ّ اسس كم

ْ 

 ا
 ل

7 
 ا
١ ١ 

ْ 
 تباث نب دع نيو ع .ردوروغو ةبشنبأ ىور(مالسا لاديلع 0

8 



16 

ُ 
 إ
3 1 
1 

1 

 00 مم الة طل هاب تدم

1 
3 4 1 
 ا

١ 
5 
1 
1 

 ا
 أ

١ 
 ا

 ا

0 

 دحأ دهس يفر #*لعالا دحلا و بأ زحالا دج اضرأ أ هللاقيو قالطالا د دق حشا كك

 خب الفوستفاا دمعسم ليأدبع نب _ةىيسملا مهتاذ ديل اق يدوبعتلا لاق م« ةباجالا (

الا يق هدأت رك دام صخلتي مل اقعوتيطام !ترزيطقأ ل لمويلا وح اكضحاو قا اوردفتسم 1
 أ لس

 مس :
 ١ ص ملسو هيلع قا لع ين 1نأينذلب ةلط نب دمع لاقرزا شوب! لاق لاق ثم ثيدحلا انيلا |
 ا ل 3*5 ءاعدلا عمكالذ رستيلف نرعارذ نم او بارحلا نيعىلعذي واعم يب دهم يف |

 ينب ةيرق راث ايثلواط طسو ضيرعلا ىلا كلالا راسإ ىلع ميقبلا ىلا شودو يدورعساا
 ا و - هلا دجاسم أابلكمويلا فقرعتر (هتلبن يف يلا دجاملاومسنلا رويس ]وي وأدم

 أ دحسيد 139 وهةيقرشو ةيلامكنيتجردب هيلا دمصي برغل يق م لبجز ن«ةعطق ىلع مفترملا

 أ ام الثمعنلا ريم ك اعد لسو يلع هلا ىلص يدان اتادل ,عنب باج ى ءتاقث لاحرب

 رشبلا فرعف نيتالصلانيب ءاعب رالا موي هلي م 5 ءاسرالا مواد !”ةادلا موي نودنالا

 فرعاف اهيف وعداف ةعاشلا كالت ثيجرت الا ظيلغ مهم رمايإلزني جلا هيجي

 3 ! ىو ةيلومتلا لح هنا لوصر ليم عضوم اذعلا |ةروسلا نم ٠ ىلتسيلا | ةلاو طسالا

 كلذل هو يدورعسلا لآ ةج مستقلا لسع هأ او اذاديف يلع 1 ناكو بأ ار-الا ىلع هيفاع

 0 قرشا سا نيطاسا ثالث ىلع ناك هناف هطسوتل ةبحرلا لك روس !بار ل لباقي

 ا ديالا هلا ال يظملا شرعلا برش اكلأملا ال مال يلظملاها الاولأ ال د اءدلا نميلطب أم هنأ

 الن ةلالغلا نم يحدع دخلا اكالمرللاع كلا شرم بروزيضرالا برو ت اوهسأابر

 أ| نا رصأت الو تزودأ نا لذم الوتالذأ نأ ١ نهم الو تمرك نا ثيب» الو تنهأ ع نامركم

 تسرح نأءقزأ ل ةلو تييطعأ اا منام الو تعنم نأ. يطعم الو ترم نأ. لداد الوتد

 ا "يلر ترثد 5 قراخ الوت عفر نأ. صضفاخ الو تافخشل نا عفار الوتقز رنا مراح هلو

 ا كب يري هنو يدضع تنأ مبلل تبرق ا دعءالو تدلعاب ال برقم الو ثقرخ امل رئاس

 نرتيتلاثايغاب 0 نيخرصتلا#رص اي مبالا# لئافا كب و لوصا كبو لوحأ

 ١ مو دبعتو هل اودع انديس ىلع لكني رطضأ أ ٌةوعد يبت أي أي وزيب ور !برك جرم ابو

 ملسوديلع أ ىلص او سرو كبايح نعت 5 1 يم ويلزسو يي رس وايل كي نع تشع 7

 ىرئدتف كلذ يفملل و دبلع هنا ىلع بكلب 0 اناوماقملا | لهيف همغو هن ردود

 كىال أمان ريغ نمل انا ناصحالاو دول 1ذ اينانم اين رانج أي عضو ير دع لعتو ؛يلاح

 كدبعدنم ذاعتسا ام نم كب ل ديمعمأو ا دع انديس كبيبحو كد عونم

 هب أعد امش امشي نأ ضدي ربح آم وعدب واسد هيلع لص دم انديسكيبسو | انديسكبب سو

 مع



 لال
 0 مم سس د1

 أ هللأ ىلح ينل نا يعفاشلا قبرا رط نع يعلو ل ربا ىوردقت عسي يف ديغزلا ىلعهلوخ دنع يب مقال

 ا دقد قت 0 كي ريغ ة عفر ناكناووبظع ءاعد وهو بازحالا موردي اندر ىديع

 ةئيطح# اجودب تعقو ةياجقسالا نال حملا 7 دحملا| ذمة و* لصالا !يءانركذ

 ا رمش حتف دقنوالاو ملسو ميله هقاىلص هللا لوسر بصفه اليل باوحالا عوج ربخي

 أ هرصتو هللا فب اورمشا ممل لاقدقملسو هيلع ىلع يبل ناك مهتيعا راو عرصن ملح |
 أ رع ةيشوبالو "1 لصا الدب تل رثأ علا ةررس ناريبج نبا لوندقب ةعنبا ىزاشم فاك |
 : دفا د ديس هيلع ىذلا ليجلا ىلع امدملسو هيلع هلا يلص يبنلا نأ مهتا مشا نع ديسابيلا |
 أ نعتلايز نيالو# لبجلا دعصي نيح قي رطلا لع لبا ل صاب يدلل ريخصلا دعا يف ىلصو |

 أ فيو ليلا ّلَعيذلا يتلا دج يف ىلص مسو هيلع هللا لص تلا لوسر نأ دعس نإ ذاع
 ثيحراديإلا نبأ حرص دب و عنج !لذايث ذاهريغقث الث اهنا يف رهاظ وهو هلوحينلا ١ دوالا |
 أ كلذ فرعي و ميفك لاغ يداوا ف سي نعولان م جردب هيلا دعصي هنأ ولع اال نسما و ْ
 00 ءامح تلغسأو مده دقو بارخ اهم لوالا ةلبقةثالث يشودلوس دجاسمويسلاب فول |

 ٠ ابنا يرطملا لاقو هل لختلا دنءيدارلا يف امو صم! اوةرادبألاب نارومممنارخألاو
 فراس دحس#) ىلعالا نوسلا يلب ايا اهتملوالا فرعي 3 مسنلا دوسد ةلبثي 1

 نييع نينا ريمأ دحيسمت )فرعي نال روسو ين«يةلبقلا ىلإ يذلاينانلاو ( ىسراقلا ا
 يناثلا ةزبقيف كلذ يدور“ لاق#رثادل قبب مل راجنلانباهرك د يدلل تلانلاو( بلاطيللا

 ْ ةراغ مدر اهبتراعرثا ماس لل ليج فرط لع قرشلا اه اج نيم زاب ريم ا ددسم فورعملا ا
 ا لوالا ةلبن راجلا نبا لوقب هيلا راشملا هنا يل ررظف اهيفةالصلاب نركربتي سانلا تير
 | تاراملا_-سدب ةتشي امم سلو ةلبقلا ةهج نم دجاسأ لواهئال مدح دقو بارخ اهتم[

 مل فيكي) كربتلا يغبتو لاق هنت ير ركب ىلإ دسسهنأ مودلا نولوقي سادلاو
 قدا يلايلدب تيب ناكودب ىساج مسوهيعْما لمي كأن ءاج دقف مارح يب ف وهو

 ١ بعش برقي ةيابقاا قيرطلا نه سنا دجاسءىلاةنب لان مهول ! نري منرتلا اذه
 عر كانه هديعو عنافدراسإ نعنروكت يلا اةيبيقلاب ةقرر كلة دخلا ةاةسيف ارح ى
 هنيع نع فيكلا ناكقرشأ ثا يف ارسل دمصو ايلخد اذا ناحطب لل ا عاسنم ل )يت ةلئاس
 وهل الانا ادج ريغم كل أ رم[ فيك قريشملا يف هنم لعاوةلئاسلا ىرجم يف رقه دنعو
 برأ ودو مارح نيب عش رخ قرشا * 1 ىلإ اج هيماش ينرخآ ابك تدهاشو لاقت دارملا 3

 «( نينابلادحسم) هتدارأ جري لوالا دنع دوجرملارقنلا ناريغىبس اج دارلا هنركل



 0س عسل ل عد معمم تمس تش د ل 00 20 بدا 0 سس ا 1 ا سس

 تب ييايقلا دسم يو ب .رطامجس لس سو هيلعُلا لصيب ولان | راج نعةبش با ىرر 1

 : 0 ارياج_هو :رعقلاب زن يأداورو عاقلاب يذلامارح يبدع يلو |

 لأ يأشرأب 5 قاهر يق 7 ( ايقئادع»# )دعب لصنلاي مار رح يف ويسا ينأيسو 0

 2 2 يللا

 ب ةرطنتلا له او يت درر عسل الاق ةرطسق ةلادنع دحاب يذلا برظاا نينيع ىلع دحاموب رهظلاىؤص |

 5 ا
 ا !ديعوبأم ءركدجردللا ىلا ر الأ ل رطيفأ ريد برغش ىلا تاجا ثق ةرردكالملا

 ها دبع نب رمش ل رعألاب از نيالو#ةني ,دللث راو يبل دج! لايف نيم دقتملا نم ىدسالا

 كاما تةدو اون ييسم ف وأي ةسلأب ردد شاج ضرع سو هيلع قحيتأ ١نايراتيدلا

 0 رثبلا ع ءاولاناع رهو أنبه نم قزرابمهمتأينا ومد معاع مك رانا ةتيدملا لحال

 | لتر 8 ينم وهوة. ال ادحسع مولا فرعي ه( بايذدج سم )ناحلالا ا مضرأ مايقسلا
 أ! ةهيدملاب رازت ىتلا ىامالايف يوئسالا لاق بابذي ىمسي ليبي ةيرمعلادجاملاةذص

 1 كندا دبع نع ةبش نب 9 اولا ب :نيالو* لكلا ىلع باي زد مو لذ 1! | ىلع سعنلا ىويسم

 ٍإ ناكمادب يشف كانه لت ةلجم ءاباب ذو باب ذ لع لص ملسر هيلع هللا لم ينان را

 ٍإ لاق قدا ماي ا!يقملسو هيعمل ىلد يتأاة بق برض» بابذب ىف عسأإ ناكل ١ اذهناكو
 "أ ديزي ناكوقدن ا مهئافطصا ف صو يف يدقارلا لاق ةدي دخلا ة ناجم لبجب ابد يركبلا ظ

 سأر ىلا ضع فلذا مفع سإ داركح مهنصو يأ والقير لمحيبابذعشوميف زارع نبأ

 ليجدج كد ام ةبارلا دج سم دجحللا !ذه راهتشا يف يبسلا لملف عادولا ةينث ينعيةيشلا
  لاقيو يغارملا ني زل !لاةريقص رهو سا رو بعل يف بهاذ تناو كني عب قصال(دحا
 1 هلوث هيف لون نولوقي و الذب هلومسسي سأ * :!مويلاو يدررعلا بت 0 هلأ

 5 لاقي اب يرام لات#تي آلا سلاح لايقاوسسلت ما 1 لقا !ارنمأ نيل اهب | ايىلاعت
 ريا كلآو «لاتقلاءاضقلا ضمبدحا موي رصملاو ريالا لص سو هياء شا ىلد يبلانا
 هيفا ميلا كا جدخ نب فار نعد جدتمة .ثشوبالودب ةالصلال ها دورو راجدلا

 : دسم ] ) لبجلاب قزالءانيعرع رار لاب عش يفذخ أي يذلا ريفصلا دج لا يف ىلص ملسو

 هنأ يفدتز مح اديس دوش ةيف لبجلا اذهو لبجلا نم ةعطق لعيقرشلا( نبيع ليج نكد

 لو 3 ُّث اىلع ى دل نأ هن 55 !يدر رباجع نعةي نبا ىوردحا موت ةأمرلا هيلع ناكودنع

1 

 ١ حيصلا هباصصاب ملسو هيل هياع هللأ لص هتاللص نم حا ةدز غيف قيسامةدارلاي# ةريكذملا | 1

 ١ (يداو !ا دسم ) يل" الا روصلل مضوم ابعشوم لماوج السلا مم وةرطنقلا عضومب 5

 ١ هللايهرةزح | تدم فالاقبيرطاا لاقدلبدجسملا نمسا رقنينيع لج يماشمزيفش أ



4 
 5 هك

 رانك امال صخنادقويدووع ل لاق عرصن ذهل !لرالاعف ثوان ههةنمطب ىشم هنأو هنع 1

 دقت يصل

 ةزه رب ل“ مولا تيثملان ةسحأن نأو دصحسما !ذد د دج دقناك ءاحب أيا نبانال مالا 3

 دعت ا ىلاعت هلوق ل سلا كفو ب وةكهب اءود_يعلا آد 8 مم ىهاعأ ةنع كايضر

 ملصو هس ا هقلا لحل لو دل لصمو بأ ادعوا هز نح عرصم اذهشيأ "لأ هنآ ُ ( دحام

 ىلا هللا يفرز حدمشم ىلا ةيقرشلا ىنإلا قي رطلاي فو (ةلئاناتي رطدح مار خأىلا

 ْن مرا دبع نء يقابل ناءالا بعش يفذ قاو ما تشو رهو ةورلا ليثنلا براد |

 ةريقللا يل ؛ يذلا بابلانماجر اخ لسو هيلعهللا ىلع يبل ا ىأر يس 1 ةحرب ناك هنافرعنبأ !

 نواب ف اطا د ير لولا نيته نيتك لص ماضون ٠ قاوسالان ءاطئاح لخدت رادع 1
 ا

 1 هيلعشا لم“ ع ىلءن هما بارسسا 2!مالسلا هيلع لي ربج ثم هللاقرل وهيه للص يبل '

 د« لماق ريسأا اذ» لعن .ةييرتقاوسالاو يدوهسلا لاتهياعشا م 5 "يلع مل. سنمرأأ

0 

 نس
1 
1 
 ا
| 

1 

| 

 ١ ثاهماو ليةعدبنشم فرغ ميقبلا برد نم جرأ نأ نك ىلع“ عيقيلا دحام ارو !نريبلا | ا

 ن؛يلادعسم وهده اذه را ربظي يذلاو يدورعتل قا ع ناوضر نيدءاوللا ١

 | نيويجرعةبش تيبالو هبرملاصتاو مهلزاخل عيقبلاةر راج ينبدخ سال لاقي م
 دعم ينالاةنبدملا ةبوج يقاعد«يف ل سيول سو هيلدا لدين ك1 نادي راعنالا رضنلا 0

 | لدي يلادس ىلا فلي ماسر هيلع ارسا ركلاقدمسنب يف 4 عرج بك نبيل |
 نعال زنبالو#هيئالملا ترثكأل لا ساب ه1 لب عيناالولاةونإترالو رد ريغدق

 وهوقلا : لج ين لح ميس ىلص ملا سود _يلءاشلا ىلص يتلا نأ نادعزبةعب در فو

 أ اتمك ذو“ اهدداسم نمنع لأ و تيجت "امفعبارلا لصفلا) لاقت هبكن بيلا دج

 م نهج لح فوة لي ئ نءديبعىن ل رثخأ ريعضوو# مارح نب حس سعو# ةلي دج ين لج ته

 يسوم دج

 جب أذ

 هيي ا

0 

 يبدع :*جرزات !نءقيدز :ىبدجسمو راقت ين لل زانعئارطلاكب كورس سهو يب يو

 لوح« و عنب دلل !تويب زم جراظطاذ دعاس يف دهس ىبعقيق سوني يه !فرج يف يذلا ة دعاس

 ةصرةلاد سو»*# سرالا نءلهشالادبع يبدح .هو+ تار دس ءو# جرزاشأ ن نمةر دخس يشب

 راني دين دحس» رغمئادبلادجسلاشيو وزيخكلا دحسو +« سوالا نمةثرأ ادور كدع هو #ع

 يدعيه يف ةغبانأا راددج ىر# راديلا نبي دت يب حسو *جرزأعا نم راحتلا لينا

1 

 ل

 م
 ) ا 0

 +رادلانب كل امنيلوذلبم نب ور رك يدب + راجتلا 3 نزام ب كح سمو +اضبأ
 ا سقت

 2 جرزالا فك”رااثراخا ىن ٠ دحيسو *ريبزلأ ةثدع ليسو د ريزلا عب 53 ادد سفو

 2 رجس « جيرللا_ث لولس نب ىلإ طعر ىلبا اف د كح سو همس لدي مو



١!" 

 ب ةيمأ ى دحسمو#ز وحيعلا دوس ءو#* سوال ن .وةيمخلا يتب حب مو جيدزخلان ى.ةضاي ا

 ا
 1 لأ يب دع سو# فقاو نب دج هو# *سوالا «٠ لئاذ يب دخ سو# سوالا نمكيزي

 ا رب نأ عل مو روذلا دخ مو#قب رثلا دمر ابق ةمكيخ نيدعس رأ دلدسمو

 .٠ ف ددسمو - نيتراكلا دو سهو# دوه عدّل ىلص يلا ةق لص بثيم د سرج كلام ا م ع سي أ

 ا مسوهيلعشا لم يبا املس 5 دجاسملا 2 ذهو* دادشركب ودل ادخل يب ددسم را لا

 1 ران" الاو ثي داحالا نم اويقلعتإ اهوا أيعانويعأ نودي اهتايج يدررعسلامامالا |ركذدتو 0

 | لصنلا 36 هلوق افي سماؤلا بايلايفاثولاةصالخ يف يدب مسلا ءامالارهاوح نمول#

 أ دهاشملاو تدبلا لهاوآب ةياوصلا ٠ نه عيقبلا,ن اد رم ضعب نعت باقم لضف يف ساحلا ا

 ا رغتسا نات ا ترم يا هلوقوعيقبل لحال لسو هيلع هلا ىلص ىبلاةراي زشيب داحا ارك نيابي ةفورعملا
 | ىلحال عيقبلا لعال تع ثمينا هلو قو فقرفلا عب .ةب لخالر فغا ىلا هلوقب ل ءراقغتساو عيقبلا لمال
 | ناقلاتلإلا هيف سانلاجبصا اهدي وهصاام ما "انجل رباقملا لهااي مكيلعمال لا هلوقوم يلع

 | نيالو + ةيرط ل رتماملمالاو «رشةرخ - الااخرا اه رخل عيشي 0 ظمأ ليلا عطةك

 1 باي يل: يب كأم !اطيلانب ليقعرا دقي رازىلا لل وعداش مك لافة يسوع نب دلال نعالاب
. 

 ا

ْ 
 5 .فانال تنانبم تنئورلا نعا !يلل !اقفيلعا هم ضيرعلادير دن رثمجيل رثرادلا

 ل دزءنايل سو مقبلا لهال رفع الا هاجاذ !ليلابملسو هيلع لما لوسي تقوم اذه

 1 داعدلا كرا دحاوريغينريخا دقو هيف ءاعدلا يغب: يف غاراأ لاق هببفورعملا دوشملا ليقع

 ١ تكأما اهلك لسو هيلا ىلساهب اعدريلا نك مالا ك تلق يدر بسلا لاق# ب استسم كانه
 : ١ اهينىفدلاو عيقبلا:ريقم لضف يف ةررثك اراث ةوثيداحأ ارك ذاق ءاعدلا ب معسل !كلوةبادأ

 1 اهتاو ردبلا هلل رقع مرجونأك باسر + نولخ دي اقلا نري سا ونم رشم هناو

 بع 3 “نع لقن اك مارح ينب لز؟يتلاةل يبي ةريقم ل ففاضياركذ وتاروتلايفابلضف رذ درو

 : ع 1 قعر رقبلايف نفدزءأمأو يدوب سلا لاق «دحأ» ادهش ض.بأهيف نفد فل جلا رابحالا

 | "رع ضايع كرادم يفو *اهبمدعبو لموهلء للا لص يبلا ةايح يف يفوت نه ةباحصلا !

 : أ ف تديلا لدا ةداساذكو مآفال 1 رش عوج ةياوصلا . مقل دملاب تامهثاكلا 1

 ١ 2 لص هلللو ترد مع 0ك اربا* ةهجولا م عفقورحملا نمو هربف نيعفرعبال م يلاغنا

 تأ تب ف طاقو *«ملسوهيلعفلا ىلع هللا لوسر تب ةيقرو ا نوعظم نب يراغعو *

 0 ئاذد_ءرب سبخو ءدوعتم نيهللا دعو *صاقويلا نب دوعسو#«فوع نمرلادبعو

 هنلان نيترحمملا باعصا نمو ملسو هيلع ىلص هللا لوسر لبق ةصفح جوز يمهسلا
 ةحارد

 ا 77م تتس < تجج

 - سس



 1ع ا.

 مت م تستجب تتجسس تب مست#

 ا كال“ هللا ل وسر تنبةءطافو* يراصنالاةرارز نب دع ساو +ةنيدملاب اهييس تاشدحأ ]

 باطمل ا دبع ل !سابلاو مين لاط# جدال وعر عقب ابان 35 لولا ىف علسو هيلع ا

 ادعام ملسو هيلع هزإ اىلمىبل اعادلا و* ثراطا نب نايتس وباو#؟ب لال ادبع دع ةينصو

 كيس ربأو #3 يلوثالا ذاع .نب لعسو**نافعن: ناك ءو# فرس ذنب 2 *ةكمبأ ةكدخ 1

 3ع ةييدملاب مولاة فور ملا دهاشلل اما اودع يدور عسل 1 ىلاةنيسحا مهنعملل يمر #«يردخلا ||

 نا ليق ما دبشعو*+ةغاشتي ميولعأ بهم نمو يلع نبى سل اوباملا' كبعن؛ س سايملا دبش م

 كاب ةيام دهمو *ملسو هياعدش ىلع نولسرم ادي نبا مارب اذ اديس دهشمو# ب ايبا |

 1 دهشمو + قداصل ١ رفعج نب ليعامسأ دب مشيو»# لسو هيلع هلأ لصف لوسرةمج بلطملادب 8ع

 نسملا نبئادعن ,دعتكرا! فل ةتلاد يش مو# يردما دبع. يلادلاونانسنيشلام ||

1 

 أ

1 

 / نا ةز 0 روصتملا راعجلا مايأ لوثقملاب /!ط يلا نبيل عن نسل 1

 15 لاق ال ار ا الا أ

 شع نب للادبعو بلطملا لبع نب ة زم له اجر نوعب سدح موي ةداهشلابا ود اك يذل 0 ا

1 
 1 ا دبعو حرم نب نب مرمو 0 يلا نب سدا ن رب لومسو ريم نإ هايسقو 8 زم تخانيأ وعو ُ

: 

 ا ساحسملا نيمقادب ءو كلامن؛ناعتل !اوعيرلانب ,دعسو دي ز نب ةجراخو مارحنإ ورح نبأ ا

 ٠ نيعجأ مهن بأ يبخر دئئاوفأ لان هب قاءتبام شعب راهعق'ومو* ال اره * روبثركد دقو ا

 ا اهرانآ يف سداسلا بابلا هلوقا# انولاةص الخف يتدرومسلامامالارهاوج_تدد 9# | ١ ١
 3 نالصتهينوتاي وسنعمل وديع هلل لص يبنا يت يتلا ث تافدصلاو صارعلاونيعلاو تاكرابملا 0

 | فاوعالا رثي و سي رأ رثب 6#فورملا بيترت ىلتاكراملا راب ًالايف لوالا لدالاو# |!
 | ةمربا ارث و*باهارك و رشتلا نب كلامنب سنا رثب وخان ركب وب«ةب وبدلا تاندصلا دحأ ا
 *ةراح رثبو#اح ريب رثب رد لحرب وبناهيتلا نب ملال هب وت موس أجرب و»# ةعاضب رغ رخذ ا

1 

 ا
 ا رديد#*سرغرثبو# _'ربملا ركب و* ةبنعي لا ركب و*ةبقعلا ريو ةموررلب و عرذ ربو

 أ ثيداحالا نم اهيساني امركذو اهلك اهيلع ملكت ةريسيلا رثيوحةصيررقلارثب ىةضارقلا ١ ١
 لاقت لو هلعشا يلم يال ةيوسالانيملا و 8 انهكاذ لقنأةدورسض رأ لورا آلاو
 ١ نوقاخيوملسو هيلع دا ىلص هللا لو رب نرجر خي قدنللا مايأأ اوناكلاق رباج نعتلابز نءالو

 هللا ىلص دا لودر رقب و لاق طبه عصا !ذا حوف تيبيقملرح يبب فرك هنراخ ديف تاييلا
 نيملامذهو هبقع راحبنلا نبا لاق *مويلا ىتح يرو ةلزت ملف فيكلا دبع لاةعيلا وهيلع



 و ل

 ١ لاق ناىل اناث اذميف ىرخأ ال رن لقت م ىلصمل ةباقم يف يو“ .اهيلعو ةمب دل ارهااخ يف

 تناك بابش نيا لاق (ةئب رشلاءديي هسرغامو ملسو هيلع هلل ىلد هتاقدص يف سداسلا ا

 ٠ ةبادملا ٍنيهذلاو 33 اذلو ملسو هلع ل صيبلابن مآ ريشا يب نمألا 5 اروح نأك هلأ

 ةيفاصلاو «٠ فاوعالاو ٠ ةقربو*لالدلا ٠ ماسوهيلءهلا يلحي ينلل تراص يتلا قيريختلاومأ |[

 ١ تفلخ اذاف يعارب|ماقب رشم امار*#ر ردزوماس تسي د كلا نبناورع رعقفلخ نمثيروسلا |

 رم يك سانلا ضمب لاق تاقدصلايف فاتخانأفوبا لاقو#هأ مدحت ين لاوما نم |

 مسو هيلع هللا يلح يب بلاك يلعأفر وه مام اهييحي نأ لطفتب اكل يسرانلا نالساملناكو ا
 للتالي يتصف ديدشبيد هيلإ لمي لعج ريقف ىلع سلجث هب اج ريل

 تا ا

١0 

 هيسذلا ناورمنال قرزالانيعهباوصو ءاقرزلا نيعأأبموبلا ةدوحو لا نيعلا يسست ةماملاو
 بابلا رميا يقاثل لا لصقلا) لاق عع :رزالاب يقلف نيئيعلا قرثاناك ةيواءلاهارد |

 ١١ يدناولا نع ءيهذلا لقنو يدوييلا قيريخل الاوم !ملسوهيلع هللا ىل لصد لوسر تاقدص

 !دحا دهشو لو هيلعشأ ىلح يذل هلاوءاب يب ريخع يصوأ باهشنيأ لاقو
 كَ هللا لوسر لاقف

 ءايمأو لاق ةشيل! باسل الب وسراف قباسنألشودووب قباس ةيريخع هوديلطعهلل ىلص

 اب تارواذ بثمملاو رلالدلاوةقروةيفاملا اماف هاربا مأةب رشمو ٠ ادسحو ٠ يشيللاو
 أخ

 هب ىل ايمان :؛أمأةي رشف ة ةسسز هلا ديبعنبةيبع لا لا هتاش دوريلل ساردملا تيب

 ينو روزرماضبا اهيقسنف ىف ئاوعالااماو#ف قتلا !ةيحاف ع ناديثو روزبم اضي'اريقسف انسحاماو

 ريضنلا ينب نمت ال لاللدلاثن راكهيبأن نعد نب رقعجن ءو* ريضالاو ةظي رقيب لاومأ 85

 + نم ةظيرفينب بي رقةيلاملابةقر دخلا مم راربقفلاوملسو هلم ىلصمأ لوسز لعمل اه 3

 ١ فقو سو هيلع شا لص ىبلا ن اهيدقاولا لاقول اقع * هنعدللا يضرب !اط يلأ ب لمقتل

 يبلاباعتا ن«لجر نعدوأ ديلا ناس ينو *ةرحط ا نم ميس ة لمع ةمدقتاا ةعبلا طئاوخلأ

 هلا مولا !لوسرا ريشنلا ين :لذغ تناكق لاقناىلا ريضنلايف ةبةصق رك دف توةيلءلن ص

 ىطعان لاق هي ةب 5 ميثم هلوبسو لع هل ا | هان ميلا ءتلاقفماب أ هلاهاطعأ ةصاخ ملسو هيلع

 ةملطاف يب يديايف ىتلاملسو هيلعهثلا هلا لوسر ةفدص نم ىتبو ني رجابملا امرك
 موي دوربل لاق قي ريخألاو.1تناكا هنا بمك ندمت نع ةلاب زنبالو+#ةعبسلا طئاو مليا
 مكتيسالف لاقتدسلامويلا ١ اوناق قد هترصن ن انو عت عنا اوف !ًدم نورصنتالا دحأ

 0 ىلإ أوما لاقت حارا هشنخأ *| يح لئاقف ملسو هيلع هللا يلص يبنلاعم قل جا

 دقتملاعيسلاتاندصلااماو لافت« لسوميط هل يلص هتاقدض ٌدماع يعفءاشث يح



١١ 

 ْ ةيس اشيا مويلا ةفورعم مهةقربو*ةرهز ريفصت ةروه وهز عري ةنيدملا يقر ةمورلا ةفورعم ةيفاصلاف !
 ةيناصلا يلبقاضيا فورعءاضيا عزج لال دلاو *«اببةرهعشابةيحأ 3و ىرشملا يلب امو ةئيدملا ةلبق
 0 قيسام ل ختي ومويلا ةفورعم ريغ شيملاو*ةيباهمشلاةس .ردملافتو يدلل برق

 ظ ةبرشمو# ةيلاعلاب فورع٠ عزج فاوعالاو# اب اهلبق ةثالثلا نمي يي رقانأتاروا# ةعب رالا

 ١١ يدورم لا لاق «ر وزرع برشت فتل ؛ايخأ قب رسءاحلا مفبانسحو *ةي اعلا !ةف ور« ميهاربأ م رامأ

 ةهجب وه ذا لال دلا عزج برق تايذيسللاب فورعملا عضوملا يش مويلا انسحنأ يلربظ يذلا و

 ةمطاةهتيلط امتاقدصلا.ذهو+ةي وتلا تاقدصلا ءيسلاهطهو# دادزب؟ برشإ و فشلا

 اسبنا جيحملا|يف اككدفو ربيخم ملسو هيلع هللا طك خر ركل ىلا نع
 هتثدصو كدفو دويخ نم ملس هيلع هلا لمهن لوسد هرتامابديصنركب !يالأست تناك

 ملسو هياعمللا لحشا_كوسرنأك امين اكران تسل لاقوكل ذابيلع ركب وباىلاف ةئيدملاب

 ْ هللا ى لح هتقدص رمع عقد غي زانا هر مان ءاديش تكر تنا ىشخا يافدب كاملا هب لمعي

 ا هلل مهلا لوسر ةفدصام لاف وك دفو ربيخكسماو سابعو يلع ىلا ةدددملاب ملسو هيلع
 | هيلع هلل يىلص هل أوةباهيلع حت 55 يضر ركبأبا ناهي ةو*ه ورع ىتلاهفوقحلاتأ اكل سوديلع

 ا ريع ىلا اج سابعلا وايلعناًاضيا حيرشعلا يفو# تيشقف ةةدص هاد كر امشرواال ملسو

 |١ هللا لص يبنلانابمل امهفارتعا عم م ركبالا نم ةمطاف هتيلطامهنم نابلطب مهنع هللا يفر
 ءانكرت ام هلرق ن ماو بف ةمطاف عمامهنا هجرلاف ةقدص هاد 5 رتامشرون ال لاقملسو هيلع
 فيس ىعالا نا ركب وبا ىأرو هتبقر نود ثرويفقرلا ىلع رظنلا ىق وح نا اوأروفقرلاةقدص

 ل ىلص هللا لوسرابيف لمتاج المعين ا امهيلعذخا سارعو يلع رمعاه اطعام ازاودأ كلذ
 ديب تناك ابي راع هيلذق سابعلا عنم لدي ةقدصلا,ذهتناكو هدعب ركب وباولسوهبلع

 أ هع هللا يضر نسحلا يب دي م نسما نب نسم او نيسما نييلعدم ؛ منيسل اديب منسحلا
 || لاق*احو شيق سابملا ين ينعيءالو هيلو وح: حلا ني هللا دبعداي تناك مث ربعملاق

 !متلغواهرش مسقي واهنعلزعي هابيل عيلوي ةفيلخل ا دبر :ملسو هيلع ىلص يبل تاقدص ناسغوبا
 هلقامي هللا دحر يمذاشلا لاقو#ةمدد يفيث نم ىربأم ردن لعةنيدملا لدان ٠ةجالا لها يف

 ةفقدصو اهمبي رق ريبزلاةقدصوان دنع ةماق سو هياع هللا ىلص ها لوسرةفدصو يقبهبلا

 هللا لوسر باعها نم ىضحاال نةقدصو ة مصاف ةقدصو ىلءةفدصو نايتعةدصوةمئاق رمج

 هللاوكل ذدعب رومالا تريغت تلق يدوبمسلا ىلاق ةءاؤصا ارعاو ةنيدملاب ملسو هيلع لص
 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ناكل دفيف تلاق ةمطاف نا يور املصالا يف انركذو لاق *ناعتسملا



 ا
0 

 0 ا1واندقمالا ميج الذب لضف تجب ني ةلاونيدلا ةوقومهغلاو لقعلاةرقر نم | ا

 ضأاو لا ضارت رثعأن ءبجعال ةدع 50 هَذا اقعفاهبكلا ف سوي ريقفلا لوقي*اريف قلق ةتاامواب لحنا '

 نال اهيراطم ىلا اهنع هنأ يفر ةضائوديسلا!ةديم د اجا مدعي هته يفرركتىلا ىلع

 مهنعهللأ ي ىفر ةباح كلا ملظعم حو هقحف ِ ةيسمهئااعأ قاب ىلا ر ظنلذ لا ممدعي مه «كلذ
 أ
 جسم كذبمعلا يخر هيلءنوضر تعي نيذل اةنملا لعالاهج نع بجلااغاو نيعمجأ ا

 هللأ أطعأ ام مهنعدلاأ يضر هنم باوصلاةفر عملوا ةلداجلا مهمسفنا 000 وديار نع مهأدأ

 اراخديالو هلمأ ىلا الا راسا مبقح يف باو ملاوملاسو هيلع ىل لص هلال وسر صض

 زاجرلهنعدلا يضر ركما«أنأ اوملعي و ةرهاطلا ةبيطلا سفنالاه هنو ةرصأةلاوهسفلا
 و

 ]سو ديلعملا لصشيلع ..ااديسنيعت :رقو نملاملا ءاسن ةديس-ىلاط هني ديفا "لدا يناجي نا هيلع ا 1

 ناكو ةدرلا لها دهام يف راصنالاو نيرجابملا نم ةءاحصلا رباكا ميدتركأ 1
 مترات هدحو هي أر ناكومويل يسلب ةاسمل لقدر هتراكو وتوت بكر ايج رت

 ترثكو مالسالا يلا بيم مرعجراف يلتعلا ريالا كالذيف ناكو مهر فالخ 0 ٌ

 مالسالا مسلاو ميكا الوةساو مورلاو سرفا ةباحصلا عماوبر اخ نوطسلا شوجمم ا

 ا عاستاو#«نأ دال حوتف نم ناك ام ناكو حا !ةياغحيتأ #2 ركب هساسأ يلع دعب فو ا ا

 دقوم انالا ديسدع,#مالسالان يدل هم د فهو رك 26 ءازآ هذرفنألا ىلا* نأ الا ٌةرئاد

 ١ رسأ لك لعدم ماو * م دقأل دقي دصو# م ظعالا هريزو لسو هيلع هُنا يلصدت هتاح فيسك |

 دحأب قثيمو لريعةفرط هيل ءزيختب متانو ىلأ لسو هيلع هللا ىلص هنشمب نوح نم تر اعا امو

 ب و لاثريسلا , مالا ىفدادل نمدنعمولمم وه كروم لك يف لسو هيلعدما للص هقوثو طق |

 هلل لم هيلاىرعب ايف عباسلابايلا هلوقافولاةص الخ يف يدوهعسلا مامالاإ رهاوج نمو |!

 لوالا لصالالوصفةثالت ا يفوت رغلاو رانسالا يفاهين لح يتلا دج ا نمولسو هيلع |
 أ قيرط يو هريغو عا يفك لودي م 5 لما يداياويرشلا طلادجاسم يف
 فيملاب رم الف ةلازذلا دههسمو ءاحورلا دعب مويلا سادلا قي رط قرافت مالسلا مهيلع ءايبنالا
 ماكتو ادب“ !دج |هدروأو ةكممملا ةتيدملا نما جيترت برت لعاهات ردا دقو لاق ءارفصلاب الو
 ةيبلا قرعدج مو“ احورل| فريش دج سمو# سرءملا دحسمو#ةرحشلا دسم يواهيلع 1

 ب 3 ةينل دع مو# ةيثورلا دح مو+# ةلاز ملأ دجس مويلا فرعي و فرصنملا دج سو

 ددعسمو + جرملا» ادو_:ىماعلت فرط كح مو جرملا دح موج ةياثالا دحسمو#

 دوت سموا يق ملاعب رع ةدمدجسمو# ايقسلاب د سسو# ةفحجلا ةيقعيف لج ىحل



1! 

 #ةبقملا لصاب يشرد ةبقعد بو# ةضيبلاب ىعسيدجسمو#ءاوبالا دجسو *ةدامرلا |
 ١ دنع دج بوت* لايم: القيدي كت لبق دج مو # ةقحملاا دعب د سو# ةقججلاب نا دج سدو
 | دس مو *ف سد جسدو# ناربظلارنطب دج و# صراخ دجو# صيلخ ةبقعة رح

 ١ جاحلا هكلسي يذلا قب رطلاب شالذ نمناك |يفيقاثلا ل صقلا لاف م#ىرط يذدجمو+ يتلا ا

 ١ نر. لادجا تاذ دجسو سو هيلا يلصعلل لوسرملهةلابز نبال ةك٠يىلا اننامزيف

 | نارفذ بنذب ىلصو ريدملا ارقي دحسمو# قيشملا نم نيتزيإاب دجسمو## ءارذصلا قيضم |(
 ا وداعه أ يلم يبنلاةهبج مضو هيف اهنأ لاقي كانه رك ترفذ ءارذصلا يف بصي يذلا لرقللا

 | نع اهقترءةيبار لعرخآ ادحسم تيأرو يدوم -ل1لان#اهيلاوحامىلعةب وذملا يف ل ذفابلف
 ءارقصلاب نا سانا ضعبيل كوو لاق#نارفرطب نب روك ذل نيد ملادحإ هنظاو قيرطلا

 | لاقو#* هارفصلاب ندور دبب هتحارج نم :ارفصلاب ثراأا نب ديبعتام دقودب كربتيا دم
 | تا لودر ةلابزنبالو* هارثصلا لع؛:«لبقا ام هدار.لدلو نارفذب هربق نأ يضارملا |
 |١ ه_لايماةمس ناعد نيب و هديب ك انه د يف كررم ةينثن د هملطم للص ملسو هيلعمل | لما
 || كلاخلا لفلا) لاق ثاهيلع كتر عرتلابدجاوةريشملا دج هو ردي دج سم كلذ نمولاق ||

 ةئيدملا نه ةلحر» ىلع ةرصصعب دجسسمأ هرمصو سو هيلءهللا يلد هتاو زغب ةقلمتلا دجا ىلا ةيقبيف
 ١ دحاسو# ئزارمشب هدم سمو# رويش برق نأ دج سمو#* هايوعلاب لح دمو# ربيخ قب رطب

 ةلاب ز نبا درمو بشخ يذب اهريحآو كوبت اهوا رشعةعس وح دشار نبا لاف# كوبتةوزغ |
 ,رركذ ام عومم نم عحتجاو ارمضاوم ضهب نييعتيف افلاتوهلود قجمسا نباو كلذ وحن |!

 ءاقلت كراد.ةينثب ينانلا# ريزعلا دبعن؛ رمجىنب امن وهو يرطملا لاق كوبتب لوالا نورشع
 | لحارم عيرأ لعرضخالاب ميارلارت# كوبتنمنيتلحرمىلع بارزلا تاذب ثلاثلا +كربت |

 ةيس اك ىلا سداسلا#كوبت نع لحار» سمخ ىلع ىمطخلا تامل نسماخا# كررت نم
 ءارتلا ف رطب مبالا«اضيأ اهتهلحارم سخخ يلعالوب عيقتب ةلأب زنبالو ماشهنب!بيذ#
 || هريغو ةلابز نب لاقةفيلخلا يذب عساتلا*ةريوج نمدارات قشب نماثلا# بك اوك بنا نم

 ةمجأا ءاطا رسكب ةفيلطا يذب رشاملا# نادلبلا باعصا هركذي ملو تاقيملا وهسيلو |
 يذلا لدب ماشه نبأ هركذ ةحوتمم ةلحبم هاي لوقو ةرودكم مب لوقو امهتنب ليقو |

 ظفاحلا هلاق قشر كلاب رشع يداحلا# رظن لحام هتيب دجلل ممل ةلايز لما نكعووهلبق
 دجسم عياد جوف د يعم ديعصلاب ع عيا * ىلا ىداوباجالعد الهلل ذإ نبارك وو رخحلاب رشع تلاشلا *اههنذب ليقو ضوحر دصب رشع يناثلا *ماخا نعنلا دبع



 اس
 ا ا محجحج نيس يحس

 *؛ةرذع ينبة رقي شع س داسلا “هك :رقلا يداوي رش ثع سما اه ينقلادب ءدلاتىرقلا ىداو |
 ةرذعىنبةقش نم ةفرلاب نركب نا ىشنل يركبلا لافو بوقلا ةمقرظظنل ىلعةمقرلاب رشع عباسلا |
 عساتلا «ةنيدملا نم درب ةيناث ىلع ةورلا يذب رشع نماثلا+ايقسماب هلدبةلابز نبا لاقو 1
 هيي نورشملا «ةيدلل نم موي لحرف امهتغناتنق اهو نيتلحنلا هايف ءافيفلاب مشع |
 (| نا ةلابز نءالو*نآورمنب هللاديعطت ايف يتلا ةمودلا تحت ةنبدملا نم ةلحرم « ىلع يشع 1

 ىلصو ليغ طسو عجشا نم لج ةعرزتةلئا تحت لخنب زن مسوديلعهلا رص هللا لوصر |
 مويلا ديس عضوف ىلصوةرسس تخنق ل يجدي لاول + ىتح لا نطمب يف دعصا عارعجت |

 ًْ يذلا ريغدب ريدي دكلاودجم اذه لاف يد عملا لاق# مج ادالب نم لبجلاب لصو فورعع ٠
 دحسم هيفو هعطقأ قيرطلاو داو ديدكلان اما ىذرك ذدعب يدسالا لاق #*نأفهبرقب |

 أ فورعم وهاك ارصم بلابل نع ربعف نم بيرق يخبل ملسو اعلا لسه لوس ا

 شب ةغقر لأ رديااهيفوت دج قى رطب ؛حدلبو مابعئ رق داو وهو ةيبيدحلا_ لسمو موولا |
 ا
 ذ نود دحسمو د« سم دحسمو ةماهت لوا ومارحالا تاقيم وهو تفصونيليع قرعتاذ ١

 ا وهو ىرطملا لاق ةيل يفدج.ود؟ىوصقلاةوعلاب ىداولا ت تحن يذلا ىعقالاوهوةنارعجلاب ||

 || نيب وسو هيلع ىلص دئقان فةرثاهنا لاقي ريحيف رثا هددعوةبل ىداوظس مولا فورمم |
 || هياط ىلص هلال وسر هيف لص فئاطلاب دج _مو*لايما ةيناقفئاطلا ىداوو ةيلىداو 1
 حياج كام هينإو فئاطلا رصاح ن يح هئاسن ن نيفعماتناك نين أرهالاهس ممرض نيتبقنإب و 1

 هللا لوسر دج مواسهنعهللا يب ةر سايعنب هلادبعربت ي امقلأ نعالاهنكر ريفبرإتم يف ريك ا

 ةياحو زيت حضوسما جنا لاقيني:ريغص نيتبق كوذان عم "ا هرخوميف مسو هيلمدقا ىلعأأ أ

 ةرودملاةهيدملا يا اميدوا يف نمانلا بأ ايلا) يدوهعسلا لاف مجاسهنعشا ى ةرذلح ماودش 38 ا

 اذهو هلقنأ ةرورض راأو كلذ ميج ذو(الأ جواطاعا ضعب وأهم اطمارابعا# هل اهئامحاو ا

 باتك ؟رهولسوهيلعمتلا ىلص ىطصملا ر ادرابخابافولا ةصالخ هباتك باوبار 5 وهبابلا ا

 ةرودملا ةديدلان وشب قاعتل ةريغك ةيلعو ةيخي راتدلا اوف لع لاةثال هنعىتغتسيبالا دج عفان || ا
 كلذ نع ءآد ازا رية هازجو هقلوم نعهللا يضر ذاريق سو هيلعمللا لديبلا نوؤشفأ)

 اراره 5 مدقل دقو يسلبانلا ىن هلا دبع يديس هللاب فراعلا مامالا مهنمو
 لو

 ةروذملاةيدملا ىلا همودق ءانثا يف ةب زاجملا هتلحر يف هلو هنعهللا يبقرهرعاوج نمو لمي

 يف انيأر بر>ةمل بق ةب را نيمرحلا نيب اقم ناكو ذعتأو هرامأ دعس بقي رشلاب هعاّتجاو



 ا”

 ا مهنعهثا يضر بلاط لأن بيلعب نسما نب ديزني ئسملا تعبةسيقةديسلا مانلاةعقاو |
 ١ !2قاتم اناديس اردنع تاج يد ت هاج ضي با. ةئفاتم يثو رصم ُُي ةنوذدملا

 1 لآدب ىلص شلل ذناكو# جرم او ملا لاوزب قققك#جرالا لوصحب رورسءاناو تظقيتساميافق |
 + اهيا ينسح دي لن كعساقل رشلاوديز اهدجو ةينحيثو اصوصخ#اماتمو ٌةظقي تدبلا

 | ينال لعيراجلاعارصملا اذهدشنا تنك #مانلا نم يلفاةيثسا درك واما ادار اليك

 ةةقاوأوي ركذ ةديصت ر طشلا! عطى يمت 57 ركل سفن ماحلالا قيررطب ماظنلا نم
 تايهتقم "ىماندجو امأل يدع في رشا رشلا سابعا انبهذوانق ئاهدب لاقو لاخلا
 ٠١ نا دفيفانأ ىلاقذ# مارملا لوصحم دعرلا زاجنا !نباطو»#مانلا دةصقلا انفبو# ءايم او قوشلا
 هاقل برقبادحرفو# مالكلا م هنمناكأمي انشا تف*مايلاب دوصقملا نوكيىلاعت هللا ءاش
 ةفمالسلاوةالصلا هيلع يببحلا

 رضاح يدل يدبطلو يلق ناقفخ ورك ل

 رئاشنلا اهيف هل هل بريق # ٠ راد الأ باقلا م

 ا ارعجا ناملاعاجلا ااا .قمد» جدلا بقر نإ رشتس نحر الأ كلت انعب ع ع

 | ركذ غح ةريطملا ةرسلا ىلا نيب ذهن! هبرفف ةمزاب انرجوتو*ةرردملا ةديدملا ىلا ريسلا لعانمزمف
 يذلا يدارلا اذه نأ انربخا مبايا ينعب يودبلا دشي ور ناكو لات نا ىلا ةئيدملا ىلا مرفس ا

 ' برقب انريخمو قب رطلاعاطق يال .لاجرلا هيمولخيال ةلسزلا يد اويف مرورهدعب كلذو هل بقت :

 معان انه لجر: اذإو نورئاس ننام يف لوصولا هل هلا لعمال اد اك لوتياما رةيدلاىلاةفاسأا ا

 يتداول | ذه ؛ام.لا ةبج نب لوقي لئاقاغ أكتقرلا اذهيئانع يف ثأر لاف ظقيتسا تياد ىلع |:

 تت «ملشمو ير راضأا ىورالم ةنيدملاو مانب رق ىلعةلاديشو اذ ةرثاد ذه ماني عتن الم هيف

 | ارلخ ديال ةككالس ةنيدملا باقثا ىلعلسو هيلع هللا لص يبلالاف :لاقددعللا يشر ةربرحيلا
 هللا لح يدان عدتع هلأ يضر ىنا نعاضيأ مو يراغسبلا كد .رو؟لاجدلا الو نروغاطلا

 هياحالا بقناميباقنا نم سيل ةنيدملاو ةكمالا لاجدلا هوطيسالا دلب نم سيل لاق ملسو هيلع
 | يف اهعمشأ يغرس ف تنب ةم اذ نع هنخ سيف هجاد نبا جرخأو *امهنو ري نيفاص كالا ا
 5 يلجرب اهتتطوالااضرا عدا اذهيقاثو نمتلقتا رالاق ثلاجدلايف ليوطشيدح |

 أ ةيرط هذه يحرق يغتنا اذهىلا لسوهيلعلا لم يبل لاف لييساهياعيل سيل ةبيطالا

 هفيس رهاش كلم هيلعوالا لبجالو لويمالو مساوالو قييض قي رطاعيفام» هديب يسفن يذلاو
 | ةسساللا قد :ريلاكر اونالا انل تحالو ريسلا فاني دجدةوهتعدلا يف :رلاقم+ةمايقلامويدحلا
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 م , جرخي رودلا ىرتاتك :رتاتكوراكفالاا تراحو +:راصب الا تشهدن فةليطتسم ةب كلا ةهجبنم ١
 ىتح ةعاسد.مب ةءاس قفالا يحاونو ءامسلا وجيف رشتني مث صوصق# نأكم ن ”ضرالاةبج |

 انكولست قو يف كلذ نم« يشب رعشنال نحن و ىيقعلا يداو نمانجر يام دعب ف رجلا ىلعانررم

 لثاوالا نه وهو لئاقلا رد وقير طلاذإاد ١

 اومانو قارفلاب يثورهما ناو * مالس قيقا نطب يبكاس ىلع أ
 مارح وهو بيذعتلا متللحو * للعم وهو مرتلا "يلع ٌترظح ا

 مالك هيلا رثدي نأ عبسلا نع * مترو رجاح لع متنب اذا ١

 مامح نوصنلا قوف تعوم الو * ةنأب عرف ابعلا جير تليم الق

 ماغ هيشعلاب هيتاح ىلع * ب الودوعرلا هيف تبقبف الو

 اي كا ناب دق عيرلل امو يلاف ظ

 مال فكريتابلا لظبيل لهو * ةدرعلهرلاىلا له يرعشتبلالا
 ماوأ هارب الق اهب يوادا * ةبذع ةورع رثب نم ةلبن لهو

 مارع نك ديرتت يف لاف * كيلا كارالا تاما اي اللا !
 مادمو برطم يممدو يحونو * سناأرموده.س قوشو يد جوف ١

 انج رخو » رينعلاو رفذالا كسملاك وفي ةبيطييطان فو *«رثكاو مليا ر راونالا تعمإلت ع ||

 * تامسفلا تب ,در#يدابلاو رضاعلل شعنلا فرجا ةحاس« اظفىلا# يداولا كلذ قيضم نم | ا

 #لاوغأو دوس ًابانرعذ وا*«لاقعنءانطشناناكريدلا يف نوعرسم نحنو# تاهسنلا تيحاف |

 كلت يفاتيلا نورظني: نيفثاو نيفوفعم ليخ ىلع ةءاجحاوأر مها انعب ناكنم ضعباثربخأ ىتح |!

 عج مو*يئامالاودص اقاأ لوص#انرشأب «يئاوسلات ارصاات :«ع”نيحو مش نمأوف : اره ,ةلاحلا ||

 يئاوس تاوصا ذهل ::عاج ضعب ىلاةفابيلع ىقعسي يتلاةقانلاوهتاداو ريبكلاولدلا يشوةيناس

 قرشي ديعب نم ليدا :ل] ءايضا انبي ,ًار هتك ىلا هذهاه داره ترشيتساف * ةئيدملا ||

 اناقف#ةنيدملا لعنومداق اننا فكايح انلعوج رئاشبلاتلكو بلاطملا تقققف# ربانملا قوف |
 روبظ_ةرعانل زوم عاطل تكر قو ممادللا تضافر ةنكملامومار ,ةحالا بخيانبه

 لاق تيحيبتتملار دهشاو# ب اوجالو اهنعلاؤسالوانفلخاهفناب يشتاهانكرتو*باودلا

 ابرغلاو سهلة رشلا تنك كاف * ابرك انتدز ناو عبر نم انيدف 0
 ابالو موسرلا نافر لل اداف + انل أ نم ٍمسر انيأر 7
 ايكر اهبل نا اهنع ناب نلإ * ةمار ,« يثمن راوكالا نع اهلزت



0 

 ا

ُ 
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 ا
 |” هر

 ١ مربخالا لبا ثلث شبس نحنو علوا مارنلا ركسانيل انو عوبرلا كلت نمانوذد تح
 بابلاو ةنيدأا روس ىلع انررأ * ريبكتلاو ليلبتلايف نوعراش تارانملاك ان يف نونذؤملاو
 ١ ردشر *لوزألا ناك كانهوةماقلار ادج تحت رخآلا بالا ةبتعلا اند «لوفقءيناشلا

 ٠. مارح ل لاجرلا ىلع ندرووظن * ادمم نذأب انب يللا اذاو  للاقلا
 مامذو ةنع انيلع ايلف  ىرثلا 'يطونم ريخ نماشدب رق

 يبلفخلا باهشلا لوق ضر امو
 برآملا دط راتخلا مهشم اهب + يلا ةييط ىلع يب ام ؟يلاخ
 يبلا ىلع لص ا نيم 5 5 قرفإ

 بيطنإل ناو ابيط اهب ثدجو * اًرئاز تح الك 5 ىلا رثالا

 ارادجلا اذو رادجلا اذلبقا * ىلإ رايد رايدلا ىلعربأ رخنالالاقو
 ارايدلا نكس نهيح نكلو * قوش رانا رايدلا بح امو

 رخآلا تاقو
 لزانملا بحت اهيلها لجا نمو * يملا نكس نم لجا نم ىحلا حا

 مدل تقو يف ناكو* باتعالا كيتا لعدحلا انعضوو*بابلا دنع لزاما انب رقتسا اأو
 ْ 5 كلذ نما ب رش م *ررجالا لاك ليصحتو دفا مايص دصقب# ررعحلا يف امعرشق |

 لاق ثرح يرزألا رد هلو *اقرزلا نيعنم يراجلا*قرالا لالزلا بذعلا
 اقشع اهب تنتن نافوأذمت الف * يرطانل وا قلطا ريخةديدم

 ا انرزلا امنيعيف نيلا نا يدنعو * ةماشنويلاق رز يف ليفدتو
 ١ نغ يذلا ةنيدملا بان غو +تارادلا قرف رش هلا ناذأن ذا ىتح انيقب وهتشمأ يفرلاةَ
 ,| انلذدو يتعاج نم ر آو يببارانات ,ةفو تاراشالا تحالر ةملقلا ررس تو ددع نولزان
 | ل تلقتانهجوت ثم باو .لاربابسالةسارط+ بابل دنع انتعامج ةيقباتيقبأو ةديدلل ىلا
 : لبق ةرأب ايزلا 5 قبس ناكو احلا هيلع بتشات#مالس بهدم لخ دل مالا باب ىعانةخانعم

 ا( يفةعاجلا اندجوف فير رشا مرح !ىلا الذرى دة محرلا باب نمانلخ دان *ماوعاب ةدسأ ام له
 + ةرايزلاب ًادبءاملسو هياءهشا ىلصيبلا كابشملا انذخدل نلتف#«همحنلاوحيصلاةالص
 | لو انألا ديس *,السلاو :السلا نسانرثكاو +ةراشبلا تققحتواندا رمى لصود
 / ىلاعت *اائوعرو ةمئافلا انًأرقر «ماركلا باص الار ل زالاةيثب وارهزلا ةمطافو رعوركب يلا
 ا مح | ها لم | نا ىلع ىلا بارع برتيانلم ديل ةييلاو وشال اا عرشنلا ارم برقب اديلص يديد ةيب لاو عوشاةرافانل لصحر هيلا انعرشتو

 رس



 - 0 ب بو

 نايعالارفشمم مامالا عمم ا نايعالا فم ايش كاسماتمقح اود« ءامالا عمسبصلا الصفي ر رشلاقض ورايق سو هيلع |
 انرزن يل يه ذو# درو 2-2 اغافسوإ يدي ذخا عه ءهللا يخرلاق#يذ اوطلا اءإ ؟فقسوا

 في رشلا مرهلا يقرشوراد لانه زورو فلا لاكي ىلاعتّنا انوعدو سو هيلع ىلص يتلا |

 ثالذريغو ىفاقلاةوعدل هباهذ ركذ ممةفيرشلا ةضورلا يش ُ ةعامجا عمان انيلصو يو. ملا مرخلا | ا 0 ا

 للاقناملاةيوبلا: ةرضحلا هتراي زوي وار لا مءاشعلاو ب ضل هتالصو مرت ىل !اهعرجرو

 اًنآفسوي و "ىئئانيتا ررصعلا دعب و ةليللا كالت امنب م 3 ادازانىلا ادعجرو هنعمل ىضر

 عيارلامويلا كلذ ناكوجبصلا ةالص ائيلصو ىل سو هيلع هللا لص يذلا ةرمضح أنرزن اضيا

 اسياقاةدم اهب متثوةراي زلاب ادبتفهنم ادجرخ تقولكو يوبتلا مرا ىلا انلخد تقو
 يدورعسأل ةنيدملا خيرات نعاط الفان ةرونل ا ةنيدلأ ءامماكلاذدعب رك ذوةرودحلأ ةتيدللا يق |

 يف لصفم كلذ لكو كل ذريغو هتارانمو هدبماو ءددعو هفاصواو يودلا مرل! لوطو !هباوباو |

 ةالصلا لفن! يحاص يلعقي وتلا ةرحللا فصو يف لاق ناىملاافولا ةصالخ يدوبعتلا خب رات

 يذلا سو هيلعملا ىلص ينلا تدب لز مل ناسغ يلا نعة بش نبالو يدوومسلا لاق#«مالسلاو

 ا قداصلا رثعج تيب هنا لاقي ناكم يفهرادلخاد ٍْق انتعاج عم انلزنأو ءاسنلا باب جراخ

 !| ىلا هعماترهذو انق ربظلانذا الفناضمر رهش نممويلاكلذ يف نوئاص نو بارع هينو

 | لك يفانت داع طه تناك و ملسو هيلعدللا ىلص يبدل ةريضحا: روف انج لك راضمر ريش نم |

 | اهروسو ةفيرشلا ةنيدملاب قاعتل ةخيران دئاون ضعب هنع لقنغةديصقب اب بظنو تمدقل اك
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 ديلولا ةفالخ يف دهس! | ىنب نيحارَوْرء راظحلا هيلعزي الا دبعنب رمت ىنب ىتحارهاظ هيف نفد

 فلخاعوشوم ءرآلافي رششلا ربقلا نورك يف ةكملاو هاذهو هدعب هنعدشا يشر ينذلا دب ع

 وده يذلا عفتراانايغبلا انهدب دارملاوطئاخلا وه راظملاهلوقومالسلاوةالصلا هيلع هريقملا

 ريغدناالا ةيمكلا ةراينب هبشب يذلا ةمبرالا دع اوقأ ىلع ةينيملا ةبقلا تهت كيب ابشلا لخاد

 ةداعلا نم مت يل شتا ىلا عيبرتلا نع ىرجتلا ءانعءوروزملابدارم اوهواهان ديلا كشعب رم

 راس ةلزاج روك ف اراظحلا اذه ىلعلودسملا بهذلاوةضفلا نم شاكر زلاب عونمملا رضخالا

 بِ

 ١' يديس لاف هاديلا ىلعيفةل يق ذذت ناوذب كلا عبرت هعيبرت هبي نا ةماركا اروز.هلعجاماو

 || ةالصلا دحالرطخيال ىتحت|بقلا ةوحالو برئملا ةهجالو قرشملا ةهجال ةلبقلا طاح ىلا يللا

 |١ يسلا اذدردجي نيني رشلا نيمرحال !ءداخ نركب و نامزل فيس وددت ناطلسو كلم لكنا

 | اذهب هذلا ترم شاكررب ملسو هيلءهللا ىلص يبث ربق ةبجاوميف هيلع تكد فوةبمكلا
 05 يبا ربقا ذه بهذا ابابا هيف بتك قرشا ةيجرلاهبناجي و ماسو هيلعدتن ا ىلص بالا ربق



 مد

 * هنعدشأ يشر باطلا نب رف ,ءربتاذم كلذك يمك افياهبناجيو هدعاشلا يغرق جيدصلا |
 اذاةئيرشلا :رحبا سا طئاد ية شف رامسكف ب ثلا هجرلا ةءالعا ماودي راثي يدورمتلا لاق

 يدي لاق* ىعننا سو هيلءاللا ى لص يذلا هجو لباقيف هسأر ىلع لب دنقلا ناكناسنالا هباق |
 نافع ينبه ود ين ألا اماو ةينائملا كرلملا ىلق ةيداملا كراملا ةلو ديف نآك | ذهوتلق يننلادبع :
 رادقم ةنيثةرهوجودو يردلا بكركلا ةضنلارايملا كلذ ناكماوعضو دقن ىلاعت هللا عرصق |

 دنا! كلم نأ ل اقياهن-رتم ! ىرخ اةرهرج هتحتو فكلارادقم بهذ نم صرف يف ةريسرفظلا
 هجر اذ اح ىلع شكررأ ارت لايف رعس» صرقلاو_رهذلا صرقلا كل: يئاضيأ تر.سفاو امرأ
 لباقي امىأرو ءاركابشلا جراخ_:ىمزاسنالا رظناذا ثيم ملسو هيلع هللا م يلا |
 ودر ىنب رمشلادجولا ةاذاحت كلذ برقب قلع« لي ددقلاوةآرماكةريوكلاةرهوجلا كلت يفكلذ |

 3 0 5 نم لو! يف مالكلا يدور سلا نع لقن ٌم*حابصلا ىلا اةليل لك يف دقو:
 يئلادناو هلأ نمكلاذ ريغر ةفيرشلا رويشلا ةفصوابت مس رادتمو نيقباسلا كولا نم ٍإ

 اخرلاةصالخ هراتكيف يدوب.سلا اهيلعمالكلا
 دنعاش .اةي زادملا هتلحر يف هلوتوي دنع هللا يف ريالا ين هلأ ديعيديس رعارج نموا ا

 دوثملا ءالع نع لج ناكر هللا وئالملا قفا اهيسام ىلع: روما ةنيدملا يفهدوجو ركذ |!
 خيشالةيكللا تاسوتفلا لئاوأيف رصعلا ىلاريظلادسسأتيل أرقي دمترر ا هتينكر دم مالغمعبا ْ
 نب رروشلا ءابقنلا ءالعلا نعناكماءانأ انريخي ودنعشا يغدر ملازب نيدلا ىبعربكألا |

 كتروأي قورعملا كلدنملا دال يف ةيغنحلا ءابقذ راك نم معج نع نأك و دما دالبيف
 هن يف ربك يو اهريغو نيمرطما اا نيا ركل ةيدعملاك ىواتنلا مبين

 يف نيد دعم سان ديعدتألا ر نيف هنا رفر اكو بمذل نءجحم الكل يش ةيفنحلا ||

 نيللاملاو 3 لجر نعيثربخأو هتواي زدارأ نملكلا ذ نوجرفي مهناوةرعشن رش ,شملا ىلا رثكأ و

 سان ودنش مسج ولوالا عيب رربم# 5 نم عمأتلا موية 56 لك يف كلذ جر خي هنادنملا ةيس

 كلت نأ فيا فروخاو رينملاو ك.ملايف هئوعش, بهذا ن ويش ةرعشلاك ات :ناوكل ذ ىلع

 لوطت امأ مآ تارعشلا ضب ةهدكش رع هراخا هلاو كل وأ رهتأوامسقنب كر - امر ةرعشلا 1

 ةحياتملا ةايطلادل ماللاوّدالصلا هيلع هفاف بوحي سا كلذ لكو اهريغ بعش|,نمداوتي و
 نيدل ارون لداعلا كلما ناي نيخر أ ل! ضع لقتدنوةذيرشلا ئارج عوج يفةيراسلا يالا ١

 ا دجا تكاورك ذلاو, سو هياعدللأ ىلح ي يبنلا ىلع تاواصلا نولمسعيو ءاهكصلاو ءازخلا نس نوريثك

 1 ناترعش م همفعب دنعوةرعُش سلا مهشمدتف لو هيلع ىلص يبنلا ارعش نم ثار مرش نة هك دالب 1
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 ناىصوا تامامل ةايإ سديم هللاىلص يلا رعش نمتارعش هيئارخيف هدنعنأك ديبشلا
 1 كربلا دصقي نإ هروزي نأ يعبي اولاقو ءربق يفسفين عي ةعوضطومن ولا اامناوديتيعيف عضوت َى

 ١ ةيلعو ةبلطلاوءالعلا اهانبيثلا هتسردم يق مأشل اقشمويفاندنع نوئدمنآلا ردواشياكلذب

 انتا فيرشلا م رملا ىلا ىلا انبهذم ركوامدسب يملا دبع يديس لاق «انبلا ةميفرتبق
 ارا ناهلانلقف في رشلا ةرححلا لخادىلا اواخدت نأ نوديرت ءادقبا لاقت مرحلا يأ ريس

 ا هانا ١ قوفانددثفانلاخ داب مرماي ةيشاوطلا ىلا لسراف كلل ذبانل فيك كلذ ناكل 9
 وه يذلا ةرجشا بورا !ةئيه لع فوص نم ةلاشةسلن انك يذلا رمحالا فوصلا نم

 ةلعمم انوطعأو رشا ىئاوطانءأ ءاروم ادحلان ميشا ل ناد لخدوأ عن يخر ةمكتاف باب ا

 لخاد 0 مضوأ . راخخلا نمدانأ عم اوطلاو راننمةلمشاهسأر يفدب دل 0 ا

 بكر كلا برقب اعمل لإ ايدنقلا لزنا رخأتملا يثأو ا أ ةلابق ىلاةرححلا |
 | تأرق أرقو يدي تمفرو يردلا بكركلا ءاذ م0 اع وذيااش يل ردلأ

 نينمأرماو تاليسملاو نياسفل ميو يناوخالو كيس ءالوالو يل ىلاعت هل هللا توعدو ةّئافلا
 أ نم لوقت ماقلا كلذ ينوةكربلاو ريخغا (لاكانل لصد يوانلخ د تين انجرغ متانمارملاو

 ا راونالا مسارإ الدهثو راتخلا ةرخحل اناخد دق ماظنلا ||

 رارسالا قئاقح يناعم نم مئادب ادأ تاتو ا

 راقت نم لسالسم ٌددتلع رون ليدنق كانه اندقوو

 راظتنا ريغب ةنم الب رمالا ةقيقح نمنزالاب ناك
 1 يراوتملا ءسارس يف حال ءاضتقاب هعرقل لصا بذج
 ا راكسالا ةمادم هتذخأ  انم لقملا امن اكان
 راطفالاةءاسب رقيق وهو 2 موصرهشيف ناك دقاذه

 رايطالا مام تنذتام لاح ل اك يف لج دجلا هلو

 ١ ريكلا ناوي دف رهو هرقل سدت ربكألا يشل 1لاق امنسحا مود دعب هلع هلأ يغر لاق

 ا دهشم نم ةضورزااذحو رهجم نم دجلا اذحاي

 دمجا ىطصملا يرض اهيف هدب كلم ةييط اذيحو

 ا دعبن مو ملفت ( ءالوأ ردي نم هللا هيلع ىلص

 دشرت ريبعاف موب لكيف ءرك5 هب هللا نق دن
 رهسلا يف ندأكاب ناعأ اذا رشعو تابنخرشع

 ملك



 ("1؟

 ا دعوملا ىلإ ىذلا لضفأب ةتورقم لرورشع هذهف

 1١ تارموشعةسفلا تاقوالا يفموب لكمالسلاو ةالصلاد يلع هركذب هركذ ىلاعتشا نرقف |
 ا نافةءاقالاو ناذألا ةباحا : ءاقشالا تي رطب ارشعو ةمافالا ونازالا يف رولا قي رطب

 ءافخالاب امهتباجاو نالعالاب# ةاقالاو ناذالاوك ركاهتلاقك لوقي ناب ناذالاكب اج ةماقالا |
 ةنورقم نورشع صف مف لسووي طا سلا لوسرددتا الاولاال ركذلالضفا !يفدلككالذو

 ةيعدل يضر ربكألا ع يلا لاق موي لكف ١
 نأ ققئادقو ةيزاححلاهتلحر يفشدعهلل يضردلو ل5 ةاضيأ لبان فراملا حا وج نموا ١

 ١ لخدو أ ٠١5 ةبسيثو باتكلا ! اذهل وا ةيسمانمدق سيما 0 ١

 ايف داع ةنسلا هذهيف دايعا ةسخاط ىف اوةرونلا ةنيدملا ىلا ركسعلانم_تيجلا يا
 ١ ريغ دايعاةثالثو ىضالادبعو رطفلاديعاعرشنا دورسسنا دع حرفلا رركتواكل رد 2
 | في رثلاةكم ريما ةرصن يافارشالا ةرصنو سو هيلعهطا ىلع يبنلل انتراي زاعرشةدوبعم |

 أ ينلاةرايزاءاقجةرودملا ةئيدملايف نراشنر ريشبوم .ودوب راح نيذلا بر ه-ةليبق ل عدعس

 ١ نميرديلا نعلقنقتحمل اكطامطظ ملا ءازكاو لب رجلا بأ اوثئااهيفدرو دتف ا سووياعمقا لم ْ

 هركذ ةيكلا لاين نمؤشن موديلا ىلميبلا ربق:رايزإ ةيدلا ىلإ ينملانأ |ةيككلا ١

 .| قييبلاو ننسلا يف نطقرادلا ىورو *كللذ يف لاطاوافرلا ةصالخ هباتك يف ىنعي يدوبعسأ 1
 أ يربق راز نمإسوويعش |ىلمهّشا لوسر لاق لاقاسبنعهّللا يضر رمسنب نع عفاننعاشريغد |
/ 

 راز نماعوف امهم هنأ يضر رم نبأ نعيئاربطلاو ينطق رادأا ىورو*يتعافشهلث بجو ]

 : هللأيضر ءادردلا يةأنعر رازبلاويئاربطلا ف ىورو*ٍقئايحيفيلزاز از رك ناك افودعبيربق |
2 

 0 ةالصلاو ةالص فلا, يدع يف:الصلاو ةلص فلا ةئايعأ ارا دمسلا قمالعلاا اعوفرمشتع |

 3 ع
  فارشالا ةرصن اماو*#: يد ءبع سلا قي راتيف طوسبم لقول هةناممح سدقملا دب

 ريكس يللا ىورو +<يالم هل لعالع ن هبل ربكأ نم اوتاف ميمذو 0 دمهم دان نك :

 / سرق ة نأوهد دري نمط سوي هللا اعْْشا لوسر لاق لاق هلا يف رديان دعت عس ن منذ 3

 تقذا مبللا مالسلاوةالصلا هع لاقام نعش يضر سابع نيأن عمدت كدر رو اةنأهأ

 ا تنب ةيفص نع ل ساكورو *حبحص نيحشيدح اذهالاو م خخ: ذأ هاك رق لوأ

 أ نمل طر هوذا دة ملس و هيِلعشأ |لصيبلاجر مابتع هنأ يضر ةكاهت لاك تاق ة ةبلش

 ٍ أ نجل ”مُكنَح بحؤافاذيي امن لاق الخد ءافيطعنب نمل 4 دوسارعلا ْ
 | ةيآلا هذه نمموهفماو تلقءدسي ءايانلا نقلا دبع يدوس لاق روبط: كنيطبو ثلثا | ' الا هله نمموهفملاو تلقددعب ي ابانلا خلادرع يدرس لاك#ريبطت « ةوطبو تنبلا

 ات

 يي 1



 م
 يي ل ب يب بيب

 ا نم ريدر هيفوانم ريبطتلا_"روكب ىتحتبلا لعالا بون يا سجرلا نيكينادبالالا |
 7 | رمش موداماو «داعيما فاخجال هاو ىلاعتهث ن ءابا ا رغب نو دوعوم موب وأ ذف مهتعت < دقلعي ا

 1 ' يناربطلا ىورو *ةدئازل الشفا اويفا ولاء ازيا ءيفدرو دقفةفي رشلاةنيدملا يف ناضمر 1
1 
 ٍآ ا ا

 | اهاوساهف نافمرفأ!نمريخ ني هر دما, ,ناضمرأ راعوفرع م ةنعشأ يضر ث راحل انبلالبن ءريكلا

 نا دلبلا نماهأوسأيف ةعجج فلا نمريخةديدملابةعمجو نادإبلا نم ا
 ةروك ملا ةيزاجحلا هتلحر يقهنعمشا يضر هلوفلكأضيا يسلبانلا فراعلا رهاوج نموا |
1 
1 

 جراخهتفايض ىلا اناعوو رداتلا دعدبلا! انقيدص ةرودملا ةنيدملا يف ينعي انتراب زاءاج م ا

 الال تاريخلأ ب حام مودرملا لييبا ه دوهشلاليبسلا از! . نام يف ياشلا دا
 ا روحو سالك ريرس عاف انتعاجو ماركا هدالرازع ويل! كلذدمم انكفاشابى
 دملا فنا الل تلصح اذاةحارولا ناانل اوركَذ دف ةيلع تاكاذموةييدا 0

 : ةةسساخر |نمهريغو كسملا ماركس يطلا نة وج نم اهلامدناواع ورب رسعي ةرونملا
 ١ ابيضاراو اارتنم ةفلتخلا بطلا تاور حوفتفةبيط تيع“ اذهوةرودملاةتيدملا يدان |

 !' هيلع تبهوديبب نع اهءاج اذا ابيلع لبنا اذه دحي ابتقزار ايناردجو اهتريبو اهينكاماو أ

 ١ يةئفإ ةمارلا مش ةةرثك ناف ايف“ كالا لت كلذ 1 ايرؤر يييسل ١تقو يفاصو صل اهماسن

 1 ! ارطع مثي داك ال رطل ملاور ههش ةرثكئم راطعلاك اي روعششلا مدعو ايكاردا ءافخ

 ا | مانملايف اهراشتنا عماطمشلامدعب لوزبال تاحارجلابةير طعلام جتاورلا ررض صوصخ.نا ل

 1 كلام ابيسجي كلذ فانلقف

 1 مئاس ضرالا يفكاوه نميننا * يراذتعا كيلاىدملا ياي
 ا حئاورلا بيط مشا يفانأ * يدارفل ةبيلط زيغ بطي مل

 1 حاف كسلا اهبارت ييبجب * دالب يف يتدارجاربت فك
 ا ىلا ءابسةروك لاي زاجحلا هئل ريف هدعشلايضرفلوق 26يرابانلا فراعلا ماو ندد
 | ةييراختلا حيض رصتتع يف اهيلع أ ارتي ناكو هتداعّلَي يدعفا رداقلادبعديسلا نسل

 ١
18 

1 

 نملاق سو هيأعهللا لص يونلا ن نعةرير ميلا نع يراخيلاهجر خايذلاثيدحلاأ ارقفهر خأوا

 | نست اهثيدحلا اذه قءابكتفيب .نراطيشلا لثمت الو ةلظقيلا يفيفاري فاعلا يفيف َر

 ضعبات :ككوكللاو يبا ةيكرناكمايي !يفكلملاةرانا اهاعسيبلا يطويسلاهشلا ةلاسر انركذو
 انيلا اهيعاجيو هدنعلاسرلاهذه ناب روكملا رداقلادبعديسلا انرب>اف كل يف راثآو صصق

 م بج ا ل سس سس م سم

1 

 ١
 ا روصنم نب دمح ا خل .نعانريخاف ناخ دلا برش ركاذمدعم ترج عومجن .يضفيفكلذ كعل
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 | تايم يبلاب معي ناكهنايبرتملازيزملا ديعنيدمحأ في رشلا ديسلا فت نعي يرغلأ|أ
 | نحدلا ترشوعإلمو هبا لمينا !لسف اديدش شرم ضرمهئاوةدع ارارمؤسوديلع |
 هلام يبنلاءرمأ ةدمد.ب ملا متساب هرما باوملاهل دريرلو مالسلاو ةالصلاهيلءتكسف |

 دما روكذ دلال في يرشلادبلا | !ذهو اببجو زاقيفرشملا بيطحخل أ تنجو زا لموديل

 ناكف غوللا نس ىلا لص ل نالا ريغصوهو روك ذلارداقلادبعديسلا تمار زلادبعت ا

 راكم ناكر داقتعالا باغ هيفةنيدملا مال ناكودل وعديفهب كريثي وديأ عم مذيل

 | الجر ناب روك الار راقلادبعديلا انريخ ا ثج ىلامق هواهم مالعالا« ءازعلا ا 0

 يا

1 
1 
. 

1 

 ا ةسيدملا ىلاذكم نمةنس لكي يف اي نأك ى واع اعايدمم ديلا دعم !تومرضم نم نها له لعأ نم 1

 ا | هلال م ينلا عةزديسلا داو يف رضحي نمعم رضحياكإسو هي هلا لص هدج روزي ا

 || رشعيلانلا ويلا ىلابجر رش لوا نمةنيدل ابرق دحأ لبج ليذيفهرازم ديعإ سوة يلع |

 ! ةسسلك يق ناكر هدصقنو قأف لايف روهش. كلذرامري رشعانثا ١ دلو اكانذ رادقموهنم ا

 !| يفك لافعمل ةعيدملا له الون آلا ىلا لفاوقلا هروضخليت أتوةيزاحملا دالبلا راطقان نما
 ا نجلا كلذناةفيرشلا رازملا كلذ برقي صوصخع ناكم كانه مل مهتما لكؤ كاذب أ
 || اجو سانلا غمشلاده رشي موهنعملااي يفرق انديس داوم بهذي ينل د بةسسيف |

 ا ١ مالسلاوةالصل اهبامديعمدجيإفإسو هيلهنلا لص بلا ر رازو برغملا دعسة دمحلا ٌءرشل ! ىلإ

 سو هبوقح اومالسلاو ةالصلاهيلع يبنلا ةرضح ىأرف رازو حابصلات ويف هاجنرأ 0
 أ
ْ 
 ١

 ا

1 

 ا دنع جلا ثرمفحو تبحز لاقق كان كدبا لفشل 2ك :رابزل هلا لوسرايتحرابلا تتجمل لاقق | 1
 ١١ ناكلا ١ كزيفعسأر دنع سلجا لاق كانه سات ناكم يا يف هلل لوسر ايدل لاقفةمح يبع |

 دحازيشلا لماعلا لاملاو لماكلا فراعلا ةمايفلا: دما ةمالمل | موحرلل لجل كلذ ناكر أ
 نارقلاك كاس نرتقي ورسبصلاىلا برذملا نم نوسلجي مناف هثعامجو يفاجدأ داي دملايئاشقلا |

 دقمديلا . نع ةرووشمة صقلا هذهو وهياعدلا لصلوسر ١ لع نولصي وضاندوذيدأ
 نو ريغك ةعاج اهب انربخاكلذيف كش الببسنلا سيص وهو روك ملا ىولصاب 8

 ريل هتزاجا اوهريغو ةنيدلأ ايما: زوم ركاب يسيل فراسلا عا اوج نموا

 أ يباالثرزو بفم اةالص ٌعرصملاةالصاتيلصف م .رللا ىلاادشج حلاق نا ىلاكلذريغو يتيلا دمت ا
 اهتدبص يف نال سيلا ةليلةيدملالهأ ددعىعمأ بلاء ذم تاكو وديان وس |
 ا نم اعيش غمج منع س دهيلع نمنأ متداءنمسانلا ن رخسأ. اروي رشلامرخلا نوسنكي

 ةرجملا !لخادفاهيمريواهدقمي وءاضي ةقريفهضي و نيدلانسيلعامر رادقبمتا بع
 ها



 2 د جول

 7 هللا '! هلا لص يلا ةكربنيدلا نم هياتم ءاضها بسك: نان نولوقب وم كلل كابشلا نمتقي رشلا
 يبلاباكر بت كلذ لءف !نباصعا ن ٠ انعم ناك نم ضعب نا ىتح ارارمشللا اوب رج دقو سو هيلع

 ١ قشم» انعم دالب ىل!ءاجنا دعبكلا ذب هيلع ىلاعتدللا نق نيدلا» ءافو ءاجر سو هيلعهللا ىلص
 | دملاو شيعلا نمةعس ضعب يف ن ًالاوهو قشمد يفاهذتا ةفرح هيلع ىلاعت هللا لبس نار ماشلا

 | دقو فيرشلامرحلا يفمعبصلا انياصفادعصا مس هيله ىلص يبنلا كريب الاكللذ امو
 مادخ ةيشاوطلا تجرفن مريغو :رايعالاو رباكألا نممرملا يفةديدملا لها بلاغ مقا
 || اوعفرو ةرجحلا ل خا ىلاةضورلا نمتاعبرلاو ىداصملانولقني اوعرشو ةفي زشلاةرضحلا
 || يتوفلكوم ومرل عطس لاةني دملا يضاقو ةيش وللا نم ةعامج عمم ران دمسوةثورئلا سبا
 | يبلل مار رح كلذ تيت مو بيلا ىلص يبتلا ةبقو مرلا مس سنكل مهعم دوعصلا
 أ ذخاو يباحصا مممرل- ايف تلجو فيرشلاهدقرمّلَب يادقاب عا نامال لا وةالسلا هيلع

 ناكو مويلا اذهل لبق نم اه'ويه دقو لاوطناديع اهو مهيديابةبهذملا سناككا ةيشاوطلا

 ىلاةساككاب ىف 'ويف ةنس لكيف سن اكمل ا هذه ملعانصلا عنصت ةدعقلا يذ رهش لوا نممهتداع
 || دحاولا_ث اىتح لافتحا لكادب لفتحيو لوبقلا بكل ذ قاميف لافتح الان مهم يشاوطلا تيب

 اذافهباصصا اهلا وعديو ةفايض امل لمعيف ةسنككاب هحرفةدش نم دولوم هءاجهن أك مهنه
 ىلا اودعصق ابيب سنكيو رورسمحرف وهوهدي اهلمحي 2”

 || مسسلا اوسنكو رثلاو بييزلاو زوللاو قدنبلا نمل قثلاو صارثالاو كمكلا م.همووطسلا

 موفي رشلا مرملايفمويلا كلذ نو ءمشحم ةنيد ملا دالوابلاغو ةفي رشلاةبقلا_كلوحو
 كيكلا نم مهعم ام لتس نمل. رومريف ة داس اية داعلا مهتاوصصأ ىلع بنوت“ و نوددمتي

 مويلا اذهوكلا ذ ىلا رظظدننوسلاجنثو مرا ضرانمكل ذنوطقتلي مو لقنلاو صارقالاو
 اضعب مهضعب ينمو مهسيالم كر سحأ هيف نوسلي ديعلا مول لثم ةنيدملا لدا دنع

 ا لزني ويفاقلاو مرخلاهيش سلا نمل زني ٌمةداس ايةداعلا دالوالالوقب نورشبتسيو

 اهنوقرفي و اهلك ةسادكتان وعمي واودنكي و ةفيرشلاةر محلا ىلانولخدي و رعمءادحلا
 يبلا كابش دتعنيعمشحم ةحئافلا كلذ دعبن رقي و قاف الا يف هابحا ىلا اهنودهم مهني

 ف ةمسلكيف مهتداعكلذو فيرشلاءرطا موج جو سانا قرتيد سويلم
 انترايز ىلا ىف ا ٌءنيتقرو دعب هنع هللا يضر لاق: دعتلايذ نم رشع عبأ اسلامويلا اذهل ثم

 ءاجو مرملاب مامالاو بيطخللاو ةئيدملان أ الا ةيفنخلا يتفمىرب نبا يدنفاميهاربا ةمالعلا ماعلا
 ا انيأر امو سينكلا موي انركد ىتح اذن انسلجل نيس ريهشلا يدنفادمم رياكألا رف مدعي

 ت1 ل ا ل ب يحمصسموما



1١51 

 ا يدنادعرخافيدغا بانج مظمتهيف نحر ماش كلذ ناوديةعي دملا لها لافخح (نمميف
 يقهنأ يرايخلا محارب راش دلاو ىلاعتعا همر يراك ن مرا ديعويشلا نأ روك دلل ينيش |

 أ راكلالا ةياغمركلأف سيدكلا موي يف نواف انيأرذتي دلي هترواحو رصمنمهئيحمةنس ل وا

 أ هيلع شا لصشا لو سرةأيالا تال: ىاأرق ةةيدمجلاةرضحلا عم بدال اءرسلا | ذه نعمهنورجزي أ

 1 الو باج لكم نورأ و موا .لروةرصي دالوالا تا دز ثيح مهر ضراعأو

 ةنم لكيف راموراكتالا كلل نع عجرف مهرلع,ض داع الونوح .رفيويلاريج عودأ لاققإسو | ١

 أ تعفلاو ةريثلامذه دالوالا نيهفب قرفي وةئيدملا لها لثمهب لفت و موبلا اذهل دب ا

 | هنا يركلا يددفان دبأعلا نيزؤيشلا انقيدص رصميفينربخا ار« ىلا تلا هج رتامنا ىل ا! ا

 ! ةنيدملا دالوأ ممةعقاولا هذه ريظن يركبلا دموؤيتلا ل ماكل !فراعلاءوحرلا ود اونعقو ا

 ردابف يدالوا يف ينو '.:ال دمع عش ايمل لاقو ةليللا تاج ماحل ايف سس رهط [ميبلاهبتامف ا
 مهنم نعتساو مهب فلتر اردلا نمةلمح مهيلع قرف قو داكرألا عمجب رمأو موي نا يف
 ا و1 اة تا

 ا ينئاطلا ىبغ دي مه دع ديلا يديس مي رئلادسلا للاب ف راعلامامالا مهلمو ُ

 أ هكذ م دقنو اريثك هيلءوتاويفر لا جرتويدييزلا اىفترمدي.سلا عشوهو ا ١
 ا يف سفن باتكو هو ةيسدقلاة ب وحالاو ة ةيسفنلا لئسالا ىلا هباتك الكمر عاوج نمو

 ا لاوسلاو مهوهلوق كلذ نف اهتبوجأو الاس نيعبر اوةعبراىلع ءانبري راركةرشع وحن |
 هنا ثيداسالا يف اكرادلانمةراجالا لسو هيلع | لص هبلطرسام ينلامو* رثعشلالا |
 | لعلا لاكنم نا مئانلا فوللا_اكلوا عيرشنلا كلؤامثا تلق* رازوالا هل دوقتمو راع
 1 اندلاع ع نيدنأ ىذا مث است لاق + ناشلا اذهلمابأدوم «نانرعلاو

 فئاخ أ نم الا ماع الف هفوخ ميعرل اع ردقر ليقاكو !:

 ا راعشابهللا كي فناخو + لعن هلابهللا كم ”نماق
 | اهمتياجلا بل لإ اهيحرصلا*يلتق ةفطاخلا *يلجتلا راننمتي اجلا بلطوا |

 | بلطف د وهجو لك قرعة دمت كمد# وتو هقعس, سوم يناكه هيو هذخأتالك

 | ىلعالال ركألار لعالا ماقلاهناكلشالو «تاقغلا || نسءاقبلا ءاقميفنوكي ىتح + تابثلا
 ةسفتاةلئسالا اهباككو دي ينغريملأ دبع ديلا 1يديسهللابفراعلا رها اوج_:رمددإ## |

 ٠ سدن يناليكلأ رداقلا ديعديملا لوقرتسسامأسور مشع نماثلا لارسلاوهر هلوقررك دم
 || ديلا لوقو#+اهنم اع ةرخآلاو ايندلا يطل انا ر شع ةنس اهلنا ةيبطقلا لاوعوف هرسأ|

 اق 3



 ا

1 

 م رس

 حت 5-2
 | فاما د سيح دع اجرلأ لكي الور سد يئافرلا نوجا يسلا دعالا في رشلا |
 ريك مالطا يل سيلو عا هلا تلقف#ن وتل امولديواهنم دحاوبلاعةرخأل اوايندلاةما|

 ركاملاد أ نع لكي يتلا انتاقيقحرئاس يف ىلاعتو هناعتس هتداع تر ج 5 *«ليلذلا دعلا اذه

 ةطقن ىرشصلا لخآ داي ىرنس ةرئد د ىطسولا لا د يفد ىلتسو ثا داباخأ اديقو ىديك راد ا
 يف يلا ىلعسولا ةناشلاةرئادلا لعب ودك دقة رادكركلالا ةرئادإ 0ع ررتكس

 راثملامدقلاةرئاد ىربكلأ ةرثا لاف« لاثم برص يقوراكميلا رود ,اودلا فهو دعا شر ا
 هلوقباييلاراشملامدعلاةرئاد ىطسولاةرئادلاو عاطل ئَش ركب ثق أ ناك و ىلا هتهلرقاهيلا 1
 ماع يتلا يزاحلا دوجولا ري ماد ىرغصلا ةرئادلإ اودع اعيَغ كل "لق م ما 1

 راكيلا مضوبالا راديالو كلذ بال رئاودلا نهتئئامب ةراداتدراو راكيلا ثتعضو 0

 نيعتناك اذلف اهنيعةيملالا ةطاحالا نو زيخةطقللا ذهو اهنمدئيكموةطقلا يش هرك رهو ||

 اهكفوةطشلايغ سمعنا نادنمهو اوني رقث لاثم اذهواّضرا الوءاعمتقاخالو كعقاخ !
 كشالو ىربكلا ةرئادلا يه ةيملالا ةطاحالاو ىطسولاةرئادلاوه س رعلاو ىرغصلا ةرئادلاوه |

 هيلعمشا هيطمئا لسد مس |نسءاحلا يف ةيملالا ةطاسالا ءاحنامبفيادهنم (ةتكت) كال وعي هلار#

1 
 سم سس

 ل 55 ىلوأأ هيت 0 !ينكلو*ليلقلقا الو لبموقلاب هك نمتاطوسملا ٍَّس

 أزما* لوقافنورك َث ال سانلا رثكأر كلو سانا اعو انِيلعّْشا لضفف نم كللؤو ءايلوالا

 0 ارمحالا ربملا:ةرودمرئارد ثالث كدودهذبك ةدحاواهتطقتو ريغال ثالث رئاودلا

 لاق *دوجولا ةرئادىرغصلا ابلخاد فينا ةرئادل 0 لع بوثك رم دعلا ةرئاد ىربكلأ لخا

 !ذاكنال راد دل رك ًاشنياهنملا رئاوالار أدميشو ةيدمحملا ةقيقكلا يف ٌةطقنلا ورمل او قالا

 اهمالواءد اللال ال اوذ لاقا ذل واه . اظمواه رم سو هيلعمللا لص دمجو اهريغم امو عيمجلا

 جرئاد ىلا ةبسنلابهيف اع ش رمل كاك ءالف يف ةافام ةقلكٌس رمل ال ةبسنلاب اركفي علنا
 شرعلاو*دوبعملاةردن ريف رمق «درجرلا ذه عملا يف تاقأ اه نعو + ىيظعلا ةلءاحالا

 اهرصحيامو +ابملارع يف يظعلا و هر ءادلا يفةقاطاك رهكالذ عمو ىرخال اوايندلا ينال وة ١

 ملاوع كلذ نمو»لاعلا هلمسق امم وملا ١ كلت نعمل ف كك ةطقنلاب قامت نمنكل *اهملاع الا
 اناو ومالا كبر دودج عياد عل لم يذ لك قوذو «ةيعافر ازيسشاملاق يتلا اوعل لاو *ةيبطقلا

 ضعب ىأ ر آما رظننمو رئاودلا رادميف اهنال اذهنمء يشل اجتنمةطقلاب قاعتلا انك
 سرها هشا لص *لوسرلادوهشب الاه فرط كردي الود« لوطي هحرشرما اذهوأبت ,عايوشحم |

 هبحوب هيام ىرتو#هب رقب زوفتل هب قاعتف #لغالا هبعوو* ّلعالا هبذج نءاتشان ادوهش ||

 ا م سس سم سس مدس

 0 ب سم مط د مصمم بم م مع تس ل َ



 ا

 ا ا اغاملاو ملا دمت مهم* يذلا يحفيشلكاب يذلا» هاا ةايح ءاحيق ةدمخراح ناك ]سو أ 1

 رس كلنيبت اذهب و لئالدلا يف 5 يبحلا سو هيلعمشا | ىلع هعسا يفك ذكو يح ا همسا يف اعقتحا

 مسايف طاخلا نموه يذلا ر ادملا هك ةلماحخ ةطاحالا ءاح ذاهسكعو طاع طيحلانرك ١
 هنكعودب ةرادم ريدملاعجرفلسوهي عشا لصدمع ١

 ةسفناةلئسالا<باتك يفد يغريسمادبعديلا يسد سما, فراعلا رهاوج نمودإل |
 ا هاثب ' نع هحاحتوإ 0 : ا رهاظ امينلأسو رشعمسانلا لاو !اكوسلا وهو هلوق روكذلا 1

 ا «نيبعلل ةلماشلاةب الاوذه يف روصلل ا رظانلا أبي !ايريدت تاهت «كفت لئابنلاب امو[

 أ صرنا رميصتتلا اهرهاظ يف مورثلاو صوصخلاو يمعنلاو صر صقفلا#نيدضلا نيبةعماجلا |
 | 1 تعرمو تح ر ودي اك يف رهاظ اًدقيانطابلاو رهاظ رهاظلاف موه يملا اهنطابو |
 لكالاءاشي اف *صنقي ءاشن نمم يمجنلاو**صقخي هلو نم ص خال (( ا ابتف (ل يآ
 اوراصرالا لهال فنك اذايذلا ردقلارسضعب اذهو *«تاهب نم# تمحةئيشلافءاش نع
 ري ال نمحري ب الذا#«مينل ةلاددع ع يصققلا نيعج مننا ذه يف كل اهبةنجلا لها نم ىضرأ
 ١ نيناكناثالذو اد محراوبآلا لوق ةيفنحلا هىدهشملا اذه نململو ليمتسلابجارلاك |
 يدر نع يفتي ل حر برقا باوصلا ريغ, ملا هزال# بطعلا بجو , اعراخ#بدالاريغ ١

 ْ | *هت ودب يش تنتج اهو *#هببسو هردق ليو هبي لكل يو فيك هم هنييب نع 1

 فيكو#ديلاتا نمقجحر الا عدياع ةالصلا لهو *«ه فج عاني ةيلوهل #هبحر ءانععة حرا وهو

 | فير كمه جلا ناين الا هذه يفابفرشب موري هناي اقال ومو *هياكملاوذهةهارأ 4

 | اونماوتايكةرماظملا تي وحل ه#رهاظلا نعبر رسعقافيكرماظلا لهاايف#بيسالبهركي" |
 | نيبعجلازاوجدجو !«ينلأسو نورشملا ىلا وسل اوهو( هدع لنا يضر لاةو)#رهاظلاو نطابلاب
 الس يلد امو»* هيعطقلا لئال دلابكلاذل ءالءلاةلامقسا مم اًتآديلا ترشا يذلا دادضالا
 || رهنركي نا وجراو*ليجلا هيت اه لوقا نكتر*ليلد مليفرضحي ال تاقف «هيلعنطابلا
 ١ توعنمدنأ ف انال ومنا كش ال#«ليلق الو ريغكال هنم دحال صيحمال يذلا *ليلدلا
 ا ه«منالا يطعم +« لذملا زملا قتنلا متلا# تيما يبحلا وه ذاجسد ايلا رم ل« داضتلاب
 أ ةرذ نما اهيقاعت ليقسلا تالا ةيمويدل +نيحو يش لكي اذكمو# عقار ضفاخأ
 ١ + داضتلامزلف ادمرس ادبا برغت الو تافصلا سوممت اهيف قرشنو الأ دوجولا!تارذنم
 أ ديت لكف داسلابر رمال بقعم الو*دافنلابجاو وه امليمتسا فيكف# داب الا رمل
 م 2 07 بابا ال ماكللذ انكر دانعدالاىل ومديق لت ميسي« دادخالا عايجا نمهيندبال نيحلكيف



 الا

 تلق انهنعوبيرال اب كلذ هل ف تكن اةريصب وذ اذهيف نعما اذا لب

 دادضالاب داب الا يثت عني * داجمالاب درفلا دابعلا بر 0
 دادنالارث امقالظلا هد ه« لفك ركتال رهاظملا فك

 ءانالابجا) ا
 اذعو يرهاظ اذهو يلاك اذهو يلالج اذهويلاج اذه .طوقل ىنعم ال اذه ىلعف تاق ناف ا

 تلق كلذ لكل عماجو كا ذكد حا لكنك م ممكلذ ونويقارون اذعوييفاللظ اذهو ينطاب
 يوحن اذهو ثدح اذهو يفوص اذهوهيقف اذه لاقي كهيلع بلغالا تعلل قالطا كلذ |

 افعضو ةوق ىلاعت هنأ فص توافق اذهل وتلَق ناود#«لكلا ام اعماج نوكي دقدنا موتو ا

 ءاضري الوكلذ رمالانأي اهرافتافصلايف اما رضي ال ريثأتلايف وهو كلذكاهريثأتو ؤ

 ا

 ا

 سل *ادمرسامود دادضالا عم اف اولبل

 نت ايفجرص وهو هوغو ريبكلاو ميظعلاو تعال اك ىلاعت هئاعسا يف توافنعلا درر دقتلق

 نا اك ًضياو#*رهاظلا ريثأتةوقل الا كاذ امو#رهاظملا ضعبناطاسةوقأ رماظلا وعوهيف أ
 ه«ديفرعاظلا مل عباتر مما كحسنال قااخلا تومنشلاذك اًمعضوةوق توافتت قولخلا تومن ا

 كتاوت اك ضعب لع توعنلاو ءاعسال | ىضعيت اضف اذهل 2 تنافت اق ناف + هيف هساكن ال

 هنع زرتحا امنا اذه الا ربكألاو فعالا ىنمم ال ذا صوصنلاب كا ذكوه تاق#*ضعبلا |
 مالك الو ةريصبلا ىمعا الا اذه ىل مسج نأ هللا ذاعمو هريدل صاقثنالابن ذوي الثا ضعبلا

 لوقا تلاه درسأموشميل اذه يب ةيظعةلاسر نيدس ذنم نمت عضو

 مران مح لاقل مس 0

 نا ديبئاو و يدق قد أ اوثردقامو ىلاعتلاق ذا* هرزولمزالم هاوس ام لك ناب

 ذا# كيبل هل لاقي نلهتباجا يف رصتمدحا لكن اب فر رةعمةداهش هلوسروهدبعا دهان ديس

 يئةلاسرعضانأ*يللار طايل | يفددراب ناكدقتدعبو 3 مارككارفلا هبحصو هأ 1و ,دمانالا

 ىرسو» بانطالا| اهيفىرج لئاسنع *باقتلااهيب ف شكتيل»* لاو ينلعا بنذلا يموت

 بم يي ل يري ل آذآ
 فنرا عا # لسو هياعهشا لص ةبلبح ضيق نم | نويسمو وب اًنيعتس لوقاف6#بنذلا

 ||| يبنللةرفنلا لاب ءامدلا كح ف كك تاقناف# ةيدق ةلياج الكود« ههظع رعثو ىلاعت »واعتاف همم
 أ دقتلق #ريظملا كاذ ةهاركمدع رم ام ترعشتسا يناف ءالعلا هه يذلا سو هيلع هللا ىلص

 || نقيتم ةداهششا الا كا ياو لابو لملم اوسام يذلا« لاكلاردرفحملا هل دا

 |١" كيس دم انديس لكم مالسلاو ةالصلاو +كياعع اث يصحأ ال كابس سو هيلعمت لسلق

ا انيحالا كلذ كيلو * بار ,طضالااهيف
 1 نسف بج تاذؤل تيحو ؟كلاحاسلا أ ار



 ١ ةيودعلا ةعبار لوقك نيفراعلا مالك "رم اهسال لئاسملا نم اريفككذّرَي اوجرشو |

 !نكَش نيفراعلا ةلزنم اهسفن تلزت !نا امأر ءالعلا نم ريغك هب هلوا اك ةلفنلا مم اهنوكأ |

 وهو بون ذا! نم رافختسا»# عاوناةث الث لب رافختسالا نارعاو  بولقلا بذاوجيباتكف |:

 ٠ نفدتم او |
 1 ع مص سل ل ٌ

 1 أنام كين نع -مدقت امثل | كلريشيل رقد ٠ تاتو و”نيفم وم وكن

 / مالا مهارإ ع اك احاوقد +5 لول ضف يذل اكل وكت انفو دهوقو |

| 

 | عاوناةثالث ىلإ اههجرمو ةقدارتساغلأ رصالاو رزوا اوةءاسالاو نايصملاوهمالاو ةئياسلع 57

 !إ ىنقي ال اك هعمل وعفملاو لعافلا يسحب ذي الامل فذغل بنذألانعفتخ يزشو يفر عر يون
 يلوالاكل تكلا ًامةعتدل اهبتذلا نأ لاعقلا ةروس يفيواضيبلا لاق !كوةغللاربدت نمل
 || ةرابع ورق ءالعلا دص هيلع عطصلإ يع شلا [ءاو انفي اهبسحبمل لعافلا ةقلاف يف علا امأو
 : عالطصاو لب افرعوةغل اهريغىلع قلطي هنا تاعكلذ تقرع !ذاو «رئابكلا ورئاغدلا نع
 ا راربالا تانسح يو هنعشأ يشر زارخعا ديعس وبا !هلاقينااةدعاقلا لوبق ىلع عاج الل

 أ ةنسملا يعو اهدش لع هتوخأو بنذلا ةفدارملا ةئيسلا قالطا اوزول نيب رقلا تآيس

 يا

 ماوعلا ةلزنم اهسفنت لن اذا رهاظ رهو روشكر افنتسا ىلا جاتجي انرافنتسا اهنعمللا وخر

 بنذ ياوبنذ مدارمىمقا وهيذلا دوهشلاماقمىلا ةيسنلابهنال كن ذك ا ضيا ورفةمعتلا
 ضرفةب رك ليس لاق# رك بني نذلا نم رافتتسالا مهمفعي لاق اذلر «كلذبهتأو اك
 هللادحر ضرافلانبافراعلا لاقو سفن لكيف دبعلا اع

 يف درب تيضق اوهبسيرطاخ لَ ع ةدارا كاوس يف يفت رطغولو

 ١ تلق اذه نعود بونذل اينعأ نم وهف#*بوبحملا دوهشءاقمىوس ام لكنا الا كاذامو

 01 يو امك دوش نع راقنساو#ساوخ وو هيرو تام |نع رافدتساو#مارعلل

 ا 0 5 تأ يفنرقحم «الملا نأ تن لمى محف اذ ار* صارخ! سصخ ال وهو يلام هلأ

 افيو الا ةلأملا اما ا الو مح الطصا بجي وه ذا نيثيت الا نينلًاسملا
 أف يف ةفيرشلا ةنلاو زيرعلا باتكلا يف ردص اعباو كل يف مهفاكتو مهيار طضأ نس

 ىو ل 8 هى معو هناعبسهلوق نم هيلع سال مودلات تاراسءايبنالا

 ”نيمل ذل نم . تك ين كاست يل [ةلإ ل سن وب نعمإوقو نايس افعل 0000
 ثيدحلا ترخآ امو تمدقاميل رفغا مولا مسرعا لس وقد + رقلا |نم كلذ ديغد
 م ىلا رمالا اوداعارلو ةئسلانمموتو #ثيدحلا هللا رفئتسأك يلق نامل هنأ هلوقو#
 م لسا

1 

1 

3 
 ا هلوقو- كلا ! تبا ىمومنعهلرقد - نيرا ماوي قئيطخ 7 رع نأ مشأيَدأأو

 ا



١1 
 بسسس -

 ءايبنالاةرفثملاب ءاعملا 1 قفة يالا ام اوك هوبعصتس تاو كلذ ! اراكشتسا الاقباس ماندبم |
 | اذااف رئاكلو أو رئانصلا نع بوئذلا رصق نيديلع 0 انىلع هاني ملطمشات تاواص
 ( < ةنلاو بانك كلذ تبث دقو فيك كلاده امم منامي اف كلذ :رصصأق ريغ تناك

 || «هلا هتعافش لبقثر دمحم رفغا مهللامدهمشت يفدنعهلل ير يلع ف وقتك ثالاو+مدقت |
|| 
 *«فئاوضرو هةرفذمو سر هيت ىلع ام هياعتالص يف ىلاعتهما همحريرصبلا نسطالوقكو 3 1

 وهو دباس ضعب لوقو سو هيلعمفأ لص هيب لوف و هناي هل قيف اًنباث ةرفنملا باط ناك اذاف

 ) قبلي الا منارفغبلط وهوديجوهجوشكلا ذأ ناو ديس وهو نيعإانلا ضعب و للا باب

 ا اذه نام ياف# ف وتم ردق يذل !؟ مة لع لكأ نع لجأ وهناك ناو في رشلا مهماقج |
 | «مستم رمالانأ يأرو# متم العنب 1 ردنا نيداودب مطقايذاثوأ
 *دالعلا لوقوبف نعرصافاما»# نيل ردح سأدلأوة*روبقل !!يفدسلجو رو مقل! قرصاقلالا | ِ

 مالا «ءاكملا] لاق وهب قراعوأ 1

 ذه يبكي و *نوزوحسحم ريغ فو *نوقلطم اروث ام«اج ايف مهف# نو ذيءالو نوفرعي الف |
 قطصا نيذلا رابع لي مالسو#ىفكو مقدم او #«فار .الا يلو الشي و فاعنالا يونا ١
 لا [بعقمو هدام دلل( فلما ينيملا ينغ روم نب نس نب ماا نبهّللا ديعدعماج هلاق 9

 | وعلا اردمحات ديس ليهم صو ؛ ١597 ةنس ميراك م ءاعبرألا موينمةدحاو ةءاس يع ! ||

 روك دملاةيسفنلاةلئس ال ادباتكُي ريغ هتادبعديسلا ديس هلل فراعلار ماو 0
 كلذ ندلوؤقي وبلا ةمضلا نمفشءاغب لان نيك اهي !ًاسونورشملاو يناثلا لاوسلا وهو

 | صيصخن اهمارجحلا رهاعلأو سارفلل داولا عر ملاعومت ر رماط ود ؟ كلذ د« رد لعأ داو

 يش را لو كلذيف ةريخلاةياغ يفتك دت كفرا دحالاوةمضبلانأش يف راتميياف
 ديس قاخءادتبأب *ناشلا اذهلصا ناهئاي و«كلاملا م اسهتسمن ف مع كلاتم» ءالعلل
 د« ررخم أم ريغ »+ ررقث ؟ 5 همر وكلا لصادت ا!كش الواسوهيلعمت لص #*ناندع دلو

 ١ ناكأم ردهلاو كلذ ريغر رافكلاو رادلاكر دهم ريغو*ردهسناهنم عرفت اهفكش الو

 ١ بستكلاو »بتل ل كيف بسلا «باسخالا باب ران مدريغو باستكالا ف ارطأ نم أ

 أ نت ام همر تاللضفلاوءايقشالاهنمو*ىأت ام ديعبلاو اند امي رقلاف#بتسو فرم |

 050000010 4 م بم تتم كسل

1 
1 

1! 

ْ 

 م اوءلااماو#*قداو ر ,دجاهيهمدعيفاغلاو#< ىق جلادب مما ل

 مع ا

 2 2 0 و ا و

 أ موقالا عرشلل قباطم وهو تملا ٌةحاقْلا دلو زادها انيب5 علا أ اذه نمو ثايعالا نمديف :

 ١ | همدعل ريبطتلا ةياءاضتفا عب ايعشةمضبلا ضب نوكي دق ثررق اميلمف تلق ناف# اهّاو
 ١ ا مدعي راضخأ ثدرو دن لب رانلا نع نعابتي رذو ابيض |نالةماف كيم اما ثيدحلا يقلب

 لا تحت ا ل



١5 
 بصب

 مياس عب ميج نع زواج ىلاعت هللا نات دبل لهايف داقشعي ني غالعلا ى رطل لاقت مهب ذعت

 ا | ضارعا سقت ن الل مي الف مل هلأ نم ةيانع قت :ايرب هومدقاصبالو ولمس لمع ال

 ١ ءاضقلا ةلزيملزت روجلاوإظل انعم يمان ايو هنع سحرلا ب باهذومريبطتب هللا دبش م

 هيلا اوبش يذلا مديل ايلا ذأ كلذ رم قرحلاو قرغلاكى امتد نع دراو"ا
 #رويطظلا لبق لصقلا ايف الأ | ةواقشلا نكت تلق#اهريغو قورز شل ةهيصن يف ام رأيا
 تكلا +لاك ف لزب طولا غنا هنالب الفل اكل !ماهتالف هديا ناعررلا اءنم أ

 حرتنلاو تلا عماج نيابجحسوت نب اسأقي التاق اضن نأ دقفل #هلها نع نكي حونئبأ ١ ذه

 نيبق اثررق ايو *ئاروىلا هلقع نم سايق# ىرثلاب ايرث لا سايق حولا نءجبشلا نياو#*# |

 :ر عم وضعي هاكح ام فاللي تديلا ل عا نمةشحافلا نم درلا عوفو توبثوةداقشلا يف |
 راعناف مقاولا ءز 5 اذهو ةانوفع ةعضبلا نوكل دلو كللذ نم روصقي دال هنأ نم ير ع نيالا ٍإ

 : كذا ناهس رك باج اا عشمال لجرلا نمكتذ ذ عرقوب لاهحالا مقر أ

 ! قيقحتا وعىلاعتهلا ءاشناءادلق امو ريبك طابتخا ىلاوسانلاب ان !يفحدقلا ىلا يدوي |
 أ ,ردقو# :يجطاجو «يطعإمم كش يسهل لقا كل ةوالع |

 ع راجزنالاو عدرلل# ر ادهالا نم دب الق , الأ امأ ى ةعلايث ردبي النأ وحرتف#ردقي ال ا

 امتايشالا نمريشك يف ءايلوالا نم ريغكل قلطا | عر ديعب سيف عرشلا رعااظ جرح اك ا
 هناي *بوبحلا !نأشرع مالكتايف اذهلبق يدألا ل 1 لايف دقئو ارش عمت عاجالا

 ١ كل جيلا نمو ؟بولقلا ب ابرامشا ابصخييت غ!1+ بورغلاهتاقمنم روثك ىلاعنهللا هءاشنا
 [ ماحأ أل اهردهاو ىلإعت هل هللا ابقرخ تاءاجاو تاقثفتا .وهياعهلأ يبس يدلاوراكحل ضعب |

 ل يف امهناب هللا ءاف لرا مزج انا عيوسو هيفا لنا اداسلا ديب ف يك تاداسلا
 نير م سيئرلا ادحالا لايف حا هنع يف !ًاسامة لكس الا ءذه كش نمو , لاق متاجر دلا

 اناس !ق+ فيطل ماهفشساو +ف ينشب وفني رش لاوس وهر هلشا ناك دما جوخ
 هسأرحرط ام نم الأ هنع بيجيالو *هلكش باوجةقيت> ٌلْيةردق رهالثأ!لهال سدلو *«هلثبب

 ا يسدقلا ثيدملايثدرو امىنعم ام اذهوهلاةرسلاو «هلضف يقارميئاس قرد #هلجر ناكم
 | نم سويلم لس لصءةرفح يف أقل اناكاذأ ذأمهنم ريخ المتردد الميفين كمناو*

 ' نم ررخ لع لهو كلذك ل سو هياعهلا ىلص ره ركاذلا اكوا دامهنسهقاي در ماركلا باص

 رابعا ال ةيثيملا رابعإبي ريانا, بانا رهاظلا لها لوقٌل عنكم تلقق * الملا اذه
 *«لشفاوكلذ نسحي الم ديخ اهرحخ واماجحلا راقالحلا لاعب اك ةيكالاةلضفالا

8 

0 



١ 

 | ىلاتا *اكلا قلخ ء ادعبا نميقو تارسحلا رابعا كلذ 5نابب اف نطابلا لها لوق لع اماو 2 امار؟
 قورش دعب هترضك سا تالا سعش قورشءا دعبا نم و هيلع هللا لص هترصضخل دبالا

 مهنم ريخ الهاف اهلبق ام قرا ةرضح كف يقرتلايف ديالالا اذكهو# تفصل كارك |

 ني سأبلالا لاح يلح نمو# سابتقالا ياس ريخ نمنودادزي < سفنالا نم سفن لكقفاقنا |

 تارضحلا طو*تايانعلا لها صاوخب هلع صوصخلا «تارضحلا لعبا, نماذهو اذكمو ْ
 ينلا ملاوعلا ةرثكأ ملعي هنمو دبالا ىلا ل زالا نمد« رتقد لك هنم ًالمولو «رصحيال ع |
 لجل لكيالهلوقب هرسو رسدق يعافرلا دمحاديسلا فراعلا نراوعلا فراعاه شعب ىلا راش ا
 نول“ال م ناخي وأب مئهدحاواعةرخ - الاوايندللاةما فل نينا فرعي ىتح اندنع 5 ا

 هلوق ةيسفنلاةاكس الا انكي نغ ريسئادبعديسلا يديسُلاب فراعلا رعاوج نموا ١|

 ضرالا باقي ىلاة قي رشلا ةعقبلا يضةابقلا نوك يف كل اام ىنا ًاسو نوثث القل لا وسلا رهو ١

 اذلو دروأك اهنم هل دنع لضفا نم, نوكو# علا لثماو*مدصلاب هيشا اهم رك مماجت يل ا

 ىلا هحوتلا ناكل ي ازا نير ناكر لءانعمام#نيعبمجا هنعمل يرانا مرات |

 لابقلسالا نكي: [مي#ملاعلاا ذه نما رظن لو ةيقبقلا ةبمكلا نال ىلوا ثوذلا بطفل سما |
 ا
| 

 ا

 يلوا ةؤبقو*لاصولا لها ةبهكوه يذلا لالخ فيرشل عماجلا * الجل لوا ديسل
 * لاصطلاو تاذلا دهم لاك: لاك لكل يواحلاو* لام لالجلا ينم يتلا لاصتالا
 4 وامهاوسام نككلو بارالاو ءاوملاا ذه نمتناكو لاحو نيحلك ييسوهيلهلا ص
 :رشلا اذههب تزاح يذإ ارسلا امو #ماناللا ةلبقاهبيش لعجو *مادصالا ةدابعن عة نايت |

 لمات+ لاش لاو ةنمكل كك« لئالا ابياكر دمت تاقف#فرغلا ّلعا ليدي تمد |[
 الف#ىمحا وعم ترعمو ما, رمتيقر دلف«كلاقالقو كاز ؟او*«كائاسو كب |

 نال ملاعلا اذه نم هلا رظن ل« يثةلبقلا نا #هايغصا سصخا نم كلعجو ٍءا# نأ د هوم وكم نم

 هللالوسرانديسوه*هّبارظن قاعتمو هب وم هب قلعتي و هجوتيام ىلا ههجوتو هرلظن بح لك ١
 يههو *هينابرلا ةفي :رشلاةبكلاو , *هيقيقحلا ةلبقلا وهفاسو هيلعهللا ىلص*هللا بوب تال#
 هناوهيس كنا اا !««اهيلاهجوتلا ناك ا ذلف ةكرابملا ةمقبلا نع ةرايع رهيذل اهترسو ضرالابلق |
 لبق اهنمةمطقوأ ريفا سو هي اعلا ىلص ناك ألو« لزنملا يفال ناكسلا يف رسلا ذا د*ابيلا رظان أ

 1ر0

١ 
1 

) 
١ 

 ا
1 

 | ك دازو*هللا كقفو مصاف + ىظعلا باحرلا كيتاه يف ىعرت» ىمحالا بانل اةرضحيفتلز |

1 

 ١ هجوتلا ىت لع هتنيطتزر فاو *هتعضب ابنتذخا الف روكتملا هجوتلاهيلاناك روهلتلا 0

 * رادملا هيلع رادف# رادلاب قمل راجلاف ةرواجلاببسب اهيل عاخال كلذو *اهيلاهلاخ لع ا
 رص ل بي ب بسب م يعلم يي ل اصلا



 | فايل ص رمز كلذكن اك اذا ليةناو+اةبقارم وهو يناثلا هجوتلل تملا لوالاءجوتلا |
 نيكطيلاد جا م 1 العلا كيلملات يب وهيذلا مارملادهسلار ا مسودبلع |

 !| نيتداهشلاب انرما اذلو ىعم ىذتو الا يك داالف ريلعا يفو بلل كد تأ اَنْ ىلاعن لاف |

1 

1 

 ا ذه ىنعم اف رواجلابستكي ناو# صخرتو و رايدلا واقتاب اكسب * راردملا كلذ ردد

 || كفريلدل ضف او# كعم نكمل عمنكةنددايزاهقوفامينا *.داعسلاهللاو هذه ةرواجلا |
1 

 ٠ بل ددعاماو *همالاةلبق ةعقبلانو ”ؤسمكملاءذهف رالف يار راشالامهفاف# |
 || اذهو اهبلاحلارسو وهيك للا هنا رالصميلع عاهل !لوسر رانديس يه ةابقلاخ هللا ل زهاةصالخ

 ا 1 دب نن» توبا اوثْأَو ىلاعتىاق اك اهبابساب رومالا مكحلا طبر دقل تلق «دوصقلا
 . لع ملظاذاناطل لا ىرتالا#* عنجال ىطعا !ذاود# عجريال بهواذا عركلا يكحلاةداعزمد
 7 نملكةبالا» دهشلال *هيلع عولخللا نا عمد« هيف ىلع كلذ يرخالو هيف وجربي دحا

 ' هجوتي هسفنب»#ناطلسلا نوك عم رفق اقول رسلاكلإ ذ نع له ذو ىت> »هي دل

 أ لولا تناف# مهفتف « نراوخالا برآرودطاصم نسب قاعتي ايف#ناطفقلا هيلع م

 رقاب يسوي لس دلسجي مدعاماو##م ممخالا اومهفاف *مسلطملا ماسلا و مكلا

 ! هنأ لهاش كلذو انض يدا أو ىلاعت هللا قحاب جاو نك هىتح بجاو لل اهدلدإ ةلبق لعج

 ايو زييقو هصاصتخا نمدبال4 مقرالا ا! ناككلو ! ديلا ! ليخاب هنوك مماسو هيلع هللأ لص

 | لاسرا لاككلا نمو#بهقالا لاك هلالالاال ىنعم نم ذأ نيينملل اًنعفنم اهدحل نوكم ع
 ام لغم بويحلل بحي نابل دا نموهنلا بوبح ناك امل نكلإ سوديلعمثلاىلصهلا ل وسر

 !/ هقحجر دادقل د تاصاصتخالا كلدبدهصخو#*تازويقلا كلت ءزيمدي زا لبهسفنأ بحي

 || اذكمو*هللاىذاءاذاو هنا ةاطهتعاطو#* هلا ةعيابمهتعيابم لعج 1 ر ومالا ضعب يفهقح يف
 بل دنعهناودنم كلذ بستك [تديلاناوءادعب | ةلبقلا هتلمج تنا تلق ناو *هجولا اوهاذهو
 أ! ةي راج داعلاو رورطظلا ليقشاةنالةااسال - اقد+انههترك هام ينادي اذهو ةلبقلاوعهللا لها
 ل ديالق نوطبلا نماضي اوبن لعابهذملع ءاماوهمامزييت نمدب الف رووظل| !ادعباماوكلذب

 || ءاوملاف نكسم با رتل معءاوملا نال !ذ بارثلاوءاوطا نم اهعرك اماودةعبل أجاردنالا نم
 *مشللةلط ةيسنجلا اشياود#يلاطهلرخ د الار بزاجارمرملفاحل كسي بارتلاوابهلا كري
 رامابامحتلو كاذ ذاةرواجلا مدسل اهرينل ةملطا «ذح مانت مو «مركتناسنا لكلالصا اهنوكعم
 | مبجلا الاوؤ قيال يلظملا لبق« تاناويحلاو تايللان 2 ا تارا ناهد

 نا ةداعلا ن نأ وهينصلا هب هبش ةلبقلا لعج هجواماد 0 ل عالم |
 جب هيعمل



 ا
 م ب 1 ع

 ركب * مسوق لبا ءامالاعرسأيالر# مهسنجنممالاموق لا لسربال مك لآ
 لاق مهيأ ايما اوبرقئيلاهو دبعو# د لم قط كيوم نو وءامجانص الات تناك ثوم ةفل المو

 ل كر هلال رع 2 3 07 ءمبنعايك ا هناعيس

 * ىوع دل قدصت ر ذالا عابتاايك كلل ذب ةهبشناةلبق# هجوتلا مل عرش هناا ذلة + اوتطهشا
 | هيالايخل كي ةداعلا| ذكعو *اهيلامب بر ليد دامس تضر قدما ىرجلا و رةحخو

 : تيل 0 وود يسال 1 ترفل ةطساولا نم

 لي باياقئاط## 00 ١

31 
 2م
3 
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 2 ع
 3 ع 6 6 9 1 ه6 يا

 لابس ًأرتعفار تلاقو #تاوناهرجز ءاهسلو «*تلوفتيبلابلاقق تديلا بريم! ثديبلاب
 مهضعب لاقو*# راجل وفول 0 ا امل انامي# ءامسلا

 !نعمانغالاوفاط هلا + ةفرعم ولموق تيبلاب فول
 راونالا كالنار لو هي دمج !ةئيطللا تروا رف فرشلا اهدي تزاح يقاس ناو

 باقلاك ابنالو+ كاملا كبتاع نم#+ كاسو كر قص لوا اهنالو يدب وطصملا رارسالاو

 لاعت لاق قواتحاو هتاصسماع ءانطص ا هرضواذد يف قحلاوَنيمئاطتآ | مة د ا

 نممةقراشلالوقتف+ ةبسانملا عملا ضعب ربظت دق نككإسو هيلع هلل ىلص#*ل ميلاديلا
 يذلاوهو* لفقي الوءيش رع وهسال نم ىلاعتو #لمفيابعل أبل نم لجو هبراغملا

 «يشب نوطيحي الو لاقاك نا ساالوائيشال لبا مسرالا هريغا عدوامو *العيشلكب طاحأ
 ءاش اه الا هلع ترم
 ةيسفنلا ةلئسالاهباعك يف« ى غريمه دبع ديسلاي يديم هللا, فراعلامامالارهاوج نموا
 نيسحربكل ار غصملا» نيم روغب حنا دلولا ينل ًاسوهلوق نرثالغلاو يناثلا لاكولاوهو روكذلل

 | اعط [ضرالاو .تتارعسل لاقامل قحلا» ادننهعلو لوا اهمالو# مجان ا ا

 | هرايخاك «ليلمتلاب لامتال «ليلخلا لانا 9 ا ليئدلا يفلان يمي يا يطع

 1 غي ةكملا ام هتروصاهوهو +فراخلا نن نما#«فكاسلا نئالل | روكشلادبع نب يطنيا*

 روذلا يف ءاضيبلا ةرعثلاكمالسالاناكبح#لاجلا رهاظم لي لالجلا رهاظم ةرثكأ
 :هتق 733م متس محا



 ١ دي زيا بضعب نأ حم رقلخ مظعو تاقواخخا فاعضا تارك لعتكل الإ ردك ىتحو دوسالا |
 !| اهي راقعو ابتايح متع ىحورالا يف دحاكر فاكلا سرض ناك حو ضرالاو تاوعلا"لمّزَع

 أ

 ١ تقسم يثمحرو» يش لكت عسو يتمحر و,لاعت_لاق15 لاما رئاو دعاستا مو ىنملا يف ىت>

 ١ انا امو#الوس رمالا سيلق»ءالوس لئلا اهنا تاقف# كللذ ريغو يك مساو لانا يضغ
 ١ لوقمملا افعبسمب * لوقاف*يق لاو ىماما يف« يتافارخ ضءبنمشلا وأ اناو*المادل

 ١ ناكنشإل موهياعدلا لص «لوسيلا ةرفح نعد لسا نكلو# لوقعمالو لو ةئم نعال + ا

 نم لك ماخق ناو ةفاطللا ولام نملاجاو ءايربكلاو ةظعلا ضوقلالولا نملالجلا |
 ا

 رئص نايضثقي نسحلاو ةفاطالاو+ةرثكلا نامزاللا ايبظعوام.مرئاد ريك نايضتقي ةدظعااو

 لقت قبسو# يش لك م<رلا تمسوادبه نمو ةنابيش اب وغرم ةبولطمابتوكل ابعسوو امهترثا د
 هل ازاي هاجس لاقاكلسو هيله لص دمعي شةمحرلاهذهو »«بلطل! ينال لكلا نال *يضغلا

 1 عمت قشن اهنمو لكلا لصاوهذا هدا دماو م داجيا يف يا نيمتآاماإةمْسَرَألإهلاآسَْمَ ا

 ١ تقلخالو كعقلخ ام ءالواو مااسلا هيلع مدال رشا بال يف ثودحلا كاذب حرص ملاوعلا |

 | اذكمو دحاو درف هنا مهقئاشكلا عيج عسو ف يكف يطللا درالا اذهمىلا رظنافطيسلا

 | ءايضالا ملال ارازساو لاجلايف ملانمربك هيف ماللاناييغ لالالا ةرثا دريك ةكحو# سقف
 ١ كرد نعرصتقي و*لرقعلا اهتهد ريحت محلالا لجوا لق نيش لسني ا مكملا كاف اهبجب

 ا اورصتقان اوه ود# ىنعملاةدلب ز لعل دق« ىبماةدابزاولاقا ذه نعود# لوقعملاو لر قتل اهاندأ

 ظ قيل دت ملعب ةدايزلا هل ادشف «ددملا فيرشل [نمديف اوسلم ومال «ددملا ىلع كلذيف
1 
1 

 ) اهداخجا ممنأت وافتب فيكفيدقلا درغا ناتنامب:ال لابجلاو لالخلا ىوتسااله و كللذريغر

0 

 ءايريكلا_دنال «نييلبملا فر رح ددءدحتا ناو« نيالا نمءاب وتحاام بحب #نيدعنلا

 || درقلا رهوجلا سو هياعمقلا ص هنا كش الود# عرفلا دج ل لصالا الوافإلا اضرا الردامج

 ةرثكب ظعت الةرؤفلا ةئام_:راف#ددللايفاهنع ريككلب «ددعلا يفي !كةدافالاةدايز
 : أذا امال تناكنار جملا عن ريدتف ادحأو وهنأكو لو* لبطل ا نع الضف# ل جلا عاهددع

 ٍ م | يهقلا لسو هيعمل ص دمت يم يشر فينكلاةرثاديف يرستف*هفيطلاينكلاهطب رلح
 ظ راشايتلا ةكملادجت بلي: لحو اهسأرطب رةكحيف ربدنو ءيش لكت عسو يبلاةمحرلا عه ء

 ةمحر نيعتو مست هدنعك سماق ةحرقئام اهقلخ مور ةمحرلا اخ ىلاعتدلان ا ث دح ايلا |
 ةمايقلامور ناك آذافةرخ الل نيعتواّمست رخاوثيدحلاةدحاوةمحر مبلكه قلخ يف لسرأو

1 

 ديمي يثلاهيماك أرخسآ ل اكل قاطاوة دحاو الا ال واب فكر ظتانهةجرلا,ذهبابلكأ
 ١ سا سسك
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 ا

 ا

 ا

 م

 نيذللانيتببلا نمل والا تيبلا ىنممام ين امو نوب الئلاو ثلاقلال و اردو رركذللا [؟

 ا ردي ل مدح

 ا مضلاف | اذه ممو 0 ادمالاو اجا دل تاق 0

 عال معلوص لوصت ةر*+ابتلود لادل | ذخأتو شنب الو سور "| ةءاغشلا تيا

 3 ةيننلاةلثسالا هباعكي هلوتالمي غريس دبع ديبنأ ايديسابفرأملا رخاوج نم وز

 ةيططلست نيح امانم يطابطلا ف رشلا ديلا لسوء لس يوكل ديل اهدتنا

 اههو هتولخ نم هجرخلاو يئابعشلا شاقرق ريمالا
 سبق ران هنأ ىسوم نر + يذلا رونلاو ءارهزلا ينباي
 سبع كيس رطس رخآ هنا + أمام نم رعدفأ لاما ال

 ىلا مهتسن كرتو سودا لصنع رابع وهيذلا روكا ىلاو ءاردزلاىل ا 3 3 3

 أ يذلا روتلا اذه امو * ربطالا عرشلا ةرعاق وه سمر كال ادلب

 ا يل نيف كبر مر انأ :! اهنم يدونف مالسل لاو ةالصلا هيلع ىسوم أ هتلخ ين اا رانا نيع وه

 اينالا فةفات ةيقيقح ةسنهيملا_ضروبسلي 3 هتانب|ن وحل مير رؤودم سان دالوأ نا ءالعلا |

 | يلع دالوا الاديلا نوبسني با ينبلكنا سو هيلع فالح هصئامخ نم ناو ةرخ لاو

 لمج ىلاعتمن انا شيدحلا يود كلا ك1! زك ناك هلص |م!نوكلتنبلا د ءالوأل : فرن ةيفنحلا ثيثأف ب

 نوع ةبصع بأى بلكت ناو ريغ فود قرط دم هر ىورو بلاط يأ نب نب لعبا ديف يقي دذ

 ل ويتنيطن ثيدحلا ا!نيبذكملل رءاوقلخ يل زتعمبف نعيصعو ميلف اناقةسطاق دلو الأ اهيلإ

 عطقتي بسنو بيس كل لودي م اودي لصدلا لوز تع“ ةنصدنلا يذر رم نع تو

 موب ال مهتم عع يقلأ يف هن لكو سلا و رهسدلا دا نانلورثر# ينو يبسالأ ةمايق موا

 عطس هجو اذهن*ثيداع الا نمكالذ ريغ ىل طا صعو ثوبا ! اناينافةسلعات دلو ادءام

 أ عرشلايف كاش الو + .نيمجا مهصودنعلا ير ىلا معيار و ءارهتل ىلاو هيلا
 ةناكناك هنعو عرشملا عراشلا مل سو هيلعملاأ ىل ِط رعي ىتقملا هلعاملا 1! بني »يقلكنا |!

 الو لوسلا دالوا كرررق يلعملا ال مورا ىلع هيلا الأ مهنويستي ال سانلا |

 0 رولا امأو هالصأ توب ِ فمها ن 5 ىتح اردان الايلع ِش دالوا ترولرقي

 هلل اهنايعس هلوقي هيلا راثلا *صاصتخالا تاذ سيف 12 نمداب وهيذلا+صاطعارولا
8 
 امو < يكول لا نهنو““ أو هلأ دوأ تمم ءاناشيدسدب حرصللو , ضرالاو ِت داو رول

 حرصدت أ !عرشلا نيعوهزسوهيلعملا لم هلاقامتاقف «معفإ اركلذيف دزو*عشواو اوكالذ

 ريالا



 ؟؟ 8

 .٠  9م 02
 هنمو +يللاذلا رودلا وهام فروا نمر روث ءايشالا ل !يق اخ ىلاعت هللا نا رباج شي ديف

 روف رهاظلاب بسأل ١ ا مال أبت ل نظف ور انف راثلا رثأ رردثلا ناكشالا وج _ئافملا رونلا ٍ

 055 ندد مسلم دنع كمل زا وعلب نقيالن كبر راثايقا ٠ نطابلا قيقا ب سلا ب اج 1ىرم

 هللا ناك «يئاسلسا ةعيب ربا دمح خيش 3 !!بيئارلا فرم 1١ فراعلا ريدصتو زيثندحأ اهو
 بللاق ثيح *يلار ايف

 سفنلا نيعيف سدقلا سنن وه يذلا دوقاو ارهزلا ىفب اي
 سق ران هنا ىموم ىرظ يذإ ىلا يف تاذلا 5

 سكتملا تاءزانلا يف هل لب 318 رهدلا يلاداال
 سبع كيس راغم رثخآ هنا تررك دق هراضعا ينل ف

 !هروظف عباجدرفتاذا!نال طقت يئاذلا رردلا وخر و هيلعس لص هنا ملعأ 6 هيبنت ال
 دقو #يئرما قفدالا# ةارملا يف رظيالا :ا رينا س ل ري سبل امماج ادرذالا نوكيال
 جاد ردا مملسو هي مقال 0 ملا ًارءنع رخام اسوديلع هلاولص ل 1

 من نم يا تاذألا رون نم هنا ,ةيطقفبو

 ١ م رهظى اي

 | يلق نارابينت ياتافصلا رول نءهريذناردع
]| 

 ١ راويه ذماذمو*ةلدر رح رادق“ يل اسر اعشا ىلص هب لصنطخ د يةللا تاذلا

 يروص يزاجج لت وهامنا هريغاتاذلا للود يمال 5 مههتكيف رباكألا حرص
 : لمان اذه ت تطاذاو 2 ىقيقملاىفاذلا يلمتلا !ةردقالصا هر ةدادعتسا يفسيلذأ ةةيقح يتافص !

 كراو ةرورش لك لكل املابأ ا.نالار طم ارعاطتتبلا داماك الا نوكي الثا ذلابناك امنا

 ُك وَ ذي [منز ىلاعت هاوتيةراشالا اذه ا طخلا ٠ نمديالف "ىراطمارتعا

 خا اادشاب قراملا لاقلاق تاريبطت مك ربو تبل لها نسج لأ 'كنع بعذبل
 نعزوابت ىلاعت تانأاح - بلا لدا يلدقحي ءالبلا ضعب 0 مي فائاناكقور ,زدحأ

 ١١ صقسب ناجل ليال ل هلل نم ةيانع بأ + لي هومدق طاصب الوموامت لمع لال مناي عيبج
 لن روطلاو رخل نم مهمشعب نمل حيا دور هتخ جلاب باهزوم ره تب ادهش نم ضارعأ

 ياآلاهدي 11م ل نهمفذ نأ عاد رخو ّّ ناو قرأ 30 52 نمدياوأ ا ءا لا ةلزن
 ىلع ثدالوا الو ءاينالا نم هريغديلع ساقيال قار , مطقرأقبا اسهنررقاهو## ىغ متئاديلا اويسل
 هب قا كح! الك هبيسإ هني رذبو هبهيادصخ رمأ اذهزال ياتو هيلع او للل :!لص و دالوأ

 سأقبال الت لماوف هيدحلايفو

 «ىدمل وي لعانا ثيدكرف ةك و صنت عرفو

 -تججججما

 ةيفعقم ثري داحا تدر ودق تلق ناف* الملا هجر خدلمأ ان

 يئايلواناشا اذكسإ اويل سانلا ىلوامهنا نوري ءالكه



 ل

 مهتحر َّن ”يقد لعايف ير رفادعو ثيدح احا عع ”ونأك ثيحو اون ارثاك نمنرقتملا كم م |

 كانزوحتو اعيش هللا نم مهنع يت عيال سو هيلا لص هناو مه هي ال نأ غالبلاب يي يلودمحوتلا |!

 لجال كالذ دروامناو كلذ نمدي زاوكلؤدا دضا يف. ظعاواج ءرثك !تدرواغياو كلق# |

 كن او لادا الا دعم ليش :لاعتالابعطقلا عم ءونُمك رارتغالا مدعو داشر ءالاو راذنالا ا

 +« نأ يالا يلوا نم نكي مل نم# نارسكلاب يي نايل لفك ,انبلا يرجي القل#نانعلا

 * هياهنلا جبن يقرامل ةيابحو * هيادملا لبس ىتاسل *ةيافك افك هانرك ذامفو

 عاصرلا م أ ءأق لضفلا يبا ن نب دمع للادع وبا للاب ف ةراعلا ماماللا عيشلا مولمو 0

 اف رايخالاة ةنمت بحاص وهو اهب ةعاجلا ىضاق جملا يمفوتلا يراصنالا ||
 8415 ةلمم يف وتلا لسو 4 هيلعشا لصر اولا يلا ىلع ةالصلا ظ

 هنا ىلع نيأ رانا هيس ءاممأ حرشيف نيب رك هباتك 96 هنعمللا يضر هرهاوج نمد

 دئارتل اهءاج اسيفلاحرش ضايعي ةاةالافشلا يفد روك ذملا ةيوبنلا ءاهسالا هيف حرش ملسو هيلع

 هللا ىلصيبنلا نرش يف ثسدل هدئاوأ نم ريذكو طسولا عطقبأسإ ارك نيرشع وحن يفدئاوفلا |

 4 يضيف كلل ذن.ناكامو ممالا كلذ ةيسانجام لي ىرخا دئاوؤو ظعاو ميشاغاو ملسو هيلع
 امن داقثد راك اف سود د هلا ىلص ا

 اذه لففىلع لدت هريمع ءالعضع اهار ةي وبن ايور ركدا هنعلقنلا يف عورشلا ل و

 هلزأ !نم نايل اق ميغالاهنم لقتال ثتاذلو هريغ نع 0

 ريقنلا ديلا لوقب ىلاعت ادم اهيئار لاق هلوايف اًبوتكم هت أر اع ىلعاب اهسن اذهو باتكلا |
 "ىرأ قيس ردالا وسوسإ فرع دقتدمال فيرشلا روصتم هامحرومرفعيجلرلاهثاةمحرملا |

 ىدحا ماعز ابمشل سمانخأ تبسلاةليأ مثا ان انا اميب ة ةسو رد مقوأ :نمةنوثيزلا مهاجم يراخيلا

 كل ملاذ ض3

ٍ 

 : هل فيأت :يديو جداا ينأكو 5و ريخالا ليللا كاثةئاع ءامونيناعو ْْ

 ماودي "نا ىدنيلس .رااديس ءامسايق نيب هلأ رك ىعسلل عاصرلا دمت هلا دبع يلا حلاصلا ا

 أ

 ىلا لوخدلا دب نأ تويبلا باو 1 دحا ءارحلا باب نم برقلاد اناو تيار لادن هن ءارق ديرا

 سى هيلع هللا ىلص يذلا اذاذ تغتلان هيلا راشو كانه .سأ اجملسو هيلع هللا ىليبنلا اوءورقا :

 نود مههع دلل ي فرةباوتصلاو ره رثلاو بي ,غرتلاأو ك ثا ةرشلاة دن كاردميف .ااج

 : يلراقن باتكلا اذه ًارقادي رادل تاقدي رتني ايل لاقو نان يب دج لجرباذافتميإلا |

 ىلع دفر مارح دنو مب اقل ةماع اعهسأر ىلتو ضني



1 

 ع
 نيب تسل ساجانا 2ك راما هدي يل راشال لغاناو تيناق نيالا هننك ىل |ءراالادق

 ةرعا خف يلا هلجر مايبأ ترا : لزتال هلا ءاشع :ا ديه دو هيلع لعل لق تاج الن هيد |

 !ةًرقا سو هيلعللا ىلص هلا وسر يل لاق تاجا ترقبوا نا اقم تطأ |
 ا يق ا و اا ل لاق غلا نم أرقا !م تاق ارقلا رفا يل لاق ارق: السد

 | رق لاقأرقا ٠١ درا فد كساعأرف زا 30اكنلا يأت مخل
 1و ا رالي ع يعدل ريض امن 5 ا 0ك ند م نو ا

1 4 55 
 نوط ثا يِدلاَوْأر !لاقأرفلامو تلف رقا يللا 5 تكسوا أرق 3 ا

 ؛ناتبآلا .! ىلاف تابآل هذه ىنسءاممثلا لوسراب ماسرهلعدشا لص هلت تاقن تكسو امرنا | 1
 |١ نوكت فيكذما لوسرايدل تلقق هتاحجسمتا اورصناهانمفةلل كلاماو رعاظ ا هند نايلرالا |

 يد رصت نم اذهر اما وأن الو ال العفرال رافع رش نعبذلاو هديدأ كأس مرم هنأ اكد بتر

 ٍ ًارتاللاقق تكس كلذ تععتات يدي فوعي ر يكذلا يايكلا لاةكراخامدي راشاو ذا

 هلإ !كوسرمم تدفق الب ةمسانإنيرعضاكلا نم اجر يل راشاف باتكلاةءلاط يف تعرشف
 ع ْ

 ا هنأ لأق ملسو هيلسمتلا يلع هل ليس ةالفت تفرغ دج هي طعأ الأب سو هيام اه

 ب ةيس تأرق 0 ع نينمؤملا رش و عل اريل 3 الف كلوي اوادَحاَو لاعت |

 ١ ةئشملا فئاطاد# هباذوءريصتتب ف رتملا +هي را ريع اديعلا لوقت :تأقف باتكلا

 ا اوراسو هيلعدشا ىلع لوسري لا ةفهبسن 5 دال عاملا ءاةنيدحت#هيتعوم الوع

 55 هيدي ني تأت ماي هكو اهرك ذ نم دبال لاقانهةيرفكم تسلق لوسرايت تاقفةبسنلا

 1 و دهني ممو فلؤملا تاوقملاتح تيتا الفدن طخو با اعكلا ةعلاط ملسو هب ع هللا ىلع

 :٠ ميا د|و هلآ ىلعو هيلع ةالصلا ينو هدع هيلا ءاعدلا تأ ا,ةنيلسرأا درس ءامسأيف نيب أ

 ا هد ب( ةلبقلالابغتسأبهرما يذلا ىنمي) رركذلا لجرلايلا راشاملسو هيلع ىلع هجاوزاو
 ا نءالجر تلأس ماسو هيلعمتا ىلص يبن 1 ماقا]ف طسو هيلع نأ لص ىنلام اقاكف كمارو 1

 د يذلا لجرلا فرعت لحي لاقو ماوملا نب ريبزلا وه لاقفه دي زيشي يذلا ن نعال
 |١ ليدنقلا تلعشو يبا اناو تييتناويناجرملا دمعتوب ا سيشل كاز يللاقال تلق .تيبلال رم دنع
 لبق تنرعام هللاب وةبوتكماحدجا لقب واكمل لح فلما ةيسن تراظنو تنولاو نيملا يف
 ىلعإ و هيلع دلل ىلس هلل لوسرةي روب .ادكلا يف كلذدسب ا عقف مقح أ واد أةب ودم ين لهكلذ

 يرو هب لفعال نأطو كا نافاتديف ادخل ار نملاقدت و قص ةمالكو قالا ومن

 ١ هعراصتحالاب عاصر اها دبع مالا .؟اوف ضعبلانوف عرش رشا ةااعوخةكرابلا !ايؤرلاتهتن

 ا آ ا
 ا |

 || ىلع



 1ك
1 

 ذئاحب ادد هيدقم ل د ل ىح ر لاق لوقت راعتئالاو 7

 هيلَس هنأمءادإ لمت ريس . لالا دئارف 9 »نع هيربدلا
 ا

 3 2 50 اع . .
 ىلاعت ةدننإ دنع مظعأ قو كن أيسأ نع تر. ١ اهسوقأ ف ارمادا لك بر ملأ نالدب ردنع

1 14 

 سوغلايق يطعم لكلا ا تان دنا ءالخب سوي هيلع هنأ ىلص بح ولا جطصألا ءييبح نم - 2 تح ا يودسسلا

 اينالطاة راك ف ةاصرالا كالت ترامت*سودقلا كلا دنع ةقاكم قلت قد الون 2ك ابيبتو#

 يف لخناعو اييئاعل حل دلالد لجل ولا و دأب #3 اياقلاو ءا 3 اممأ اممأ سو هيلع هلا هللا لص دمت 1 لأ ىلع

 هتاتصو ايما ا كرا 2 متمو هنب هم هي ارييس هل دنع بهل اهيا رخ دان ابار ١ أب رعةتلايف
7 #2 ًُ 1 
 خس ًانهاس لقا قرغتسمر مو الادب .ىلامت لنآ بدأ اعدللا بي ايسأ ٍ ذدنعبدأتو

 كاد نعوم ل سيفدب رداع هلفف لاك نمسا لك هيط_لدان راخ

 * دامملاموب تعا ةكلتت ةعيزرلا ةجر داو ذي سرلاو قرشلا هللا ضرع كالئاس هيلع ةالعلاب |

 3 اظنو لاح لك أ لم نركي نا* مالسلاوةالصلا هيلعئامما ركاذل ارنب هيلا ذلاةدقنل اد
 تمازال مام نيطاملازأ ان*مااسلاو ةالصلا لعدد ذ دنع ةل زان ةمحرلا نال | ا 00

[ 
ْ 
 ١

 مسأ لك ل صو* <

 0 و ايطشا لهدم نالوءواندي_ونيبما عمقنجلا رخاي ريف ماك 5 ذر نيك اذلا ىلعةمجرلا لل

, 1 - 
 هَ هنأ ىلع دي ديلع لصرهعسأت 5 ذاذا*اعدلا . نع لفت ا نيفراعلا جاتو نيطاصلا س ًاروها|

 تامل اع فهو ةنيكسو راقوهرك اذ نمناكن ااميسال +ةباجاةعاساهئاقملسو ١

 ْ هنا ع يلاىلع ةالمعلاب اييفأدب ان ةجاحشأل تناك اذا ينارادلاناهيلس يف لوق ركذتو ا
 4 همركي ىلاعت 0 _ ف لو هيلدا ىص هبل ع اهلابرتخام متئشام عد اةماسوهيلع ١

 كالذكأ اًقيدح أ 8 ت.ةقردقو عاصرلا لاق#أ اههتيبام عدي نأ نم همك ردن لل بق

 1| قيس اهلا بأ لا يعدرتد رود ةدكسالايف لق ناملسر هيلع 8 ”ايمابتل مازن ||

 | نأ نيلاعت ١ ريك دن نيلفاغلل أهيبتت ره سا ذل ا

1 

| 

 هيلارعلأ ردت ىلعت ةلخأب ,# رغ ام قْثباقو قدا.مناسلو رهاط راكب ورك ذي ردا ١

 ١

 و اي مذ دنعدل عر شملاو هريقوتد ل جن نوكي ملام تايلس ٍ لام هايس يل نري

 أ يملا نم ذيع تأي 1 ىهتأيحو ةدديف 3 تام دعب ةكم .د نام اعدردتا" الالج ماوقييعو

 هيف .لولح رعب نامماللاو زر هناسل نع هركدمزاي راصناىلاأ اسو هيلع لصدل
 00 ت لموديل ءقا ىف نم هيف بحملا انه ١ د ةناكم لك اذه ركبنا هانيظعتو

 درعسم نباتا دبع نأ 5*لاوحا يحلل كل انع منن يلقلا يف تيه دطمرو لالجالاو يظعتلا |

 8 جحا ممقع لاذ اميظعت ماسو هيلعشا ىلص هللا وسو بادصا د

 ل يا ب ع ممم
 دشأم نيدنغ هنأ يفر 1

10111111 



هو ءابحو# ماع ..وملسو هيلع ىلمدشا لوسر لاس ةلوَقب همم
 |يتارتت هع 

 مسرد ها ص ةالوسرل قال ع كرف ث يدي ويتاذ ثدس نال 55 55 اصأ

 ل1 ماقاعا نيا يا افدتهس نم ردغ قرملا تير تحب 000
 لع هعبمت ةمالع_ نونا كال 5-2 ركلاتمالا“ !*ل رهين نما عب حنياوماانملا
 رم ليبقثو هه ركتل هتيأور وادعتا كد عايسدبع ةردابلاهميظمتو مالا اوتال كلا
 يف ليئارس' ينب هاجر نا كه « دعس وهلولح لع قوياك هريقونوجدعلا ىلع لش يذلا

 م يورك تافلا اذاب مهتم ؛ارووشم طق اريخ لمعي موه سفن ىلع عأذرمسه نأ مالكا ديلى موف 2

| 
 ةاروتلا موي تأ 7 ف ةىنال لاقت اذه كلل تن نءدل ليقف تال احلا نسحا ىلع توم دعب مان 2 مك

 يد و ىلت ةهعمضوو هلق" ت تابققماسو هيلع لص هللادب م نيدممشا ب حفص أريأ تلجأ

 دي ارلا ةدئانلاو# سو يطعم ىلمدديبتل مارك ينحر رفغو مل شنب رمل فاما

 ( فرش نان هلالج أوهمظعتو لقت ىلاردابف < تقرا فذ 1 سو هيلع ىلص هعما يلج ءاذأ

 | كلذ لانناو+ ىساومقاخ عيمج لعدرك ذهل ىلعا نم قرشا الو#» يملا فرشردق ةىلعمسالا |
 ااريثك و لاق د بيطتوهريبطتو لسغ كاع بأ راذتالا نمدركيأ 6: يشابوتل 7

 أم :.ين طسوهأ ا لص هواراذا ثيحي *ناوخالا بو ماقيل نكت م“ نامزالام ذه يف

 حقه يقع ىلع نيدمرملا اواو ناسح اهتاب هلاحاو تو ناكملا كل ذاور طخ ناك
 العا ةدئانال دادرلا قدصر بل لاك و#دأق عال نسح ىلع لدي !ذهو#نامزالا

 هب هب يمول امل روماعديع تلال .ودياعلا لم هثامنأ ةيحوهميظعتو هرب وهتبحم لاك نم |

 55 *مالكلا جسيرةبدب ىعست نم باطخو مسالا ركّذ نم رذملاو اهب يصنمريكوثو !هنم
 مساب ىف يسل نم انوع اذا نيبحلا ضع ناك اهرو#مالسلا رةالصلا لضنا هيءةيح' عل

 هيلع هتالص تنيعتف ميلا هيلق قاعشأ هعسارك ذي هلال +« هيلع لح ملسو هيلع ها لص سيبحلا
 هللا ىلص نيل رايس لع ةالصلا نيدمؤوملا هن لأ لع ردصيام ارينك مة سداسلا ةدئافل ١ د

 دنع عمالا لرقيف نسما نبدملاق وأ ر دكحلا ني دمع لات لوقيائراق ارمجساذا ملسو دلع
 || بحا نم مما .راالسو هيلع لدلاقدقوةبحلل لاك ىلع م لدي كاذو يسر هيلع ىلص كلذ

 ملسوعيلع لا للص يلا تي أر لاق هذ! مهضعب نع م ىج لاقدباتكي لذا حريرشلا ردم ْ
 ديو تسطا| مدح ادي ناكلم ءامسلا نمل ازنذاكل ذك ماهبفءارقف ةلانمةع اج هلوحو مادمايف
 ا اهرما ةميركلاهدي لقنإسو هيلعشا لصدلا لوسر يدي نيب تسطلاام ةوف قيربارخ آلا
 | عينم سي تالديلع بصتالوخآلا اهدحالاقف: يديني تسلا امضومت مهيدي ا الضىتح |

3 

١! 

 | حج < ل ا عا
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 مح تع سب
 ايوارلا اقدم دقإاوديل ثم لاقب حازم ممكللاث تاتش كتعيوردن هن لوسرابت تاقف |

 ةفيرشلا ءاهمالاب عرمشنلو#مهنمهلاف هيدي ىلح ص لاقت ءاز فلا الوم بحار كل سااناف تلذ |
 | هيوبنلاثيد'-الار#هينآرقلا تاي الا هءثدرو دفرالعدنع لسو هيل شاىلص هئامس نإ |
 نم زعلاقر# .ةالوسر م ىلاعت لأن دقت : نآرقلا اما«ديدمجلا ةءالاهياعتءجاو# | ١

 3 ل ووسع لع ل اما 5 21و احلال اواو اون نيد أ لئاق
 رقأ لود: نكلو كلج ر نم دع رح أد ”نآك ًاممئاسبسلاف + عسا
 *« لسلاح دق وسر الإ دمج اهردلالج لج لاقو * ”نيييتلأ أتاح

 ةيئآد ىلا ةيأندلا ىلع تادودعفي رشل امءالا اهب تحرص دق ةزعلا ب٠ .نمابلك تاب الأآءمبف

 لسمو يراخبلاثيدحيفو*# يمحالةريثكفتي وبلا ثيداحالا !ءاو#فيطللا برلا نمدن

 هلأ اوي يذلا ىلملااناو دم !اناو دعانا ٠ ماس يل ودعا لم هللا لوسرلا اناهريغو |

 ملسو هبل يلع هنِإ لم هدع يور دقو« بنا ءكالالاو يدل د سأ هللأر رشي يذلارشاهللاناورفكلا ي 1

 ب رد حي سم سس هه سس سس سم

 يقلل نا وحال لوسرو ةحارلا| ل مروة محرلا لو سراثال ا 79 مذفءامسا ةرشع يل لاقدنا

 هطورس ودمج اوادمم رك ذفءامسأ ةعبس نآرقلا يفيل ثيداحالا ضعب فاضي يورو# م ةئاناو

 الددملا الوقت نأ اءا ابيف ضراعت الثيداحالا مده نأ رلعا واهلا دبعو لمزالاو رثدللو |
 نامزلا كلذ ين هل نكت ل ءامسا ةسمخ يل لاق ةثيحمال دا لاورالصلا هيلعدنا لوقت وأ 0

 ما (يناث هل ربظأو اهزيغ ءامسأ هل ناب هناحوتلا هلعاعللذ دست اسال ةسمنا كلت الا

 فيس ةدوجرم اهنا» ء امس ة سمن يل علو هيلع لس دلو نسم لبنو*» ءاسالا نم الوا 7

 تعجاإ دقن ةيدمحللا ةمالا عاجا اماو+ةفلا فام مالا م ملعلا يلوا دنعو ةمدقتلاب ىلا|

 نم الو برعلا نم ال للسودان لص أنين ريغ دحام رس مسالا اذه نأ ىئالطلأا

 ررظيسد هعاا اين ناهداليم 0 السلاوةالصا هيلع دوجو لبق عاش ايل مريغ
 لبقدب ىعسل نانا م عنتدقو وه مدحأ نوكب كب نأ 'اجركلذب مءاهاب 11 نمنول يلق موق ى عسف

 ترلا_ئر لن 590 نمو#هتالاسر لء#كتءيح ماهل او+هئارع“ودضرا لها كلذ ||

 قنالطاىح هنوك يف هتمر لاكو ىلاءتهللا ةكح نم أ حو اهبراق اموأ ةعبس اما نودودعم

 فيض لعل خدي ال قحملس ةيلع هللا يمد اننن دوجو لق مالا اذهب اودستي نأ

 ةومنأا يف امر كذب يمسأ نه ن الاستهلاك نمو+بي رديف أدحأ جزاع اء الوكشبلقلا

 ىل ملا دصخ نا ةوبلاو لاس رلاتققغ قح مهنم لح كلذ يفك كاكشتيإو هلعدتملو ةوبل عديل

 داي نم مح ري نصي ىلانهلوف قا دصي ةيفنيملاعلل ريظو ءافطصالا لاك هلالج لج
 تت ل 2 222220 ا م لاس اجلا تستسلم سلا ةشانممل هادم طم بم دم ستصل يججما :ناماجاب ١ "جو هدد دصحصطب ب جاسم هس تلا



 ا

 * نال لكن 5 لعجسلاو ىبعي لمح هك دمعافلو ميما ١ لفقا وذ نانا ند
 /| وبن لرويرتملا ةكئالملا هيطتخئاوج نورهتألا ونولوالا ءدهس# ناوا لكيف اروكذ 7

 نيدماخلا دلو نيدومخلا داوم دع نملفلاو *« دمتي« ىلجا ماسو هيلع هللا لص

 | رك ذنادعب لاق م +ادب ءمامالسديلع ودا دئالص هيلع للا ىلص#+ادمتدب ر هايس نأ قفل
 أ تحال رم نيفراعلا ضعب لاف( لصف)» ريغ نعاولقت ةلمققل ف رشلامنالا !ذيبقامتتدئاوق

 .نال* نيدحا قئالطا لعةبجاو لسمو هيلع هلا ىلع هللا لوسر ةي#نيبملا راوئاهيلقيفدل
1 

 ق ها ىلص نسحا دقو *ابيلع قئشاو اح :ر نا ةلئامو + اهيلا نا نم بح ىلعةلوب# سوغدلا ْ

 ١ قئالخل اريذنو اريثب و «نيللاعالةمحردا قسرا هيافسو هي واع هرساب اب ملاعلا ىلا ملسو هيلع ٠

 يف شقوجمت ةمودل؟ امك هدنعبتكو# هتدعاشمو هنامما ءاكذبيحا اكش 2ث بسحأ نمو« نيس محأ

 هافطصأو* هسدن رشح لعمق رو هقاخو هتلخ هل الج لجأ: الوم لكيت الف هنو دوصو هدمت هبلق | ا

 ل نيضرالا هب مسرو*# تاقوادملا بولق يف هده نكساو + هاو هدجو هيك الم نم رايخالا ىلع أ

| 
 ا قلخو#* دام او يل لاو يراعلا ناويملاو نكأ او دارقلأ هيلع اع كاني قطن تأ ارعسلاو

 || لسودياع هللاىلص دمعدماةروص ىلع#دابملا رئاس لعبا ضقو دم .؟ يذلا ناسالا ةروصدهللا
 ْ لادلاو هنطي ةيئانلامماوماحانج ءاطلاوناسنالا سر دعما نم ملاذ يقركلادقلا طخعأب ينعي

 قواملا مع ءأةروص لعد ميقلخ ناب مالوم مهم ««نيمر 5 أ الظاناىلاةراثا هفندالجر

 ١ هذه نوت 6 راحو تقولك يف مدوعس ءايمسعأو مدوجو فرشممأ اودهاثرا ؟نيمالا

 و كلذر مس 6 نف*ماذملا عيج نع نوصلاو# ما راح الاةياؤوةمفرلا دوع م يف ةيرشالاةروصلا

 أ فيك + هريقوتو ىيقعت ةهدئع يجوأو## هريقش ومر سا ناسنالاةروص ىلعمرحب للا لهأ نه

 ١ ندو ىلإ *هلجا نم تأنئ كلا تدجو نم ةفصو# هلك ذ يف هبييح مسا ةروص دهاشي وجو أل

 | لالجالاوريظعتلاءاهكشيفذ ووصل نمورصبه أ اهب قاوو هتر وصب نع باع بلطا لازا

 ا ىلع ظفاحيناو اهردقاهر دقيف تاثلاقلل ٠ نمدست عل و اهيئامع نادقا بييحإيم أةروصل

 ا هلأسي وفتيد ىلعدبلف تايث انالوع لى .يباطيو#لوزتنأةا + هيأ يدر يداامله شقت

 أ تخستنا *ةيوبنلا ةكررإلا ا :روصلا هيمتقع اذا يلقلا ناف#لوبتلا ||
 أ نامالاو يرطاةرئاديف لخدو#نامالاءالومن مدنعيهذو*نأسالانمةرعاظلاةروصلا ||

 ١ خستى تح ىزخيو _:ر هنع الف رظنمو لكش بقا لعمنيجيف رثاكلاةروصنا ءاج اذلوجع
 ةالصلا هيلع هتعْشو ال ةنمادماناعوربلا اقْخم ةنطابلا هلق ةروص تاتا ةره تلا تدوص |

 1 قالخا ادم اوطعاينع هرعفد نيحلوقي اًنوص تمعتو ةواع ةباهع تب أر تلاقمالسلاو

 ل سا ل و وم للا

 ِ ا
ُ ٍ

 
 ا
8 

 ا
 مح



 اذ مم

 ا | نيردتخ يلب اربأ نمو هلع شيش نمو هقلخ مالسلا هيلع مذ آن مدل أوت هل ادوعججاو ءأي الا |
 رهو كض حو ندؤو هدقز ىسلع مو هريص بويا نمو ةتوص دراد ندو دمالك لو ءايسأإا ١

 ةيركلا 1١ مهتافص ما مأز كلا هلمرو هللا ءاييئاعيج ل رعت وذو دة سح ف سوي نعو دلو ىسوم |

 ع ايو لس رولايفصأيف تنر ناو نياماكلا تاقص هف هلا ذا دقق ةميظملا هتالخأو

 ا هيقفلا ]لا ما فاادشلا وود اهدعب لات دق ٍرشلا» تالا قاعتت 1 دئاوف ضعب رك 5 ع

1 1 
 (| تايد ردم داب 5 ةيرق لهأ ن رءةعابج يبث دح لاق شاهر قوزرم نب ده هبا دبع وب

 | جمتسيف د روك ذملاعضوملاب اودجو مهنا معلا ةبلط نم سأنأ مهيفو ف: هللهفن يعشن يدم ||

 ضت 000 رملان بوعكم طوطلخا ةلج نمو ضربالاب قش طرطخ !ييفءارغص فيلل ةئاماةو | ا

1 
 هفككشلال نيب طغفاولاق دج! وأ ادم هللا زعا |بوتكم ىرخألا ةيطانعو 5 ظن ةهج

 ْ كلت يف ررك ذا عشوملا_ب اودجو مهتاموقلا ءال رع اضيأ يبث دحو روك ملا يشلالاف#ْماع

 ١ بوتكماهيلعو اهرار ةد|ناوأ !برق دقو كواملا يح ةر جت 2 قاروأن مةقرو اهريغيف راقت ١

 1 نع ةءاما ضع: يف دعو هللا حر روك ذلأ خيشلالاف»# ل دغاكلايف اش اك 00 دمتمسا |

 ش٠ هللاالا هلا ال ضيا طخ اهيبناج دحأ لعب وتكمةكمسب قاد نا اسملت ووغش لاعلا ضعب
 ْ ءايسالاب و امملعب .اونيكلا ينارلك او لماعلا اهيلا ردابن هللال و ردت رخ ألا تلا فو

 ناطاسلا ناكو ايمر هيفبتكو ريغ | اذهب هتعلاطممدعل هلزعف ناطل كارل ادرمأ عفرق رق ماركلا

 ا 0 ذلا لماملاب تعمتجا ممىلاعتشا همر خييشلا لاف # عل لأ لدا ن نملاذ ذأ:

 رخآالا لَو هلا بوك اهبتج لعد قزر يثو قدةكمسلا _لاةدسدتا اسو ربل اذه
 : هريغو افثلان عأ ,مقن دقن ليلا اذه نم رخل تاياركذو م اسوهيلع هلأ لصد برتكم ا

 1 رثك كا بمجلا ريا نكف هيلع هئادثو هلدالوم در ادهم يعمم وهيل عما ىلصدنا لاق |

 | اهنكش يساتتيف كركف عتمو اهاجو اهتم عئادب رك ذاو ةيركلاهتاذ دمحاف كنيدماحلا
 1 رآ معا ا'لوقي هيدحأ ةفرعم هلا يديم يوسي هيلا | لعمأ أ ,نمناف اهئاضعاو

 ا
1 

 اضرئهاا ذاق دع سانا انرحا ءاياثن ين جري روالاك يور لكتا ذأ لم هدعبالوهلبق

 أ ءاعلا نسل ودحادتماو هركَذ رك ذ نءبحلا رثكيلف مانلا بح لسن دعو قرإلا ايس لدم نعرففا |

 سائلا لكامالسلاو ةالصلا+ لع هتاوةيمطتةريثك كاذيف ثي داحالاو هتافص نم رهتشا اه
 همستو هئائماو ةهتيشمو هتك رحوهتراضنو هيجوةروصو هيليعوهلو طو هثولو هدقيف ةروص

 هلا داعب ةمحر كل ذ نأكو هقاو نوكي ام لك ! ىلع ىلا«: .:هللا دقلخ دقو الاددم لكش نم امعئاو

 هلالجل+ ١ ةالوم نا الوأو بح هيف هدي زي لب نوهركي امدنم نو دهاشإ ال مهنركنىلاعت

 أ



 1م

 نمدرصبفطخغا الاهيلا رظني ناك ملط نم دحاعاطتسا ءاييلاما اج لاك سهياعولا
 كلذ عموهللا بهي لام نه ضعب ومها ي بسوإ ركل لانا رتاوت دتو هس >ودروأ

 سو هيلع هللا ىلص دم انالومو اتيينو نيكاكسلاب نويديأ نءطن ىنحةوسنلاهتي ةراتشع دنا ||

 | هللاكمحر رك ذوب اسلوقع تتيشفءاسيبلا هيلع فلا ناب هتماهل ناو حرهتسحر 8 ةوقىلع

 «اقاذو قاد نيالا لك | مالسلاوةالصلا هيلع ناكت ؟اةندب ردا الكي ىتأاةَع كلانقالغا |

 هلئايذ_* ردو همك رج لادتعاو هئاسأ ةحاصنو هساود ةوئودبل 58 روغي ؟ذتو |

 هنركسو هدوجو هركي اه ام يلتءروصو هتر دق عم هرفعو هلاتحأو هلحو مدل ميكو هبسن فرشو
 نحو هقحيصأ لذبو هثدوم ءافصو هتليضذوهتد#و هتح ايمو هتعاعشو ءمءايس رو ءاعموأا

 ةلصو ه دبع نسحو 6 ءافووم ممأعأ لعهصرحو 2 ال1 عيمج هتف أرودتقتش .هبادآر هترشع

 هراقوو هثحل قدصو هتفعو هتنامأو هترتس يقد] دعو هيصنم وأعو هتعفر ردق ىع هس اوتو هجر

 هتدايع ةدشو هلهتع'طو دبر نمهفوشو ايئدلا يفقه دعزو هي ده نحو هنأ ررمو هب دات هتبعك و

 لعدطوتو هنيقب قدصو 03 اجر ل يمحو هقحي همأيق نسحوهبرملأ هقباتاو هركشودب رب هلو

 نم اف هير لام نم هئاطءاوم كشر همايمعو ةتالصتر ركو هديطت هئاعات دشو هيدتيصودبر

 اهساسإ نأك الانيقيلا تا تاجرد نم ةجردنم امو اعزاح دقو الا ةنص قالخالا نساعت
 طخ وماضرأ ىفرين رارقلا هقلخ مالسلاوةالصلا هيلع ناكل منع هللا يضرةشأ عت لاق لاف مع ا

 ةديلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص اندم .دواثؤيت قالخا نر ٠ رع ريبعتلا يف تءنمو تعم هطقل 0

 ا هلعجو ب ورخالاو ةينيدلا مفادملا قئال لايف هللا زج هللا مالكتأر ةل'نال نيئمؤملا ما ةرهاطلا
 ه«رودعلا ينال ءافشوةماعةمحر ولم انةكرب وبن لعاطلا هب يدتويو ملاءلا ه هب "يفتسي ارو

 لهاجلا يبذالاذماد*لطابلاو قمل انوباقراف لزرملو*تروشنلاموب لوعور وبقلا بانعن نقاو ا
 اركص ذمو »اري ناريشبدركملان عاياثو فورملاب ار روج اة دا(! لود قطان“ اظعارد# ا
 هللا لصانيبت اهل | اهنعدقا يذر ةشاعتربخافةعرأ كلا هتافص نمثاذ ريغملا*ار اركذت ١
 ليربجع ادنو لوملا ةيحيونيفراعلا« ءاياوالا حدم ءنيملاصلا 1!”دولانتال يهمل يل*ملسوديلع أ ا

 ةالصلاةرّثكو لوسرلا يبدلا| طل كلءابتاب ال'لوبةلا ضرالا يف تال عضوداد' امسلا يش كتب
 دئارع قرخسو ارارسا كل روظبو#نيبحلا نا اريد يف بكل كل ثروي هما ؟ دو دح مو هيلع
 نم هب هللأ مقنٌعاف نب دمم هللادبعولا جلاملا هيلا هلا يلوتيشلان عى نوملاعلا بر نم
 تفرغ 2 هي هللا يبن ىلع ةالصلاو ركذلا ةراكب هيا عمت نم ناكو سنون اكس

 كيسمسأ ودكم هيف دجو الا تاداملاو راجمالا نم نيت فرينا ديرع النتاداعل ملا د
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 هلاوقا يف ملسو هيلعدثا ىلص نطمالا قالخاب ىلع اذا دبدلا نا ىوري«هركذب هبلقن ًاطا ا

 لمه نم مالسلاوةالصلا هيلع لاق ةيئابرلا تاحوتفلا هن ءاج هتقاطو هدهج ردق ىلع هلامفاو

 هللا لص ىفطسملا عابتااو لاعال اي ىلاعت هللا نم للاعت امن ةثارولا بخ لسيجلام ملعدللا هن رو عام

 وذ »وديع هللا لص هتنس عايتاو مشبع ىلع فوقوم كل ذو لاعفالاو لاوقالا ين سو هيلع 1

 الوقتم تيارلاق ُ هريغ نع هنم مهلا لقت مدقأ أم ملسو هيلعملنا ىلص دم مس لئاضف نم أ

 قرظبلا يراصنالا دشن سلا يلا لماحلا ملاعلايلولا اصلا عيبشلاطخ نع تاقثلا طخ |!
 يشلاىلاةي وساملامالسلاوت الصلا هيلع هدم يفةديحولاةديصقل سيمت هحورشا سدن ١

 1 اهرخ ايف لوةييتلا قا دمحر يركشيلا هللا د ,.هدمح يلا ىلاعتهشايلوحلاصلا

 الهنا ىوري و*انانيضر اهانيضر لرقب مالسلاوةالصلا هيلع ىتطصملا ربت يف ةلئاق معسف
 اهاضري هلا ىظو ترغ هذهو جركلا هل دجلا

 هللاديعابلاياذشح رتل لاقت دمام يف ملسو هيلعدشلا ىلع يبا ى أر ةفرشملاة ني دملا نمرقسلا دارا |!
 م و هيأء هلأ ىل ةقار / رب دات اميرأخ دو هتماقال بس ايذرا دمهتنكف ا «يلسوهناءشا لص ةث كلادج 2 ١ نان متري هتماقال مس انئرلاول دي

 نم لضنأب تاقولذللا نم دحا ىلع ءادنلاب هناي هنا ىلا برقتبال هلا لعد الهلا تقفتاوىلاق أ
 ملسو هيلعدلا' ىلد هيلءءانثلا ا

1 

 ا

 ثيداحالاو#ةينآرقلا تايلادب تدرودقيالعدحا سودا ىلص هلامما ترسو 96 ا
 نب يف اي لوسرب ارشمءورلاستدلالاةدقأ تايالا اما «ةيدمححلاةءالا عاجاوجقيوبنلا

 ! بييحو قالا ديسوههب رشملا ذوبدارملا نا للعذيد فلن ةمالا تعج ادع دمنأ نأ يدعي

 ةسيل لسو هيلع هللا ىلع دلوق دم مما يف لب فان.دق د ةةشييداحال :اماو سو هيل هش لص قملا ا

 يحاملا راحبلا يفو دم ضرالا فوده ءامسلا يق هع“ نأ درو دقو « دم! | جم ركذن ءائسأ 1

 نم قعشم دماو بت سو هيلعمللا لص فاعلا رانلايثو مماقلا نا يفو رشاملا ةمايقلا يو ا

 دمحا ويف دمت نميظعاودمخ نم لجا ملس و هيلعلا ىلص ورفةغاابلل ل يضفت لعفادجلا ا
 ريتشي ودجلا لاكمل متي ىتحةمايقلامويدجلا ءارلهب رداطعا اذلونيدماملادمحاو نيدومحلا ||

 نولوالا هيف محي د رت ناش ةمايقلا موي هللاهتعي اذاو دملا ةفصب ةمايقلا تاصرعف
 سو هيلع هللا ىلع اً ومخم اماه كبَر كقعي نأ ىسعهلوقب هناكيس هدعو !؟ نورخآلاو

 اهاقلةرورض را دما يركلا ممالاب قلعت ىتش دئاوف ردا

 || ندرك ذب ةموصرمو هبحي هرلق الم نم مساب ةموقرم ناطيملاو راوخالا ديف تاوعسلاو ضزالا ||

 تدرويفلا مالسلاوةالصلا هيلع هئامسا نموهواليحاملا مل سو هيلع ىلص هئامما :سول#
 رم ري ل ا بكج



 ا ل

 أ هيدشا رمت يذلا هناب يجامل | ههسامل و هيلعلا لصيلا م مقدقو ةمدقأ 2 ثيداحالا |

 | قلي تاع شر ءالا نم مال دانلاو ةذاسلا هيلعدل يوزامو برعل اداب ر ةكم ند يارخكلا
 هللا ىلع هيد ريظي ىلاعت نانا ىنمج ةيلذلاو رورظلا نسوا اعلا نركب نأ لحي رعت ا كليم

 | طار ءادهو هيلع كدمعلت م و هرمصلو دروظ ادقودباتك يف وف اك هلك يدل دلا ىلع سو ةيلع

 ماسوهيلعهثلا م ميحر فوك ندم أ أب هرواصو 8 ميج

 : | هرفومدق كر ابخالا حيه“ ا الاى يد هرودكر 3 دو شاملا مسوي راع (ىلص هئاعتا ن. وال

 : ىعم ضايع ي ضاقلا لاذ يدق لع سلا هللا رم هك يذلا را داوقيماسو هيلع هلئاىلص

 1 ني 2 ماَخَوىلاعت لاف يب أ يدع سالو يت دبا ووفامز يلع يايمدقرلا 5

 ضايع يغاقلا لاراب ميعسي درودنرال بقاع مل موديلها ىلع هئاععا نمو |!

 لشفأ ىلاعت 3 هنلأ هل عجو مويقعو عدعب ىفاغمأر اكل هئارنا !يينأ ب قعشاهثعب يذلا رهيقاعلا نع
03 

 | نان مهفرشو مردف ولعومهعم#و ملاك ما ةعم مهتسحأو ميهجوأو مهعقرأو مم رعاومرلكاو

 ا عيم نم مريطو مهقاذو مهقلخ لاك مالا !!,يياع ايبنالا هقلخ نم راتخا لجو زعل
 ا ةئرمملا ودب ناكالا لاك ى قالب ولق روطو ملامغاو ملاوقاو م,قالخاو مهقاخ ف صئاقتلا
 1| مئادع اهاليو# رايغألا بنار شن ءاهاشصو فر أهم راونا رابظال داع اهريصومل ةبحناو

 / تايخ نم مثوروطيل هدابع نيب وني طئاسومبلمجو# ر ارسال ندامهابسصخو#راوثالا

 د | + رارقلا رادهتسو فل ةمارك ىلا مباسوت ين ولا قااخالابا رناخشي ناب مورمأي رخث رادلا هذه

 ٠ *راتقلا دأوسروةييبحو هللا ين عبي موةيدصتب قانا ل يطلع مال رشد ميله جو

 | مويطملسومللاي 0-5 السر «للوسر لك ل !ؤاق اريالاهلا ىلع ملسو هيلع هلل ىلص

 ١ رود هددعو هتطساووملاءلا اذه ياطفدتأب السل ل !صاختبك ردقاظعم نوعا

 أ قلخ ىذلا هلال نودكملا رس نايس هيف زربانيح ماظل اتلادب رمامم !ذلوءأعتمو هؤدبم

 دورا كلمأا يح ناكل اهلا دب ني زو*دوجولا هلحال
 | ىلاعت هلا دارا يل اونا لافتآرقلا يفدرو دقن 6 كولسو هيلعدشا لص هئامسانمو 9 |

 كالؤ ريغ ليلو ي ماهأي ر ماطأي

 تث ء يكس ثيدحلاو ثأر ملا يف اضبأ درو دقوا سإ ملسو هيلع هللا ىلد هئامسأ نار ِإ
 هلثاىلمدمعةلا برى عدي هّلامسفا مدقو ره ليقو سي هلوقي ديساي دارا هناعم هئا قداصألارفعد |

 / كاذ ريغ ليقو ملسو هيب هيلع

 2 يس است ثب :دحلاو نآر لآ ٍِق  نادراوناممأ ءاامب فكرا دملاولمزأ راسو داعدقا ىلع هئامسا نو

1 

 ب -

 ا

2 

 أ



 حلم؟ا١

 حس دس ا ع د
 ظ لعرباج ىور#راعش كلا قوأ يذل /!بوثلاو هوراث لا ندر داو ابقي فنمل زا فسد 1

 ! تراظنف هللا لوسر كنادخعاب تيدون ءأر م لبج ا < لاق لسو هيلدا لمدشا لوسر ا
 أ

 | يلورةدتلقو ةجي دخ ىلا تعحرو ت 2١ :زفف ضرالاو ايس .1نيب س رعلا ىلعدعاق كلملاب !ذاف يقوف

 1 رثدلا اهيااي لاق مالسلا هيلعلب ربج هنا هللا لؤقئاف

 |[ قضش» لعاث مما وهو اغيأ راث "الادب تدرودقتال ر هاطلاملا و هيلع أ لع هئايسا نمد 1

 ا ةا'شنو ةروصو ارسو اهورو امدح شي دم قلخامعيج ثادا اذعمو ةحازألا غو ةرايطلانم

 ُك اه لمك [لعملسو هيلع شا لص هقاخ ترب هزاصس ها ههنا دقكالذ لك اسقوتأ 5

 اذهو ةيومملاو ةيسطلا ةعازنا نمةدياسلا عابطلا» ةيكرلا سوفنلاهيلا ليتامهقلخ هيلع
 نم منيو نيش امميخ نعىنمءواسح ملسوه لع هللا فم ههيزاتىلا عجري عر ركلا مسالا |

 ف عوقرلا نعي تانغ ل نم زم معناة يال قس يف يتسم وةلاسرلاو كيب اقم

 فصتي نأ نسيم لكب فاصتالا ملل بجي ,تالاح ا ميجيف كلذ مهيلع ليتل . تار مثلا
 هذدمو*تابودنملا ين“ ل ةتايبنلا اجا روم لا دش ءافوقول' نمرشملاد

 ا ىلا مالسلا هيلعمداندل نع هيو لوسر لك كس كذا يعرشلا لولدلا اهيلءماف ةرابطل
 ع ةأرأ او *يقتسملا ط اريصل اوب«عوقلاز 4 0 9 مل سو هيلع هللا لصانيبن :هللا ثعب نأ ا

 يسد ل اطلا لاك كل ذكو لاعال اون ركسلاو تاكرملاو لاوقالا عيجيف«مسلا |

 همضار بيطو دهسح ةفاظنإ نءماركلا#ل ا ءايبنا ميج انك 5ومالسلاو: العلا هيل دءعرجل 5 هباتحاا

 / انأكتع كلا مدي تناك لدجلا تاررعربعو راذتالا ميج نعءتهازتا ذكر وهقرع نسحو

0 

 ا ١
 ا ا

 |١١ الو اكسمالوطق اًرينع تمم امدنع لل ييذر كلاعنب رشا لاق#م راطع ةنوج نماهجمرخ ١

 ماسو هيلع داى هدير نهب يطأ 33 ش ا

 يدل كناو ىلاعتنا لاق دك للا طارمد ىلا يداملا دعما ملسو هيلءشاىلص هئام»ان | ٠

 ملسو هيلع هللا لص حو قئانيدلا ىلا قئالطإ وعدل كلو ودانمم قس طاّرص ىلإ

 ْ نأ دلو ديسالا ثيدحلا يفد صدقوا#عمدأ ادلود يس دعت لسوديلع عشا ىلع هئاعم ع نمر

 :رخنألاو ايندلا يف مدي وعو ةءايقلامووب ملسو هيلع ص هصخلماو رخنالو ةمايقلا موي 2:
 عفشل و عيا هدبشإ 1 روهظ قى الخلا ىلعملسود اء ىلع هتداي 5 ةقيقدهيف ظنه نال ||

 1 كود ها ىلص هئامما لع عاصرلا مامالا جرش نمدلقت تدرا ٠ ىتنا ىمظملاةعافشلا |

 تافصلاو: امسالا ناعم قلذتلاو ثا دابعلابةقاعتملا ةيلب لادا ًاونلا وع رثك ادقودتكرب لوصحل ا

 ا ْ
! 

 ا
 ل
 موه 1



 دحاولادبع نإ 6 : يلعن ؛ دمه نيدلا لاك لالا وبا اعلا مامالا مهلمو

 35 رشالا// ةنسىفوتملا بلح ي فاق ي فاشل ايفل نأ فورلا ملا

 ا لن؛غرا يألا بئانلا فرشأ كدي كالا 1 ةلابع هباتك 96 دمع هلل يضر هرهأ 7 ا

 ماللارذا العلا لضفإ ابتكأا اس ىلع ةرودألا ةنيدملا يف ةيوبدلا 3 رشلا ةضورلا يف هنأ

 هنعدللا ىقرل اق هفور محاد وو مل وديا أي ا د يبنلا دك رايز ل ع ا

 د ميحرا ٠ نةحرلا هل هللا ع د أ

 قالا ىلإ ةثعبلامومسب هصخو ه«نيملامال ةحرإ ايميل صادم ل مرا يذلا دلل
 ِ ود ناقد : اف#«نءرخ لاو نيل رالل !ديسوخ زيا هرم انامار# نيبال اما ءامجو «نيمجل ل

 احهنن' ىلص :هماقملاراديق در حلا هام نولس.نب نورخ آلا نولوال او* ةمايقلا موي هئارأ تحت
 7 ةاللص #؟هماغ رطقلا ب هب تلطمو «هءاهح تييامهتي رذو جاوز اوديشعودل اىلعو

 | كيلعم ال1 رغك يل سوم دع يتب الوم دمأ مل امةنب الاي اوثابلئاق غابتو#ءاضر

 قلخ ريخاي كد كيلعمالسلا ءللا ةريخأب كيل راع مالسلا «هلنا يب 8 ايكيلءمالسلا#هالوسر اي

 || * نيلسرلا ديساي كيلعم اللا علل ةرفصاي كارل عمالسلا«.للا بيبحاب كيلعمالسلا هللا
 نيبئذملا عيفش ضي, السلا#نب قنا ماما ايكايلع ءاللا#نييبنلا تاخاي كيل مالسلا ظ
 | كيطمالسلا ءتبرهاطلا كتيب لعا لكيم -1!«نيلجمما رغأ دئاقاي كيلعمالسلا |

 3 ريمجا كبام ١ ىلعد كيلع مالسلا *# نينمأ أ تاهعا تارهاطلا كجاوزأ ىلعو

 هللا ىلعو + نول اغلا كرك د نع لفغ انك كيلء شا ىلعو «نوركاذل كرك دانك ياع هللا لص /

 * نيدجحأ قلظا نم دحا لع ىلع ام لمكا بيطار لدفاد#نيرخ . لاو نيلوالا يفكياع !

 ع ةلاسرل اتعاب كلادبشار * هتررخو هتيماو#دلو مرووديعكناوهللاال الأ ال نأ دهمشأ ا

 ادعانديس تأ موللا * ,دأوج قح هلا يف ت دهاجو « مالا نمعتأو *هنامالا تيداو

 نواثأ اهلا نأ يف عم ام ةباهتدطعا در رمل ماةلأر هصخوق ءيفرلا ةجر مدلاو لع ةأاوةليسولا ا

 (١ لزانارس في رشلا ب ايان لح ملادتارلا نسا دقت كدب اما )أك نول ..الاهلن ايام قوقو 0
 | اعلربق ىلا هل ةايسو نكمل :ءانمااوحدملا ندعياع ردق ام يدري نا فينا مرح اذع انني

 + بكارتلاعيةعارش اذه يرتس يف تبعك د قوه ءاعدلاو اولا نمىلاعتللا ىلا هعفري | ا ل ِ ا ع
5 

 أ امقعب ىلا توا ر *ءايملا مالكم اهشعي تحر ماج يقاتل !فرش' نم فئاطلا ععدرأ

 هللا ص تأ لروسرأ داند«ناالراو *ءاسقتسالا غولب ع زبثلاب فا رفعالا عمينميرق م

 ا 0 1 0 5 ا ١ |اسم ا ج21 روش



 لشلل
 حمص م ا حسو

 ا هللا ىلص ه لعب ىف يلا امفاذ دجرل ب مني ىسعىراستلا ت ترط ناك يوراتال لاق ما اسو هيلع

 عمم ادهب ءادعتالاو هيدأب بدأت لالا أ .ةلردوأ 25 عوأب ابنعنلالا لكت امه ُ هيلع

 1 تكرال 3 6 اب ءانشلاو حدملا ١ ن.ناكأ املوأ ثاعأ ملسو* شال هنميعللا اذحنأ

 نم م حو دم اهب فت و كذاماة مالطا ادي ءاتقلادرقع حداملا لكنا حدملايف ءارطالا ||
 ! «ريلطااذ لع يف هنع يب ملأ عأ ! ءاوطال !نم سبيل لنحلد اط|سبالمن :هاب ىدترأ و #1 لالقلا ليح

 | نم وفرك اانا اهو *«رشيلا ةبت ار ندوةفرقح مالسلا هيلع عين ارك غ ىراصنلا نا لع دذو
 لياقلا لوآلا اذهب هاذ ءربغك <لعدناو#« لب دوط ليصفت نعهلاجا ينغ سو هيلع هلا لص هفصو

 دو 9 تاجر رد ضعب قوذمهضعب عف مرو ضد لعءايبنالا .ضعب لشفدت اع لنا تأ لوقاق# ١

 ضحي لع مه ءاتاشق لس لا تأ: ىلاعتمتا لوا وق باتكلا نيف ةدسلاو باتكلا كلذ ىلءلد
 0000000 1ع

 ملسو هيلع هللا ىف ص هنأ لوصر جينو *« شل تاجرخ مهضعب عئدو هل ملف نم مهن موشم

 00 ملم ايبنالا عاني ةيساهللا نأ ٠و عا اكاذ ل اقتدي ريتا ريخأب ؛لوقيإ ةلجرأ

 نقرتام بنج هاقحال ن ناي ناك نإ و اءعوبتمو+اقامو الواو#اماباو | دقو

 نيملاعلا لففا مهتلف ءايرنالا ةجرد نم مظعا ةجردال ر* لمككلاالا هجرلا ىلعخل ئاغقلا |
 الف هلكا و قواك ”لغقأو مءلغفالا اذهيلفف ةالسو هطعمنلا يلد انيذو قالطالا 9

 نيعممبث قئالطأ لذا افا لضف اًدِيلفدب ف ستادقو ألا ريخ فسوالو مج دقرالا لفك
 سم ايما 0

 هذهملا ماسو يلدا ىلص يبل |راشادقر# نيعمجا مهيلعةدايسلا ققساو#نيقرفتمو ا

 ماسر تالا وسر لا اقلاق هنع ا ىدرديعسيلا نعي لمركلاءاوراع ىف ةدايسلا

 الأ هاوس ن 3م واذشموب ين نمام رخالودجل ءاوايديب و رقعالوةمايقلا مييمدادلو ديس انأ

 يورو * نسح ثيدح اذه يذمرثلالاةرقنالو ضرالا هنعقشنت نم لوااناو ياواتجت
 ارسلج شيرت ناهلأ لوسر اي تاق لاق هنع هللا يشر بلطملا دبع نب سابعلا نعمدادساب[شيأ

 ملسوهيلعهنلا ىلم يبدل لاقن شدالان نمشي داي ل !ة«كالحا 2 مي مواحأ !اوركاذتق

 5 ةليبقريخ يف يناسف لئابقلا ريخ نب 3 .رفلا ريخر مه رف ريخ نم ينال قاما قلخ هانا

 نسح ثيدحا ذه يذم رتل لاقأتب مريخدأ فت عريخا اف مهتري ريخ يف يناس توب اريح

 !ذالاقإ ملسو هيلعشا ليسا لوسر ناددع ثا يشد بك نب يأ نعمدانسأباشي ا ىورو#

 يذل.رثلا_لاق رف ريغ مهتعافش بحاصو مميطخونيربلا ماما تنك ةمايقلا موي ناك

 1 اذ ساج لائا هنعمل يضر سأ بع نبأ نعم دخسم يف ب مرأ دلا ىورو *ميعت مش“ نسحب كح

 رع نورك !ذدي مهم مهناثدأ اى ح جرت هنورافتني ل هيلدشا هك ا لوسر باعت نم 1



 امداأل

 ا يعاب اذامر ا لاقو هلياخ هارب افدايلخ هتاخ نمذختا» لانا لوق مهضب نايل |
 جر خش للا ءانطصاعذاور لاق ةودحو رود ةلك ىسمأ رخآ لاقوايلكت ى موه للا مل اك نأ نم

 كإذكودو هش ىمو.وشالذكو هو دعا ليلخ يهاربا نا كب تركمالكت معشق لاقو ءلف هلع
 ا لما اررالا رهن بيحلاناوالا كالذكو 0 فاحص ا مداوكالذكو مو هتلكودور ىسعو ١

 الو ةمايقلا موي مفش«لدار عفاش لولاناو را «ار د نفود تشمل, دجلا ءاول
 ا

 أ
 0 رخف الو نيمو 0 ىعمو اهيتاذديف ةنجلا ىلح كرجي رزه لوا اناو ||
 ا
 أ
 ا ب ا يمرادلا ىورو*هجولا فهن ءاضيا يذمرتلا هايد 3 رخغالو مثال تك رخآلاو ن سه اوالا ا

 أ ركلااويأ اذنعرشبما ةأاواوسيحاذا مهقتم .ماناو أ تأ اذامهجد طخانا واودنوذا مدئاق

 وأ نون كم ضني مهناك م داخل يلد !ه.فوطييل دىلعمد ءادلبم را اناويديبذكموب مسيئانملاو
 ا

 هنعيشا يضرشللامنب سا نعاشي ١ ىرادلاىور و هن حول ايا يذرتلا اورو معو ة

 : ا | مو يهجم نإ 2 ضرالا شات سانلا رالينا لوقي مل سوي ادا لسنا !لوسر تمم لاق '
 / لخدي نم لوا اناءرفالوةم'يقلاموي سانلا ديسانا ررفعالو دما ءاوأ ىطمعاو رك الوةمايقلا 9 ا

 ١ ىلاعت هللازا لاس عهتايفد سابع نبأ نعد دانساب | فيأ يورو## ر غال ,ةمايقل ١ مويةنخل 1

 ا ءامدلا مايل عامل تف سأ.ب نا ايا 00 ىلتو ءايبنالا لعل وديإءهللا ىلا دمت ل فف أ

 7 لاين : مم ل نمد ءايسلا لهال لأ ىلا متهللانا لاق 0

 م للص دمحم اىلاقو نيدلاظلا ىرجتكلذك

 س اناو اوشعب ذااجورخ ءايبنالا لوا انا سو يلعدنا صال لوسي لالا ةديعشأ يضر ؛سنا نع أ

1 

 ا

 ع

 رم 0 نييماحتل كَ اح 1

 سا لجوزع عدالة لاقا الا ل هش أ كو َكْنَذ نم مق نا |

 ١ ملسو هلعّشا لصد جوز عدلا لاقوةيالا* مهل نبيا رمق نادال ل ١ وسر نيل سرا ٌ
 ا ربات ثي د> نه نوحي عملا ينو *سنالاو نحل! ىلادإ سرافر اذ آلا كاناسزأ و

 ١ | بعرلاب ترصن ىف ١ رةدحا نيطعي ملامح تيطعا لاق لو هيلا لص يبللا ناهللادبعنبا |

 ' لصيف ةالصلاهتكردا ى يد !نملجرا افا روبطوا ع ضرالا يل ت تاعجو رهشةريسم |

 ف تعبي ين ) تنعو ةصاخهمرق. لاَ :!ناكو عاغشلا تيطعاو يبق دحال لق مئاغملا يل تلو

 | ماودي نايل الوم رنا نعش ىفرةريرهايلا نعملسم ميت يفو# ةماع سادلاىلا

 تاعجو متادذلا يل تاحاو بع راب ترصنو اكل عم ١1 مهاوج تيتوا تسب ءاببن الا ىلع تلضف لاق
 || حيتانع تينا منال انب ل5 نويينلا يب تخو هناك قلطاىلا تلمراو'رورطوا دج“ * ضرال ايل

 امان ر لاقل: هنع هللا يضر سابع نبأ نعو :ت 1لوسر لاقلا. فش مضر ماع بأ نعو ٠ تقلا ىايدب ين انف ضرالا نئارخ
 يب ع



 ا

 اوهلوق كلل ذوارسق مريخ نم يعش نرودق ىلخعا مسقدننأ نامل دو هياع هلأ لص ا

 اهريخ يف ناسفنالث | نيوسقلا لمج منيع يلا ناهحإ روشان نجلا باضما نمانف يميل

 آم وم اثملا بلَحلمآو َةَتسَْمْلا باذعأ 00 7 باسم او ىلا“ هلرقشلذو اهل

 يلياخ لت .ةثالثالا لعج م نيقباسلا نم اناف نوعي نقبل ماسلا باتعأ
 لكم 1 كار الئ را ابو لات ةهلرق كلذوةليبق اهريخ
 اهروخ يف يناءأ 6 .«لئابقلا لج مر رقتالو هلا لع لع مو 5 هولا انان:ركاقئ ارش
 :مكررطنو تيل لحن نس لأ كس بعدل نأ ديرب ب ! لا هلوف كالذف يب
 ماسو هيلع هلأ ىلص هللالوسر يف يتألاقدنعهلا يضرةرير عفا 0 يو ًاريبطت

 ةعايقلا موب سانلا ديس انا لافو ةثهن أبنم شينف هببعل تناكو عارذلا هيلا عفرف و

 رظانلا معرظ يف فحاو ديوص كيس ني رن الاو نيلوالا هللا عمجي كلذ ذر وردت له

 امو نوقيطي ال 1١ بركلاورقلا ترد سانلا غابيف سلا مهتم وندتو يعادلا مهمعملاو
 مكدشملا ل ماشي نءنورتالامباملا ها أه ىل ا نورتالا سانلا لوقين نولم. ال
 هديب هللا كتلخ رشبلا ربا تنامدأ اي نولوقرقهنرتأيف مد وبا ضعبل سانلا شعب لوقيف

 ىرثالا كبر مما ان مفشنالا ةدجلا هل كسار كلاود نكنالملا راوهحور نمكليف خفنو
 هنأو هلثم دعب بضخي نأو لم لبق ب فنيل مفغ ب هغيإ نأ لاققاتآباموهين نا مىلا ١

1 
 دنع

 اون كرون اين وتىلا اريهذأ يريغىلا اويهذأ يسفن يسفن يس: تديصدخ ةرشلا نع يناهخ |
 الا دين نحن ام ىلا ىرتاماروكشا دبع هللا كامسدفو ضرالىل! لل سرلا لوأ ثنا حولاي نولوقيف

 نآو هلثمدلب/ بضغرمل اي غمويلا بضغيإ رنا لوةياكب رملا انا عفشتالا انساب اهلا يرث

 يريغ ىلا اوبهذأ يف يسقي سفن يمرق ىعامتيرعد وعدي ناكدق نأ أودلثمءدعب بضغي
 مفشا شرالا لمان نعمل ل شو هللا يتلا مهاربا اينولرقيق يعاربا نوت أي : يهارباىفا أربحتل ١
 .نرساوهاضملل 'بذنابذ وبلا بف يارا ل لوةينديف ننام ىلإ ىرت مامأ ! كي رملا ام 1

 ىلا اوبهذ !يريغيلاأريهذأ ىسثأ ىسفتي فة تابذكت ثالث كب ذكتنك يلاو هلثم» دعي سضشي ا

 سانلا ىلع هنالكإو هتلامربشا كلفن هللا لوسر دنا ىهر*أب نولوقيف 1 يمو«نرتأيف ىسوه

 هلم هلق س فهي مل افغمويلا بفغدق ير ثأ لوةي هيف نام ىلا ىرتاءاكب ريما المنشأ ا
 2م

 اوبحذأ يريغمىلا اوبهذأ ىسفن ىسان ىفنابأتقب رعدال اسفن تلتق يا وه] شي دعب بشي نأو 1

 كو مند حورو رع ىلا اهاةلادت كاكو هللا 1لوسر تنأ ىسيعاي نولوقيف ىساع نو: ا .ة ىسع ىلا

 مويلأ بضغ دق يل رنا ىسع لرةيفهيف نحن امىلاىرت الا كريما انأ عنشادهلا ق سانلا

 مم
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 تيل اف 'قاطنأف هيف نحنا ىلا ىرتالا كب ردملا انلعفشا ر أنا ءو كينذ نم مدقلا.كالرفغ
 يلة دحا لدهن اعيش ايلعءانتلا نسحو دما نم" يعش كل را ادجاسمقاف شرعلا

 بر ايتها براي يتءا لوفاف ي 25 أر عقراف عاشت م مهثاو طعتلأ ساو كسأ ار مفرا داي لاقي

 عيرراصن نيعارصملا نيبأم نا هدايب ى سفن يدلاو لاق با اوبالا نم كلذ ىو -اميف سانلا

 ىلعةلالدلا ةرهاظةريخك كلذ يف ثيدا حالاو# ىرصب ردك نيبكوار 3 7-5 د ةنطأ

 ىلع هيمدقترت#نيملاعلا عيجهب لضفام لأ اضقل ام صئاصلا نم يطعادف سو هيلء هللا ىلص هنأ

 يفداوانيسوق باقناك ىتدءارسالا لل برقا! نءدل لصحام كيفكي وني رخالاونيلوالا

 ريشي ام سانا ديس أنا | ودلع ها ىل لص دل رثيفو *ىنسالا ماقملاب ةيؤرلاو ءمالكلا نم زافو#

 رعش٠ تالذو :بقانملا معي هريقداس نم ديس )| ناف#كالاملاصنوا هيف نيبي ودشالذمملا ا

 ه#هراعلا كر برعلل فرعام يلع مدئاقو ديدي عريمالا وقل ءاولمجيال اجةدايسلاو

 «ليلد عضرايكحلا اند تش مو« ل يفختلا يف ع حرصا سفن مريخان افرخ < الا ثيدحلا يق هلوقو

 كلل ذكوموءأملا نملضفا مامالاو مهبيطني نيينلا ماما تنك ةمايقلا موي ناك اذادلوةثالذكو
 ركذ دنع رخألا ثيدحلايف هلوذو * عباتلا نم لففا عوبتملاوةيعبتلا يف يرص وهو#فاشلا
 هنودنمت مدأ أدت ةمارت يتلا موي دخلا ءاوأ ول لماحاناو رفتالو هلا يييحاناوالا *يع ل زك ةصيصخ

 «دلتدروا ايف صئود ورقتالو هللا ىلع ني رخ خ الاونيلوالا مك ؟1أنأو ثني 55 اذه يف هلوقب ىنمملا |

 * يئكيالام هريغ لدي دوصخو هل ذف ناب نعةعافشلا ثيدح يفو# هانيعدأ اك تن ءليلدو

 ماسوديلع هللا ىلص انين ىتلا سن! تاءافشلا ىدحا يو يمظعلا ةءافشلا تائاديقو
 جا لخ دي نمي ةعامشلاو* ءاضقلا لصفل فقوملايف ةءانشلا شو#ءاوسدحأ اهبعمجي مليقلا

 *« راتلان ماوجر غيل موق يف ةعاف ءكاو#ءارقفلا ل وخد دعدم٠ اواغكيل باح ريغ همم تع

 #+تاجردلا عنول موق يف ةعام“او* رازوالا مهتساح ني ةلف اند موق يف ةعافشلاو

0) 
 د سس عسا دعما ب ليس يلو وع

 ! يررغملا اربعذا ىسق ي سقت ىسننابنذ فيلو هلشمددمب بضع نأد هلم هلبق ب فةي مافغ

 1 دقو ءايبنالا اتاذر هلا لو عر تلا دعي نولوقيقملسو هيلع هللا ىلصا دمت نوت ًافدقتملااوب هذا

 000 رش منو ةنطا باوبأ نءنيالا ب ايلاد ندب اعباسحال ٠ ند كنتم / نمله دادي لاقيف

 ' ةيعبتلاىلاةراشايئاول تالا هاوس فم دى نما« لسو يطعم ىلص هلوق يفو* بتارملا لعب

 أ ةنطا قلع هرم وع لوأ اناوددعبدلو ةرمدقتلاوةدايسلا مدقنلا ىنل قيتشر غلو

 ١ ل ا هس صا سس دل صمام ل اسس ع اع حس ع ص دس اسم اي يسب دير صصص رجس مح سس سم حجب تي عمم 1 ا اذهدكإ و هيلع هنن بابا دل حيي نم لوأ ناب هبت وت اوت ىلا قيل لبلد

 ع

 ا ىرخل ة هققد تيدلأ يفو# تاقوالان تقوي هريغأ تش ؟تاءاغشلا هذه عومجو
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 تتش |

 ين متلال لاب ىدشييالو ثي دحلايف ني ورك ذل ن درهم دعب ع نم ىلع لدينا ين لكن اسوأ

 || ماجا ربظب ملمفشيل ادنبامدآديطل دواف ةيقإلا ىلعهةيترمو ضف راراخالمل و هيلا ىلص |
 | هدمب مججي نع ىلكل ديو هيلع لوادملا كلذ محل موسحي نم يلع د لب ةءافشلا نع هريغ ١

 "لك نأ كلذ ىقمي ام هينواحلانا لوقيو أ در اسم هللاىصيتنلا ىلا عتب ناىلا | ا

 هريغأ اهنركل هءانتما نا ىلعليل دكاثذوأبنذ ركذب لو منتج هناذ ىسيعالا أ ًاعنامدل ركذي 1

 1 ىلإ وثو ناوهس هلا نإ ةعافشألا نم هعنجأل ين لك رك ذ نم مبفي ىرخأةميقد ث دخلا يفو

 مم اول ذارخ نام هاذ «مدقتا«نأرخغن ءلسو هيلع شا ىلع دق دي دب معا ايدل 1

 يف لوقا تعب ف يكف لق ناف#مادخ الا( ايس ركام مهنم لك لع عزو مانا كلا ذي اوشا
 انأقرومشم هيفشي دحلاو هليضفت نعملسو هيلع هل لص يذلا يعن دقو روك ملا ليضفتلا اذه
 هنايملاثلا هج ظفابهملء نا ليقكللذ لاق هناأه دحا #ةيوجا ةنخ كالذ نع *لملاركذ دق

1 

/ 
1 
: 

1 

 هنا ثلانلاو «ةموصخوةدتف ىلا ىفنيام رهو ىهنلا بس ناكيذلا هجولا لع ليضقنلا نع ىهن

 ةربلا لصايف ليضفتلا ىلع لرقت كلذ ن اع ارلاو#* هريغصيق:ت ىلا يدوي ل يضفت نع يبل م

 يغباي اال ثيدحلا ظافلا ضعب يف ءاجاموديؤي وتاث+اًمضاوتوأب دا كلذ لاقدلا سماخلا اودع

 هلوقل هدم لضفا هنا مل ركذلاب هصصخ'هقاف تم نب سن رين «روخ انا بلوقي نا دحال
 هللا لص يلا ةمدصعب غاعقلل توما بحاسك نكي / ف رتوملا بحاصأ نكن الّوىلاعت

 ىو« دير* لجو رعت اعضاوتو ابداركع اللاب ةدخ اذهفوىبنلا | اذهةفل 2 نع ملسو هياع

 لكالاو لءاكلا نيب نوقرفي يذلا ءالملا صاوخال!هقس هيطعيال ليضفتلا نأ وهو سداس
 نوظنمي مهناف قلأأ مومت امأو بابلا اذه نم ءايبذالانرب لضافتلاو لذفالاو لضاقلاو

 لءاكحلا نيب نوئرفيال مهمالدل سقت هيلءهريغ لضفنا نو دقةعب و س ةنلانيمب لوضفملا

 يبلاو هيلا ترشأ ام *يشمبيرلتطلاخي الثا ليضفتلا نعأر هذ لضفالاو لضافلاو لمكالاو
 ليشفتلا نمزيزعلا نآرقلا راشا دقو رخنالو هلوق وكف ىنم لا اذهب رعشا مل سو هيلعدغلا ىلص
 ا ينك ذر +ىنملا : 1ك لاله ىلص هصاصتخا لعديلو#« ىتعملا "رم ترك ذاع ىلا

 / هاد ملأ ىدح نيذلا كالوأ ماعنالا ةدوسيف ءايبنالا ر 5 دعب ىلا عا ”هلرقايتع 0

 ثفافلأ دحارلا ظفلب ءايبئالا نم همدقث ن مى دهب ءادتقالاب مو هيلع هللاىلص هيمل ر اًمدتق 1

 هلال هيب هللا مصع دقو ل ىدهوماملكب ٠ ادتقالاب رءالا نوكيف موه !يفتقي وهو

 مدآو ين ناك هناف *«ةيابرلا ةنايملاوهةملالا ةبانعلا نمدل قيساطدرمأ هاذ قت نع ملسو هيلع

 ناش مكتا نم ع عامىتح هيلاةخبلا لق لئازرلا تارة نم هتئايص تتش دقو هبط يف لدجنم
| 



 اكوك
 0 اا 1 ا ا

 ص ”يإ معلا أب هل ةيانسلا وذم تناكاذ ذارويوث يفرم ادله دنعو رس يغبني أع ةدست ند «يش :

 ا
 ١ دقن دابق نم ىدبب ىدتناو ثا رما لتمادن نوكب نأ بجوف ةدملادس ا بكيلطاق ةذعبلا لبغ
 ا قرفتامهيف محعجاف هب ررمال الافتمالبف يبن لكل ناكىده لكب ملسوديلع هلل لميت أ

 ١ صخخأ اه يلقون قاوابنلب مبكرا ندين نكنإ يازج صتخلو ينال عيب ا

 0 كر فكر باتك نم "كني امل امل نيبال قائيبألا كلا ذإوملا# هلوقأ نموا هب
 1 لا وم مما7

 ' ”دخأو ا 6 رطل ب هب 2 وتل مك ا مل“ اقدم لوس كج

 ١ لَرَت نمَف َنيِدهاشلا َن لك نأ اوثدبشاَت لاق انج لاير كلذ ذى
 ١ اردو ويشن |قاثيلا ءايالا 1 لخأهت ذ! هناعس ملا ريشا نوةسافلا 7 آي 2م و دع

 #ينعبتالايح ىسوم ناكرلهلوق نم هع يورلل قفاو هالةودورصتي وملسو هيلا لصءلوسرب

 ُ نقسنالاو نملاو دوال او رمح الاىلا_ةعب ةماع هتوع د لسو هيا اعاشاىلم ى :1!نالكالذو

 ا اريثأ .تادتعإ رش لعمالل اود ملاديلع ىسع لوز ىلآ ىرت الا هءايئا هيلع يجودكردأ

 آ لضففلا ةققح 2 كلنييامر*«هتفلاخت ريظل الئاقءهتمأو امامافلخ الصم هتلملا أدب ةيمدت عدل

 كيس و هناذويق لكا لسو هي لع تال لس يلا نادلع ينينلام دقتلاوديلا ترشا يذلا

 صتخا ةفص لكو ماش. لك نالفهتاذيق ل كادنا اما#كاذ قون الو هداعميف لك اوهتوعد
 هلو ةيذورلا مع مالكلا هلوةيحلاو ةلخل أ هلومع رهتلاسرو ماهتوبنف ل 55 ١ اهيف وبف ين اهب

 هند نممدقُت 0 ةرفنملا عمةمصملا لك ؟وقاظطاو قلعا ن اتسرو وندلاو ءافطص لاو برقلا

 مراكحب عمتيل هلل أهشعب ٍقيالا مسقأ انماقملكيف صوصخملو عبتانو قالا وعهد رخأت امو

 اخ ىلع كلَ لو ملوقب هقلخ علا و قارعالا بي طاو تويبلا سب طا نم هراتخأو قالغألا
 ع 5

 59 "يدع ام هيلع زيزع .ىقتن . لوسي م ؟ ماج نقل هلوقب هيمحرودتف اروع رمي

 هتعب رش_لرالف هتوعديف ل اك هنأ اما اناوغ” ميحَر ”فأر نيديؤملاب 0

 رئاسلا وهو* نوكؤملا مثوماس هاا ويك# عب عياتلاو عوبتملات . " هتوع دو#“ عار رشلا ميج تاس

 ةليسوأاب و دوما ماقأ و اخلاص ةءداعم يف ى كامنا | امأ و* نوعبأت هلممو ءاوللاب

 الخدين م لوأو ةنطأ هل شقي نم لواو ضرالا هنغ قشنت ند م لوأ وهر هريغ اهأني ؛ الي أ

 هلا لص هب صخخنأ اهف راغنلا قئاقد نمد تاجر ردل ا مقراهتجر دو تاماقأ ىلع أ !ةيللأ يف هناقمو

 ا ةوعد يبن لكل نأ لاقمل وهيا صه لو زا نعل يضر ريهام ايذإ ولع
 0 طفل قدرتي ينالاءانشرلاهلا ؛اشنايتوعد'ىنخا نأ أ دي رافةباوتس»

 ا ةرعد ىنلكأ لاقملسو هيلع كدمات اهنع هللأ أ يفر .هللاديعنب رباج ةيأور ند رخآ



 ةراش'اذعناولعا هنن داو رب الاف ةمايقلاموي يتمال ةعافشيتوع دتايخو هتمأ يف اهب اعد دق

 ملسو هيلعشا لد انين لجو رعشا ميكلماق مورق دنعم 14ج ةيس ءاينالا هب اعد امىلا

 لمجدا رمل مل الميفةبغللا او معلا ملخلاو مدي ىلاعتهنادصخ الو يلع هتقلشو هعماب هقفأر

 ميلالا باذعلا ن + مهصالاخو م مهم وح حريفكتومهبونذنارثفل ب سنمالا ايدبأ ايلا هترعو

 لاةدقو شما يف اهباعد دف ةرعد ينل اكل اننأ اهانرك ذيقلارت اج نعملسمقي اور ملسو هيلع

 تناكم السلا هياعجوتق يموأ يلعا 6 ترعدةوعد يلت ناك دقدناو أو ةعافشلا ٍثيدح ىف حون

 ننس معلا يف امىنمملا اذهحاضي اقف كل 7 رميطع قاخ ىل سأل ودل لاقويحر |

 شا ناكمري كيلع ىلا لهملسو هياعمشا ىلع ينال كلاق هن ارنا اهنفدشا يفرةشئانشيدح
 أوم معدات موي متم هتيقل 5 دشاناكو كموق نع «تيقإ اهل دقل لاق دحاموي نم |

 ا قفتسا لف شجر ىلع( مهم اناو تقاطنافثدرأ اهىلأ يم اذ لالكدبءنب للاي دبع نبأ

 ل11 كالم كيلاتنعب دقركيلعأ مدر اموشلل كموق لوق عمت دتهشا نال !اقينادانخ ا

 كالكموق لوق مهم دقشا نأ دمع اي لاق يلع فلاججلاك اسيا داعخ هيف تاش اهيدرمأتل
 ملم تقبل تافنرا تعش اثد رمابايفرس أنا كيلا كب ر ينمي دقو لاما كلم اناو

 ين س مهبالصأ نمل جرنا رجدا لب رملسو هيلعشا ىلصشا لوسر لاقت نيبشمالا ْ

 ا هل 0 ا ملسو هيلعلا | ىلصانيف صئاصخ نمو*أةش هبدرشإ ال دحوم ٠

 3 كيمانومسقللا دنع زإ رع هبمسقملاونوبمعي ورك يآ بأ 'مهنإ | ك”رمعا ىلا امتهلوقيف أ

 ةليجلا هفاصوأب ءادا هاجس لا ثاإسو يستلم هصئاصخ نمو# ةزعو فرش اذهب |
 | يدارباايمخأ اي دم" اب يدون ءايبنالا م لك لوسرلا اما ايويبنلا اهياايلاقفةلولجلا هتوعنو |

 لاجل كيرا عاتراو ةازالا واعي راعشالا نم اذهيفوىي ايع رسنب ىسع ايى هما

 6# نمسا ا باطخطأ أ مقارب ملأ املأ نطنلا ١فراعلا ىلع ىف مع ال امريدكتلاو مظعتلاو ريثوتلا او

 ا هناك انا ءايبالا رك ف هتفعاشمو باوثلا ةراكح ملسو هيلع لد هب لغتخ | امو

 ا لاك دقو تبداحالايف ءاج اك مانلث واةنجلإ لها رطش هتماوقماي لامر أ بات :رماثارثكأ |

 أ نءكالذ ص قتال دب لمت نم نه روج القءرجالاع نمل نك ىدعمل لااعو» نءملسو هيلع شاىلع /

 | هب ءاج ام ءيثيلمش وأ :ادهب ىدنهاوإ سو هيلا لم ينلا عيت نم لكن 5 ًاديش#ر وجا

 | هنايلص هلوق ىنملا انع ثوب وةمقن مهملع ايلسجي مو ةمحرلاب مظوعتو مظعلا رطخلا موي يف

 آف 8 فا هفصر اذلو هيمأل ةعانش هترعد أي اع السود هياعشا ل ىلص كيتو هموق ىلععتر عد

 ( ليربج هيف اذان تراثنف ى علظإ دقة امس | ان اذاف يم أر تدفرن بلاعشلانرقب انا أنأو الإ ا
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 ْ باوث ةفعاضجو عابتالا ةرثكب باوثلاو رجالا هل ف عاضيف هرجا لثم ملسو هيلع هش إم ىف |
 | كتم يلع نأ امتاي الا نميتوأ دقو الان نم امملسو هيلعشا لم لاق اذلوعلبتالا
 | امو ةمايقلاموي انبات راك ن وكانا وجرافهلا دنع نم (يحو هعيئوا يذلا ناك امناو رشبلا |

 ةئجلا لها رطش ملسو هيلعهثا ىل لم دءابتانأك اذاو عاينالا ةرثكب باوثلا ديزمل الا كاذ| |
 لضفا هعما باوثوىلامتشا دنعدل ام عممهيشلت وأ ةنجلا لها رطش باوث لثمدلف منت دا أ

 هللا نونموي وركدملا نعنوهني وفورملا: نورع اي سانلل تج .رخآ ةماريخ مئأف مسالا باوث

 أ الو ظيلغالو ظظفال هللا لوسر دمج ءاررتلا فاي وتكمدجن لاق بسك نع .يمرادلا جرخأ دقو#

 لا دردكب نوداملا هتما رفقي و وفعي نكلو ةثيسلا ةيسلاب يزجي الو قاوسالاب باخ
 مهداسم مهن ارطاىلع نوئضوتيو موفاصتا يلعنورذت 1 ؛ةلزنم لك يف هنود و دجت لك

 لحتلا يودك يود لوألاب ىل هاو .ةالصلايق مهفصو لا_قلا يف مهفص هامسلا وجيف يداني
 رثسلا يفلاق يدك نع يبرادلل ىرخا ةياور يفو#مالابهكلمو ةباطب هرجاومو ةكب» داوم
 ةثيملاب يزجي م الو قاوسالا في اذسال و ظيلذ الوظفالر اتش لا يديعهلالوسر دل والا

 هللا لو هر دمج يفاغلارثسلا يفو ماشكلاب هككمو ةبيطب هترغ ,ةكمم دلومرفنيو وفعب نكلو ةئيسلا
 ةالصاا نولصي سمشلاو امر قرش لك عهنوربكيو الملك يف ثا نودمحب نوداملا ها
 مهفارطا نوئضوي ومهطاسوا ىلعنورزت أب ايد(ةلخنيا)ةسايكسأد ىلع ناك راو اهتقوداجاذأ
 هذه املاعاو ةباثملا هذهبةمالاه له تناك اذاف لحخلا تاوص ًاكءامسلا رج يف ليللاب موت ردا
 نههل فعوض امو هتفرعمو هلمجو هوق لعن مكرم لك ب اوت لخ# لسوديل لم ينل لاعال ا

 هياوث كراك اباوث مههتعاو اددعةنجلا لها زثكا عو ىده نم هيلا اعد اهبيسإ رجالا
 ةيزاا نمكل َديفو هريغةلزن٠نم لا برا كنود ريغباوث فاءضا موديل ملا يل 7 ا
 فكراجالا ىلا نا ادق سنالاو نجلا ىلا لسرأ ملسو هيلع لص هنا عمى فخي ال امل ضةلاوأ
 باوثو نحن مآ نم باوثو نولقنلا ءاعد باوثهلف ءايبنالا نم هريغل كلل ذ لمي ملف اون 1
 نم نو ىرخا ةصيصخ نعةئشان ةعيصلجامذهو ىدحلا نمهيلا اوعد امووبفراعمو ملاعأ
 ] هاضقناب ىفقنا امتايآلا نميتوا ين لك ناييثو اب /؟1و اهالعاو ابلجاو صئاصخلا لغعأ
 ودام اهنم ةعاسلامايق ىلا ةيقاب لسو هيلع ثا ىلع انين تارهمسو هتايح عاطقناب ماطقتاوهتدم
 || هيدي نيب نملطابلا هيت غي ال يذلا يظملانآرقلا ل والاف تقو لكيف ددهتل ام امور وسم
 لجان ميق يتلا صئاصخلاو تانديلا تاي الا نم عاونا هي قديم يكح نم ليز هلخن ءالو
 00 انثي نأ ّط خجول زال تسمح ول هادهو هييترثو هاتممو هظفا يف كلذو تالا ||
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 نأ قلختا دارا ولو اريبظ ضب : مهضعب ناك لَو هلثمب ب نوت أي ال نآرقلا اذه لاعب
 ىلامتهثانان كل ذنع اوزجمل :كرحديف وادي وةظنل نم اوت وأ قردهتم أو ريغ
 اذه ماودبو نوظْناط ل انِإَ لا آن ا ىلا تهل لاق هتئايصو هظفحي لفكت
 يذلا لاك ائاولاق اذلوملسو هياعدللا لص هعابتا :اترثك وةوعدلا تمص هئاقب و زجعملا |
 ةدددتملا تازجعملا نمو+ةمايقلا موي اعين مرثك ١ نوكأ نأ وجراوهللا دع نم ايدو هعيتوا |

 ٠ رابخاك م لسو هيلع لص هتايحن مز نءتانئاكلان هب لعاو تابرقملا نم هب ربخل!امروبظ
 حتفولاجدلا ٍجدرخو ىسع لوزأ :لثمنامزلارخآ يق متو امرةيضاملا نافلاو ةمدقتملا حالالأي
 ريظامو جوج أنو جوجأب جورخو اهيرغم نمسمشلا عل و ىربكلا ةمحلملاو ةينيطتطسق
 الواقف "لوا | دهاشي امم كلذ ريغو زادسملا رانو مهلادقو رك رثتأ ١جورخلث«ةيرقلا | تامزايف

 تازحملا ركذيملا انيبعنا اذاو#*ةمايقلا مويىلاةيقاب لسد هيلعشا لمدل تا نجسمم» ذه لكز
 هللا صخ دق#لوقتف ملسو هيلعدشا ىلم اديب تازدعم ىلع هب هينييلامحا لوصفت نم دب الف

 دي ىلع روظب لو هدي ىلع روظ امم هريغ دحال 59 اعتازسمملا ن ءراسو هيلع ىلص انيبأ |
 ريغشلاذو هريغ دب ىلع ربظ امم لكاو نإ وهام ةزجملا كالت عون نمل الا ةزوسعمهلبق ىف
 هتوبن *راهربب اهمايقو هقدص ىلع اهتلالد يف مدقأ يبن لكل ةزسسم لكن أ عم هب صخخا ام |
 ةمارك ل كو +هلبق نا تناك يمل ةزجسمم نوكتف |جنمد دي ىلع ترملخ 1! ةيبا شد يصف هئازسم كا |

 يه اك هل زج يني : لكل ةزجسسم لكن اما تاماقلامذه اي وكلذكدل ي مقءدعب لول ١
 قي نا َلَحَأ د د و يلاعتهللا لاق هعضو و كلذ نيب امزيزعلا باتكلا قفونلاكاذأ ْ

 امل قر صم لوس 9 ءث هك و بانك نم موس ل نويل
 ل نوف اولاق يرْشإ ركل يع ”ندأو ريل لآ نر مدت دب نامزتل
 يبلاب نايالاب ءاينالا لع هفاخمدّللا ذأ دق ثيدهاتلا ن ,. ” ماكل م انو اوُدْبُش ًُ

 2 رقيفوكعم ال قدصملوسر مما ءاج الوقوف مهولعالوسر هلءجو هر صلو سو هيلعمللا ص

 لع تريظاملا ين لكل ةزحعم لكو# م ميعم امل“ قدعمولأ دنع و لوس ماج مَ '

 هركر دانا هب ناعالا ىلأ هءوق هدو هب زيخأو ماعدأ اموماعدأ املكيف هقددص لع اليادددي |

 هنال كلذ ىلع اليل دمهتازجم»نوكتف همي ر شن مئارش خسنومل ا وديع هللا ىلص انينتربك
 78 نمدياك لَ ىمومةادوت تلغشاو سو هيلع ىلص انياب ىسع رشب دقو هب اوتاامت
 ىهف سو هيلع هللايلع انيذ قدص ىلع ليل د ين لك تاز هعابتأو هقيددصن ىلعشحلاو

 ىنلا دير اهروبظ قدصلا ىلع قراوملاةلالد يف طرتش الفدل نيهارإلاو هئازحسصم نم |
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 ددعو ةرثالا نمز يف لسو هيلعدساىلدادببأ قدص ىلعةلادلا قراولعا تربظ دقف هنام زيف الو
 بيشلاب يمرد راهتالا هتلكو رابشالا هيلءتلم اه هتوبت مالعا نم تدعوه دعب ود داليم
 تستكمل الملا هيلا لزناو سر افران دمخاو ىرسك ك2 راوبالزل ازو لوفلا باص هللا كالهاو
 قراوطا_:ىءكلذ ريغىلا ةءاغلادتلظأوةلكحو (ناعأ هتالمو هبات تاسغرهردص تحرش
 هتمها هو هيلاهريغ تارحعم ةفاضا كل ذب عتوف ىصقتسأ ال ىتلابئاديعلاو ىمحت اليتلا
 نم هتنسب نيكسفلاو هعابتا نم حلا لاب عذف ءايلوالا تامارك ماو هيدل ابف يب لكل
 ةلاسرلاو اهمءاوخو اهتابجومو ةوبنلاريخ يلول ةمارك قث نازوجت يبل ةزجعم لك ناهعايرشأ
 ةبارهعلا نم هايلوالا تامارك نءةمالاءذه يف مقو امممالا نعةمايق عقب ملو اهتايضتقمو
 ءاوملا يف راطن ب ميتمو# لما لَ ىشم نم مهنف «نيضاملا ءايلوالا ند ممدعب نمر ؟نيعباتلاو

 هيدي لعل يأ نم مونمو# تاناويملار اوك همعاطا نعم نموهم تا دا تلك
 فلسلا رابخا لمأت نمو «راطخالا مهكر دتمل نم مهتهو*رانلا هقرحتل نمم ونمو تاوءالأ
 ىلا يعن يبنل عباتيلول تلم. ةمارك لكو *هيلع تين امدح ققعو* هيلا ثرشأ ام فرع

 ندمنمو#

 لصحت ل هيدا هتفلاذت_يضرف ول ىح* هثما يف هدا دعو# هتعي رشم كو قب راح جبنه دك اسو
 اهلج هيبنل فلاقع دي ىلع قراوخ تربظ ولو# هما أو هيد ءادتقأ لطب الو + هماركلا كلتهل
 تايوتلاب اها_هةملاو ةمارك !بهنيك اناطب ال# هئمراتع ىلع اليلدو#هتفلاةع لعام
 ةيعبتلا سيحصب الاةماركلا لمحت الف« تايناطيشلا لاوحال !نماهانلمج دا *تاسيلتلاو
 ءايلوالا تاءاركل# هيلع رد امةعنص دل ليلد ةماركلا كلتو+ هيلا هعبسن تبعت يذلا هيب
 ىلعةمج يعن اوكفا ( سود اوقدص ماوغ أوكلس يتلا رقي رطةمنص ىلع ليل دةمالا هذه نع
 لك اءاو+مقتسلا طار علا !ىهىلايداملا قدص ىلع لول دو*ميرقلا نيدلا ادهش
 هيفرصحتل اليوط اليدنت صدتستت لكأ وأ اهعون نم !بلثمهلف يبن دب ىلع تروظ ةزجعم
 ىنشتو* ضرغلا عضو ةمل ركذف* تايآلا نء ءايبثالا دي لعمدقت امم لباقثو#تازجمملا
 ٌفلاسيف ءايينالا رباكأ دي ىلع تررظ يتلا ناي آلا لئالج ناكل ذو#ضرملا نم بواقلا
 الب ةديلايف حونةاجت لقج تاقوالا

 اهيلاديمر راعي دور راث ن«ريهاربأ ةمالسو«نينم

 قالئتاروعدل هناسبسدب رمالكوجديلعةاروتلا لازئاو* ةيحى روااصعلا ساقو# ىينتلا ٍِق
 نأا لازناو* ني رابجلا لاتتيف ثول سلا درو*# ءالأب رحملا رادفتاو * هموقل رحبلا

 1 جرس هكألا هئاربار*« بعل قوملا :ايساو# هيدلا يف ييموم موق ىلع ىولسلاو

 م نت وبس سس سس جا ا و ا ا م سس

 ١ عدت راونابهئادمهال هل تاصح امنا انال#دب وع هلدتيعبت ىلمو *دب وت يبنلا كلذ

 يس بيسسم
1 

 0 لازناو 8# صربالاو
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 اني لصح كلذ كن مهتربيايق نورخ د 200 ب ايسأنلا 7 خاو* هيلع ةدئاملا

 أ دي ىلع ربظ امهنموص ل ضفالا _- رحال نااود لكلا |منالادججرلا ىلع سو هيل هللا لص
 نم خاب اب س لف ءاملا نام ليعدب اهتابتوةنيفلا يف حن ةاجي اما عشيق انيستا اءايلوا

 قوفىلا ايندلا ءايسلا نمدعص ان ايءلاىلاءا اوما يف جارعملا لإ هولا لميبتل | دوعص |

 له نم ةنيقسلا ءاما لمح ناو لدا وانيسرق باق ناك ى د ىهتنملاةردس ىلا تارك“ عبس

 داع معامل نمفطلاو قرا وه يذلا ءاوطأن نمفطلاو قراتاوعم|يفديف دعص اموءاوطلا ١

 ينم م2 يش صصق يف ةنيفس ريغ, نم ءامل أنام يلع يشمل .ىثملاة مالا هلله يف تبث دقو*+ هك هئاكم ىلا ا

 هللا اعدق ضان ال | اهطعأ أروث لجوف هعم نوب 1 ازغن وح هتعما ير يمرضلل!نب العلا ةصق

 ةصقلا ملهو * ىش م لبي م هوعطت تح ءاملا ىلعنو د موينم شنبلا | نم دعم نع ربعر هناي“

 ءاناراسفا كلذيفر راف ىسود موقلرحببلا تالقنانموةنيفسلا ل>ن «غلبأ اهي مخ مئوأمو ةفورعم ا

 رجلا قالقاب لصح هتك داتعمضرالا ىلع ياملاف اهيلع اوس ىتح سيلا ضرالا نع ا

 جرت يشمل ليبهلو ضرالاكهيلع يشك ءاما راص يسرسضلا نب الملا ةصق يفو*داتعم ريغودو ا
 رشابو ام ولا نيحمالسلاو ةالصلا هيلع مهاربال رأتلا دوم اماو+ةب وطرلاو ةقرلاب ةعبط نع

 تدمخ امناو ماطفلا لتم ديمو سرا فرأ ةلسر هيلع للم انينا تد هدقتهسانب

 هلا ىلص فيرشلا» دسج نمش يشنإ اهرسشايإ لو ةنس نيعب راو يلا ل !.قكالذو هداليا

 رثوألو رانلا قولا | نم ةيركملاةمالا هذهيق لصح دقو لجاو طظعاو علبأ اذيف ل سوهيلع

 هنا هرسضت أ رانلايق يسنملا دوسالاءا اقلا نوح يئالوملا ل .ءثي دح ابنمةريخكر اث [ين هيف
 نيليعاممأ ىورد# يسنعأل دهشإ مو ةوب :لاب 1 وميلعهلا يل اص ادييملة دامشلا نع مجري

 يني سيلا ىلا سراة نولاب + سيق نب دوسالا ا لاةنالرطا لسن ترش نع شايع

 عما ام لاق هلا لوسر يلا دهشتنل اق منلاقشل لرسر ادمن دهشتا هللا ناو ا
 يف اذه تكرت رثنا هتكلم لما هللاققا فت منسم وبا |ميفيرطف تججاف ةيظع رادب رماف
 لس 0 5 ىلص هللا ل لوسر ضيق دو ةنيدملا امدقث ليحرلاب ةو ةساقكيلع اهدسقاك دالب

 يراوس_:رءةيراس ىلا ماقو هريث#ب دح ىلا باب ىلع لقمن هنعّللا يضر ركب وبا باقم او

 نملاقن لجرلانيا نم ملا ةتءاتان هنع للا يفر باطما نب رمعهب ريعبف اهيلايلصي دحسملا

 بوث نب ههادبع كاذ لاةفورقت كد كاب هقرح يذلا اتبحاصب هنأ ودع لق افلاقن نعاا

 1 تيبو هني هلا قح 41ج م هيفع نيله هلا اقوم تننابشل كتدتنلاق

 هيلع كا ىل لص دمع ةمايف يفارا | تح يني ل يذلا لدجلا لاتوا امنع هلأ | يضرك ا
5- 



 ل م مم

 ليعامسا لاق مالسلاو ةالصلا هيلع نحرلا ليلخ ميهارباب لمف !؟ هب لعف رم لسو |

 نم سلط هناذ كلام نب ءاربلاثد دحيف وف قيينجتلاكواعن م ءاقلالا ناو باكمام يس اعلا لع ١

 ناو هدحو هلأ ايل! هل الل نأ دبش لاقو 57 ولاق ريخ يف كل لهل انيلءالاقدي رت 5 اسو ا

 .نيبانورف اهيحاون ضعب يف هعمانجر خت ك4 ةاسردبسلا لسلام ءانك لاقهنعهلا يضر |

 هرخآ يف اًئيدحو ىف هنعهّللا ىفر دوعسه نب هللادبع نع اشياىورو رى سس لاقو |
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 قرح يذلا كبحاص سنع نمموقل نولوةب نمسا ن ءاودمنيذلا نيدادملانماموق تكردا اناف

 در هناف ملسو هياءهللا ىلص انيبثتارحعمن نم يثو ةيالا بحاص» اوردرضتم أ راتلابانحاص

 بابلا ممل تف ىتح مهيلعموقلاف ةلنسم باع ىلع ن محلا يفهوقتلي و قوف ىلا راي نادباعصا

 يف ىبصحلا حب دقق السلاوٌةالصلا هياء ىسوملاصعلاو ايحاماو#تفلا بيس ناكوةءاج ل تقو

 || *«لك وي وهو مامطلا حبس كلذكو# ثرورغاملا هععمىتحملسوعب اعدها ىلصانيب فك
 || + راهشالا هتءاطاو# راجتالا هيلع تو ذاه دلو ىلا ةفانلانومح عذجلا هيلا نحكلذكو

 ا لاقاهعهلاىفرر رت نبأ نع ىعاردلا ىور# اهناكم ىلا فهرمأب تعجروا اهيلاهئاعديت ليقاو

 هلعشا ىلص هللا لوسرهل لاق هنماندالفيلار عالي ةاف رفيف ماسو هيلع هللا ىلع يبل !ممانك

 هللا يلصدما لوسر اهباعدف ةرعشلا ذه ىلاق لوقثام لع تال هش نمو لاق هلوسرو هدبعادمت

 اثالث اهدمشتساف هي دينيب تماةيتحا ل ضرالا دنع تابقاف يداولا طاب شو اسوديلع

 كيت :ايفوعبتا نادل لاقو هموقىلا إارعالا عجرواهتبنم ىلا تعج رم لاقام هنا ال لذ تدهش

 لوداع هام هللا لوسر لاق لاقةرعبنب رباج نعاضي ىو رر*# كلعم تنك ت عجرال ومد
 يلع نعاشيأ ىورو*نآلا هفرع ل ىفا ثعبا كرا لبق يلعماي ناك كب | رجح فرعاليلا

 هيذمرتلا هاوروهللا لرسر اي كياعمالسلا لافالا ليجالو ةرجشب رغ رجشلاو لابجلا

 لاق اههنعدا ي ير سابع نبا نع يذءرثأا ىورو* لكأوب رهو ماعطلا يبت عمسناتكو
 ترعد نا لآ و ىأ كلا فرعا 3 هس ودلع هلا ىلد هللالوسر ىلا يارا ءاج

 ملسو هيلع هليل هللا لوسر هاعدف هنأ لوسرففا دهبشت ةلخنلا هذه نىهقذعلا اذه
 يئار ءالا مل اساف داعت عجرأ لاق م ُح لسد هيلعشا ىلص ينلا ىلا طقس ىج جلا نم لزني ل مغ

 هلل دبع نب 18 نع ويراتبلا حما ثيكح يفو تمسي نسحشب دحا ذم يذمرتلا لاسقو
 و! راصنالا_-رم ةأرماتلاقفتلغ واد م ىلا حلا ,ويمرقينأك, ملسوهياعملا لص ينلانا
 ىلا عفي ةرةعلا موب موي ناك ايف اربتمدل اولعج كش ل نال اقاربنم عال لمنال هلال و سراي لجر
 يم تكرزانافهيلادعمل لسو هيلعمللا ىلص ىبنلا لزن م ىبصلا حايص ةلخنلا تحاصفروتملا
 لب ل مم يل ل و
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 | سبع وبا لان لاق «اهدنع ركذلا نم معمل تناكام ىلع يبت تناك رباب لاق نكس يذلا||
 نب لبسمو رمنباوهللادبعنب رباجو بك نييلاو ىنا .ارر عذجلا نيناشيدح يف يذمرتلا ١
 ناكل اقهيأ نعئوصملانب دي زياضبا هاوروتلق# مهعّشا يذ ةرقطسمأو سايعنياودعس ا
 هل رئغ هلت عذجي ىتاف همايق هيلع قشبناكو ايقالاطافم انيطغاذا) مسوهيءهللا ىلع يبل 1
 مايقلالاطن بطخا ذأ ملاسو هيل 5 ىلص ىبنلا ناكو ل سي هيلعدللا ىلص ىبنالكماق هينجملا مقادأ ا

 || لاقت عذجلا كلذ بجيل (قئاتءارفةنيدملا درو ناك ل جر هي رصين هيلع أكتاف هيلادعتسا هيلعأ ا
 ءاشناف هيلع موقبا لجعل تعنصل هب يقري» يشيف ىف دمي دمنا ملعا راس ادلا نم يلب نأ

 | سو هيلعهللا لص تلاد جوف ةقيدملا رامي اليو يرالا و اثالاثلا قارن ذحدل منسبأ

 ا أ ناكملا كيس كسرات تق نارثخلا لاتوديلع هدي عوف هيلا عجرر عملا نيدح مع# نيحإ

 نست هنوعواعراهنأ نم برشنف لا يف كسرغا 2 طش ناد تنك 5 ن نوكتف هيفتىنك يذلا
 رهو سر هيلعشا !لصدلا لوسر 28د ع 0 عرف لاق كتم ءاياوا لك امن رثكو كتدفبأ

 *ةنطا يف هسرغا نأ راتخ!لاقف ملاسو هيأعملأ يس يلا لكمف نيئردتلعف دقوعت لزق

 اهدحاورجو نماصعلاة أيد نيهلباةابسب سو هيلع هلل 2 ايفص ادبرل تويحادق تاداملا هيف

 داجلا بالقتاو ةيئاورلا ىلا ةيداجلا نع ايلق رجصلان اناويحاربالقناب ةيس تراصاصملا نأ

 داهم ةايحلاعادرلاماوج ةيذغالا لمقفطسلا تشاو ةفطت نمد ناويللا قاكدو ممريثك اناويحأأ
 ىتاة ايا نا يناثلا دجولاو >د داعلا قرخيقرهظاو زاجعالا يف خلا وهفةيداحلا هتروص ىلء وهو

 ف تراص يتلاةابحلاو يلقعلا كاردالا نع ةدرجم ةايساصملا وه يذلا داملا يف تراصأ
 لقعي ائاووح واصن هدعيملاو هقارف 1 ىلعشما ىحهمقوم باور م ذلا ةرظعاهب كردا ايحعذجلا

 راجح الار راهشالا ةايحو قاطع !!نعةدرجمتناكاصملا ةايح نا تلاغلا# غابأ !ذهوناسنالاك|
 ريغر وباب موديلا يلع يب دال ةداهشلاو حربستلا و وهو قطن عع ٠١ ةأيح تناكعذإلاو

 تاوعم عبس قوف ملسو هيعمل ل”انيعل ل مح دقف لجو رع مهيار هان دقاع كلذ

1 
1 

 أ نإ هرمافدب هر ان هييفوتتا اقفل سو هلع هل يل يلد ىنثا كلذ غابف هيلع مأف ا شنأو ءاشأم ىلجأ

 15 120 زج 4 عوف !.ذعملادمع وسو هيل ملأى ام ىلا هةرافاهن ةحار كلذ يف(
 1 ماسردلع هللا يلح ىبلا ةيبأ نع ةتب ورب لاقو اسود طل لسا نفيس رغأ

 ابب كيهانو ةي نرلابمالكلا عم 85 ملسو هيلدشا مانيب صقخلا اوروطل | لدا يلكت مولا وأ

 ا امار+ هقفاوياميدل اقدم. باتا لك عمات هباتك لعجو نيملاعلا نمدحأ ابان 8

 ثيداحالا كالذي تأ دقوماسو هيلع لص اثيبدل رمثلا ىشنا دقف عشومل س هلا ا

 0 0 ل يحكم 0 سل م م مس



 ك4

 كم لدا را عا يدر ىل 1 نع عراب يعج يفو# يملا نرلادبلع لدو ةدسيعصلا

 ص مابا رمقلا قاقشناو رمثلا اق نارها راقت مهم ري ناملسو هيلعهثا ىلص هللا لوسراولأس
 للسيل ا !اق ريكب نب سنوي ىورفدرو دق سمس | سبح نا ىلع س وتلا سبح

 تراكالف ءاميرالا موي لاقع يهتينفاولاق ريعلاويف اعةمالعلاو ةقلرلاب همرق ريخأوملسو هي دع

 ديزف ملسو هيلع ىلص يبنلا اعدك ىو راهلاىلودقو ن ووظني شي رقتفرشامويل !كاذأ

 || هيلعهللا ىلص يبلاىلعالا دحاىعسمشلا درت لف لاف سلا هيلع تسيح ةعاس راهتلايف هلا
 |! هيلع هلا ىلح ىلا ىلع .سمشلادر ىرردقو# ني رابحلا لتاقج هنو 1 نب مشوي ىلعومل دو

 ظ ءألا عوبتاماو *تاقثدئاور يواعتلا لاو رصعلا ةالصل تدر اهناو يواحتلاملسو
 يلعادغلبأو ,هامملس ملسو هيلعلل لص يبنلاعباصا نيب ء'امل عوبأ يفذ ى مر ارحطلان مور ادننأو

 | هللا لوسرلا انيبتلاف( ديلا نعرف يازاتشوغ شطعاعباصا لاق هلل اديعنيرباج ىور#ريثكب

 هعباصا لأ> نم نويع هت .كروفي ل اء (ةراخنم ءانا يا) رت هدي مضوفملسر هيلعهقل لم

 انك لاق منك ربا انلققةرمنيريغك لافانافكواقسو د انيرشن هللامسأ اوركذا لاقوأ

 أ فخ كادبع معملال 5 هللا دبع نع ةمقلع ىورو#*ان أ ةكل فأاةئام انو قنا امانا

 هللا لوسر عمن انييأنا افي 4 وع اهنودست متو أو ةكرب تأي الا دعن دم باخد انك لاق
 | ءامز ةقدعم نءاويط الما سو هيلع هلأ ىل لص هلل لوسر لاقت ءامانع» سلف ملسويلعلأ ىلع

 ْ رووطلا ىلعيح لاقشمملاسا نيب نم جراما لج هيفهفك م عضو ماانالا ف هيصن ,اهىلاف
 ا يراديلادجر او لك ني وهوءاعطلا يبست مناك هل ديعلاقاتب رشف هلأ نم ةكرإلاو كرام

 أ
 ١

| 
 0 م

 سس هنعدا ي ىفر ىنا ثبدح نم يراخبلا اضيأهجرخأو لا

 ةراجملا ن كالا عوبأ دهع دقو ةع ركلامدين نعول ن رج اون نيكل ةيارد

 | ةنيايارخ وة اح اش ن ّنِإَد زاهنألا 00 مف امَل يس نم نو ىلاعتدتا لاقإ

 | لامتفا مناوزسم يعش لصانيب ىلع ماعلا لو ادقن ءامملا نمةدئاخلا لأتنا اماوهاملا

 ةل# هريغلاقو ىوكشلاةط”ىلا هدانساب كراملا نبا يور# ةنطلا نم افطقلواتتوءاقسوأ|
 ماعلب تيتأ له هنا لوسراب لئاق لاقذا لو هيلعهفا لص هللا لوسر دش :زمغا يبلاقىركشلا
 افلاق ممن لاق لضف نم هيف ناك لعل يناي ىلاق ءامسلا نم ماعطب تيتا معن لاقق هامسلا نم
 ةمصقب ىلا ماسي اعلا ىلص هللا لوسر ناب دنج نب ةرصررعو#ءاسلا ل عقر لاقدي لعفأ

 لاقف نورخآ سلجي و موق موةيةودغ نم رهظلاىلا اويفاعتف موقلا يدب نيب ثعضون دي رث نم
 ل انهه نم الاد تنأك اد بجيت + يش يأ نعؤرعم لاقت دق تناك ني نم ب د: جنب ةرهسل ل جر



 لس الة يلب أ لاقلت دع يضرشللا» بسلا نا عو# يبدأدأ !ءاورماهسلا ىلا »د اهدي راق
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 يديك ةعسد مة فعيب زلات فلفاخ ارامخ تجرخأ ٌمريعشن نباص ارث تجرخاق مل تلأق

 هلالوسر تدجو هب تبهذق لاق لسوهبطع هلال هلا لوسروملايف ئكهرام مهضعبب يف الو

 كلسرالسو هيلعهللا لص هل لوسرلاقق يلع تمنت ىمادل !هممو دجحلا يف لسو هياء لص

 قأطناقاوموق هعم نللملس 57 عدا لسنا ليسرلاةف 2 : تلقماعطب لاقو 50 ةفطوبأ

 لل لوسرءاجسدت مياس ايةحلط وبا لافت يلة اباتثج تح مهيدي نوب تقلطناو
 هللا بتوسر لوقاف عا هلوس .روهللاتأ أقف يمعطنأمان دنع سلو سا انلابملسو هيلعملا للص
 هللا لم هللا .لوسردب صاف زبطلا كذب تيتاف ك دنع ام ميلس ما اب اقف مهو ديلع هللا ص
 نا ءاغام هيف لسو هيلعمللا لم قا لوسر لاق متم [ءةكع ميسم! ترصعو تقف ملسو هيلع

 مهل ل رذاف ةرشمأ نذلا لاق تاوجرختاوعبش ىنحاواك امه نذاف :ةرشعا نمل لاقث لوقي
 نذا لاق عاوجرخ اوم يش ىتداولكان من ذافةرشعل نذما لاق حاوجرخ اوم :ىحاراكاف

 اضبأ 'جرتساو# يراخ اقع ل! هجرخأال اجر نوتاموأ نوعبس موقلاو اوعي ثومواك موقلا لك 0 ةريشعل

 يلاناد تاقفملسو هب هيأ لص يبنلا تيئاف 3لاقنيدهيلعو لو" ءاباأ هنعدللا يضر ر رباج نع

 يمل يعمق شفي ال يت سم قاطنأن هيلعامجرختام املي الود رقامالا يدنع سيلوانيد هياعالرت
 يذلا ىوافءوءزنأ لاقت هيلع ساجورخ معد را ردايب نم رديب . لوس نش امرغلا لع

 سشلا تنسخ لاقامبتعأ خر سأب 2 نع يرأ اخبلا جرخاو+ماطعا ام لدم وب يقدم 1

 الي وط ام ايق ماقثلسو هيه لص هللا لوسر لصف, ملسو هيلع هللا لمهن لوسر يعل ١
 نأ باف نس كات تاجتدقو فرصنا م هيفو ثيدحلا رك فذ تاقةرقبلاةروست ءارقن م او 1

 5 ان كاذمعي أ ذانهتايط الود( توم ناف_غيال هلل تايآنم ناني رمتلاوسمشلا ْ
 هللا لم هللا !لومر اقف تكل الأرث كماقموفابش كرا كلانأ ًارشالوسر اياولا هللا ْ

 رانا تيأر ,رايندلا تيقرامدتم ماك أل هتبصأ راوادوشعتواستن ة دخلا تير 2 ١ ملسو هيلع ا

 ا
/ 
 ا

 ا كثالذ لعوب ريامد ءامسلا نم دئاملا لوز هز ةيشي اءاهيف لاوحالا هلو + علظفأمويل ١م رظئتم را ف

 * ريك كلاهملاو زوالا يفمهتارزغومرافسا يف ةءالا» هكطتاب ورشماوتالرك لال ازتاو

 هناف ميوصلا يف موعسملا عارذلا ثي دحو ةريغك رآ اأو رابخاه يفتي هردقت نو مما ءايحا اأو |

 || ءزج ءايحا نان تيما ءايحا نم غابا كلذورنملا نم هيفاجوريخاو اد سوديلعمما لص ينلا ملك ا

 ُ ادا نم ءازجالا لماك لساكلا الابل ءايحا نمل نإ وون هنوم دعب لقعي ال نوح نم ا

 ا * يس نه كدتعلبف عوجلا هين فرعا انيشملسو هلعشا لص هلال وسر توص تعع“ دق
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 ب حج هال
 |دغل عاديا .لرا يئاكلاو# هنع لعن: نأويح ضعب ةايحديعمل ناويح ضعباذه نأ

 راك واذ هلصا لقعبال ناويح ضع هنأ كلاثلاو ةديعي مافي! لصفنملا ناويللا نجف

 يلا هبربخا يذلا قطنلا عللا# فاك ربع الذال جيف ناكل ءازجالا لماك اناريح
 سناابيلا ىعن يتااىراصنالا» | ةرجاهلاةأر 11 ثيدحو*مسلا نم هيفايراسو + راعدشا ىلع
 اعرب هللا ١ كأس كلذ ل اميل هلا ع ناكام تلاقئدر#“ وهو شماوأ هد ديانحزم 05

 ني رسفاخلا عملك اوهتوم دع احدإو شاعت اداريا اماعاوملسوه اعشا ىلس يبل

 انيدلا يلا نب! فدص دقو هريغوةوفصلا ةرفصك ريخك *ىث :ايلوالا بن هس
 ضب يف ناك اءاذ نعل نم لجر ىلا لاق ىلا ةرعسوبأ ىد هردنو ثوملا دم شاع نميفاباتك

 ا معسل

 ساطاق ةنهموب ال ددحال لعمال رويقلا يف ن رم تعد دوق وملا ب 2 كنادهشااناو كتاضر مامي أنو

 يبنلاةكرب ىلا فام مدقت دق اك اذهو هيثْذا ضفني راملام انفلات يرام يلثعبتنا مويلا كيلا
 كتجرخ لاقرب اد ىور لويمللا ضعب ملسو عشا لم لا ايحادقو#*راسو هيلعشا ىلع

 يتح انقاطناف لافاني قلطنأ ٌثءام كتوادا يف لوجا رباجايلافق | 1ءالو رجتابين سيلضرالا |
 لوقي اذ لقف ةرجختلا هدهرملا قلطنا رب ؛اجايىللا ةعرذاة عب رأ امني نيثرجشيوعأ ناف ىرثال ا

 ل اعمل لمشا لوسر ساو تقفل اكفلخ ىلا اج يد كترحاصو قحلاهللا لومرشكلل
 ىلع هنا لوسروملسو هيلءهلا ص هلا لرسر عمانبكر ف امهناكميلا اتمجر مامبئاخ
 الر لاا يدا سعال ت طر هفامالظن ريطلا انيلع ان "6 انثي ملسو هيلع

 انرنساتيضقال املا همفر الث هنأ لوصران هنا دع ًاسخاهلل نا لو سرانا هلأ ودعأسخا لاف
 هللا لوسراي تلاقفامهقو دت ناش امسسواهيدص|رعموت ارم انأ تضرعف ناكملا كل ذبانرر»
 رخآلا ايبلعا اودروأ فحاو اهنمأ دخل اقدعب هيلا داعام ىاحاب كثعب يذلاون يتب ده ينم «ليقأ

 هدرو ٌةداتف شي دح ىف ىعع ! 1 نمو "واربأ اماود# الذ تراتخ ا ول نودجلاى ءامثارل طر | ١

 (كاليسيا ادهاجة ير 1 ا نم تجينا رمبالا لاق نيتعكر 2 أ ظوتق ماققءرامح قفن قب رطل

 | لم :الفبانازنف ىريالف ب فب ىتح زاروا يتايال ناكو رفسويفملسو هيل هل ىلص يالا

 1 لحرلا مهقمن يب و هنيب هاعجو يبصلا لوانعت لاف تارم ثالث مري لك ناعوت ىثلاو ذخاي اذه يبا

 ١ هيلعدثلا لمي اولا تكن فشكتتو عرصت تاك األ !ثيدحو+ تيدا يفامركذ ع |
 أ فد كنتال نا هقااعدف فش كتتال نات ! سو ةنطلا تراعخ اف ةيفاملاو ةدجلا نيب أ هريقتملسو

 ا
 لفت كا ذكر «دينبعنسحأ تناكو تداءاهناومدخ لمابرتدم نعود لم |
 لتاق كيتعنب هللادبع لجر سو هيلعهللا ىلم يتلا سم دقو + ريف دنع للا يشر ل نبع يف |
0 



 لاقل

 - | مح ا ا ل جا حج ب بببجبجو

 نع سم حم ٍقوحويشرقلا سها. م لرسوم جي يخت تراصتاهرسكا دعب يدوييلا عفا ةاريلأ

 نم لجن مهيفودن :عملاعت هللا يضر رمت ىلع اودنوةنوكلا لها نا رياجنب ريش : عصب ا

 هللا يبغر رمع لاقن لجرلا كاذ ءامشنييأ رقاانهدحا أنب 5 له رعع لأ قف سي وأب رخنتا ناك

 نأ مردلا وارانب بدلا عضو مالا هنعديهذاف هلا اعدف ضايب هب ناكنقو ءاريغنيلابعدب

 حيرلا ترتد ةفدل يلا ررزخست و نيللا ىلعهتر دقو ناميلس دكاامارعكل رفختسياف مع سهيل

 دوال اوارككم نيب اهين ريخو ضرألا زوثك سيتاذه طءاواب صابر يصنو لس ودلع لصاديبنل
 يوي

 هنكما اناطيش مهنا صضبقونيطا يك او نط ا: ءعاطا دقر## هادم ءام راتخاف هللا دنعامواهيف

 هللا ىلص هللا لومسر ثقب دقو محم 1 يوهو نامياس هيخأةوعدركذ 1 هقلطاو هنمىلاعتأ

 ةمدخا يف ريذحتلا نمدل مهتعاطو مبيلا ةلاسرلا نان هوعاطاو هباوتمافن +اىلام اسوهيلع

 لثم ملسو هيلعهللا ىلصدل تديو« ايبنالل تاع مجال لع كلمأتاذ او#ةقاشلالاعالا ل سعو

 هيام معصم ينوي تي رف ذاق الابل فري يلب الو باو نسح حتاوةدحاو لك

 اوؤرعالو هردق قح ساتلا ردن اق كلذ ةباهبنلا 'اقلامايي مو تينفل هصئاصخو هلئاشفو

 0 ممدقمو ؛ ايبنالاماماوعتلملا ىلعو *«هسمأ ةقيقح نود هربخ نمأر هاظالا

 شن رقورحمل ا يف ينتبأ أردقل ماو يلع هال هلا لوسر اقرا هددها يضرةر رهجيلا

 طنا ياتمتب ركامةبرك تبركفابح# م سدقملاتيبلا نم ءايشا نعيفرلأ ف يرءانعينلأ اسك

 اذاوءايبنالا نم ةعاميف ينتي ًاردقو مهتأبنا الا ءيش نءيفول ا سيام هيلارظناّيلا هللا هعقرف لاق
 برقا يل هي تاق رمنبىسعاذأر5 اودشلاجر نمد اكد عج برعغ لجرا ذاف يلصي ٌحاق يهوه

 هسقن ينعي مكيحاص هي سانلا هيشا يمل دب مئاقميهاربا اذاو يفةثلا دوعسم نب ةورع'هبشدب سانلا
 هيلع مف رانلا بحاص كلاماذه دمي لئاف لاق: الصلا نم تغ رالف مهتمافةالصلا تءاخ 4

 يف مدقتلا ثيدحلا يفو ءايبنالا لضافاب هتماما ٍثيدحلا اذه ينفمالسلاب يف ادن هلاتفتاف

 ولام ريخكىلع *مانرك ذاع ليلقلاباذهبن *يهيطخمب ميماماو بم ءدقم هنارك ذقاروالاهذهلوأ
 هريغت اروع *دءنهدانمدتامفصدملا رهغتا اذاو +هانيصقتسا اةريثك تأ دإ# انيمك
 ةقرقللا يف لكلا نا أر هتاكريىلا« ايلوالا تامارك ةفاضاو «هتاردع'ةاح نم هايبنالا نم

 ةز* لك لباقو «ليخثتلا دصق نار هلعكلذ يجب اسال ن رأ فرعو هيلا بوسنم

 *ليبسلا كل ذهل حضو دقف# ل 5 ةمعلادنعدتاز نماجلا اقيأ عمريغل ةمدقثم

 ل الئاق اناسل تادجو ناف - ةعساذ لوقلا لع تدجو دقو
 امس

 [ السب وا هللاقب يلا موكيت ,ًايالجر نا لافدق ملسو هيلع هللا لص هللالو سرنا هنعملاعت

| 
 م
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 + هتايه لطاح ايبرطق#أ هع هتاريهخو هيقاتم ديف يف تاي . ةلاجعلا اءذمتخ تير دقو
 شو ملسوع رلع لنا ىلم

 ّ او برملا هالعأ تدعذاو * مالادب ثذال يذلا ماقلا اذه

 داو ماكحالا هير نم هتعأج # نم ميكا هللا لوسر ماق اذه

 طلاو [اظلأه !دع رونب انع 9 تع يذلا يداها دج اذه

 ملا ةمرلأ يأ كريقتملا م امأ فر دراي حاملا ماما عا عانلا

 مهلا هنود تهاتت رع ماقم * ىلا ءامسلا قوف اممدق يذلا اذه

 تسلا

 ود دف نذا هنهتسدقف * هيطاخ نمرلا انبر يذلا اذه

 د هب تلز هريُغ اذ ماروأ * هلباحملاهل انثك يذلااذه

 مسقلا دكا اذه ماقلا اذه * هنا مجتلا,ثدبمت يذلا اذه
 ميشثلا رتوكلا قيحز ريغلا بذملا هب“ اورلا ضوحلا, صخ يذلااذه

 اوسخ دق هللا ءايبنادب اذه * رشم نم راتخلا يدملا يلا اذه
 اومرك ناو مهنم هريغ املاني * الةليسولابم عم؛صخ يذل اذه
 مك الوآ تسيأ ةعافشلا ذا ع القارمجا اماذ ذاميفشلا اذه

 7 نارينلاو قئالخلا جام *# دكوط يا
 مدع ساتلاو هتمأ كاذك + ميلبق تانألا ل حدب يذلا اذه ١

 محلا هل ونمت ذأ نيالا لك * هطبقل دولا هققوي اذه
 كلا هترد ثعانت دمح لك * هدمضل ا نيع نع يذلا اذه 1

 رع كر ميذإل ايت نيع هل * دب لك هبثتلا نع بر لجو
 يلا ىرولا داشرلا ىلا ن١ ن.ذلا نييدلا مامأ اذه
 اول دقو لس ميبرل اولاق * اذا سابالا دنع مرشبم اذه

 ا مياك س انااو 3 هل مو * ميمدقي دجلا ءاراب يذلا اذه

 عرلعشت لبق ماع فل | لزتإلو * هل سوجلاران تدمخ يذلا اذه
 ممم هبا ثرع الأ مهما هيفكب معلا رزيصلا عجم يذلا اذه
 ' !لاو راضثالا اذك اررج هيلع * قاديسداجالا لعن اذه
 اومعز ام ءاثلا عارذ هتدحتذا #2 هل يهرلا ملظم ءلايحأ يذلا اذه
 | شلت دعا كاذ دعب نكت لو * تمن فراجنالا رم يذلا اذه



 مكي سب 6 قلطا دهشم # ريعشم عذجلا نينح هيلا اذه
 مس نسطاب اذ دعب لزت ل # تقف ام دعب انيعدر يذلا اذ اذه

 اوملث نيح قلما ءاقف هفك نم ** هل روبطلا هاملا عين يذلا اذه
 مخ ب نأ كت سبل ةبابض * نم مرمرعلا شا جلاب غايذلااذه
 اوعع نيذلا الا هدبيشي لكلاو # هل ريخا دبا قرفأ ايذلا اذه

 مدعتلا "سيل هاقب قت هلع + 0 نأ هلا لأ يذلا اذ اذه

 مرطاو لخلا ءاضاف اهرودب * هئرغ راونا ثقرشا يذلا !

 ملكلا هنود نم تعطقنأرإ فو هرم رصح اندرا ريا اذ اذه

 مدقلا اهي الودوم ةيانعلا هل + همجحا نركلا رس ةصالخ اذه
 مسنلاو حايشالا قلت مل هالول * اهكاسو ايندلا نم دارملا اذه
 مدطظاو عابتالا م نوللملاف * مديسو اق مي.دقم اذه
 مدقلا تلز نأ هب دولا نم اي * يلما ايمن كالوس أي يديساب

 مصتعا رهدلا فررص يف هب نءاي * يرذعم دنع يداعم يف يت دعاب

 م يرع نأ يدصقو اراب د + يد تعمو يلومأمو يرخذ لكي
 اومجر ناوهاجوؤتنا اذ قالخ * اوهعز ىلآللاجيت ءاجلا يحاصاي

 منعا كيدصق يف تدر امل ين + ينمهعت لامالاو كتدصت يفا

 منلا كللاضفا نم يدنع كاذب ع تلصتانامالا ىلا تيدتع كلي

 مقل ب تح كردم نكت مل نأ # ابملعت تلا ايولذ كيلا وكشا
 م اه لك ىنكلا هنم ةعتعو * ةرشر يل اونع يملا نم لع

 اصب نيدلا قرأ ءاذق لف + نوترم نيدلا قر تم ينناو

 ممرلا بهذت ذأ يلع هب قبي *# ىدهوأ امئان اذع هللا يللأساو

 مقسأاو ىسلا يع عدي و ىلهحلا كتنسو ىوقتلا لع ثرمانأو

 أوك اهب موق نمو نربظ ىتاللا عدبلا نم ىتاياكش ما نمو

 مرش حلا لهأ فكآو مهالاو + ناو ممل ًاتالذخ يملا لف
 هتممو ةاجضنف دئادثلا دبع # هب ذامتسي ذاعم ريخ تناف

 جدايبم نم تلطع امو قرو * تميت ١! قلطاهلا كيلع ىلع
 ةدوصقلا ذ ذهافانلا ضعب يف راشا أ دقو فاكلمزلا نبأ مامالل بكارلا ةلابعباثك ىحتنا

 وي - م ا ام

 ل

 تتيمحم ع د
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 ْ قطا دهاو شيفاتك يف هنو ,ك ذدقو#ىللاعت هللا احر هيك نبأ مالا رصاعملدرأل هب وينلا

0 

 ءالغ تارابغ هيفتلقن يذلادنم هنم عبأرلا بابلاِيفلسر هيلعللا ىلص قال ادي سب ةنانتسالا يف

 يفودملا عفا ثلا يفاكلمزلا نيدلا لاك مامالا مهنمر«تلقف ةيجآ نبا ىلعدرلا يف ةمب رالا بهاذا
 نه.لا قيقد يواشنلاد هس نودنلا ريثك اعلا ري نغ ناك هذي راني يدررلا نب! لاقل ؟1/ةئمع

 ا هلئا..هيف هرظان هو هيمن نبأ ىلع درلا يهيم ةردلا باتكن وهظلا فك يف ل ركّذو ها
 نيهلاصلاو ءايبنالا روبق ىلإ لاحرلا دش هعد.ةلأسم !معنش أ نووةمب رال ابها ذملا نعاهب دش
 لع ملطا و * نيللعلا برزلا مم وملسو هياء ىلص هب ةثاغتسال اونياسرملا ديمايسالو

 ىلعدرلل اهيف ضرعت لسو هيل هللا يف لص يب لا عدم يس ةغيلب :ديصقهلو هيوبلا ةردلا ب اك

 ”هلوقب ةيميت لبا ةئرف ةنوتفملاة قر 7 هذه

 كافا لك الا كماج در ام« هقلاخ هللادبع ءاجلا بساصاي
 كانو كال عينشلا ت تنا ع !دبأ ادعلا مغر هيجولا تنأ

 كافرم باقاموي هللا شالو * ةملاص تيل ال خيزلا ةقرفاي
 كالاور ايادلا يف كناتا نيو * ادب ١ ىلا مام تيظح الو

 عجارتلف ةيايبتلا يعومجتيف | ُس 1 خدة وبلادئاعقلاغابان يش موياكلا ,لهدتديصقو أ

 ١ ده راتيفن الا اهتعجاراب نا مزلا نبأ ىلعاهب ىنثا ىتلا يدرولا نبأ مامالا ةرابعوأبيف |
 قلاا نس تميل مرح نهذلا قيقد هلوقدعب اهماثو قل! دهإ وشب اتك يف اترصتخادق
 لاو مطنلا غياب داقتعالاسبع”سننلا يف زعم اماغا دج تيماادي+ تودلا بطلا ل

 نددحا م دععديبشيالو كاز اهتز دعبالاةاشم راك تأ دقاريدرولان:
 | سيبلب ةنب د قوتقماشلاب هاشقلا ىلويل رصمىلا عا !يفايضا 3 ناكو بلح نمبلطو 0 0
 | ىلاعتشا همحر ةفارقلاب نا دف ةرهاقلا ىلا لمعو

 هدم ىران 0 ذرالك هرهأو 0
 |( صخامولسزلا رئاس نهاري نم ىوق سو هيلعش !ىلص دمسات :ديسناهربنا لاوس ب اوجيف
 أ ىريغو دسملا رحورلا | نيب مدأو ايبنتاكور لا عماوج ينوا هناق هلثم ةم انيبنل ناكو الاد يشب يأ
 هديب هقلخ ىلاعتهللا نا مدأ لس افديلا مرا ءزوهتوب لاحيف الا انكي !ناييالا و 9
 يويلاقلعا و «ودكملاو او نايالا هيف قلخو هسفنبردص عرش وت ىلامتشانا اطيب ىطعاو
 ا سم ع

 هكدا ع عل

 ارش

 ل هس يل موس

 2 سس اس سمس
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 ١ كرالجالف هةكّناللا ورا ماو# يتورت ملا قلطلا انين ندد يدوجرلا قلطام نم ىلوتو |
 ١ سي رد اامار#اهتأوذو اهلك ءامسالا انيبث ملعا ملك ءاممالا مدآ العايو «دتيبجويف ناكني ل روث |
 | نمدعت نع .وىلآعت هللا ىاق 2 او هريغ يلا عقربإل ناكم ىلا انيبن عقرو يلع كسها هعفرف

 :| ميهاربا اعأو *ءايملا_- رم باذعب كلهت مهتما ن رأ اتدبت طعاو# ب سحلا نم » اكو قرغلا

 أ

 ك يهانو هنع برا را ءانطاكاد دريظل انين ل ءاوفانالمو ١ درا هيلع دور ران تناكف 8

 !| لاقع دسطلاو حورلا اهيلطمو# دسللا اهدقرمر *«فرتحلا اهتور#فويملا اهيطح راب

 ا هيطعأ دقن تلا ماقم نمدرطعا اماما رجل ١ اه انط اب لل ارك اوذقرَأ املك ىلاعت
 0 يلعان# ةقطأن ريغ املا يلق نم ىمو «هيطعأ 1 اياو+ةىل ةيحلا ماةمهيلع دازو انين

 م عاوطوهيلع اممالسوم رب حلا مالكومل لوجلا مالك لب همالكو أ اعدىلعتديلا دن ءاوحو

 .أ مالكدب ملا دور يلا اركتشو لا درجتو هيلا اه هر عملا نوتحوةلاسرلاب هل ابتدا مشودل |

 ' | ناوناشيلا د !١ ىموم ىلععار* هل بشلام داكودل داملا مالكو ةلاسرلاب هلدتدامشوبئذلا

 8 | تابمالا نوطب ود الا بالصيف ارون لقفنيل لزب معنا 1 انيبت ىععاو رصصبلا يشم اهفاي /

 | | هعمىلصنيح نايعننا نب ةداتقإل ]و4 عنا لص ىل امعاوج هللا دبع ىلا لقتنا !ناملامدأ !ندل ند

 ١ نمو ارشعكي دي نيب نمشلل 'يهيسهنافدب قاطنا لاقو انوجرعةريطمة ملام ةليايلءاشملا ||

 أ ىطغأ او هل حبلا القنا ىنود يف طمعأو + هةمل لخد ىت>< نوجر ملا هل ءاضاق ارشع كقتاو ١

 امو ضرالا م ماع فرصت ى هى تبرغ أامدعب هلىعشلا !تدرو هر مقل لاقشلا ١ اننا

 بايلاتف يس لام انوديلع رخحلا م الو ا ريشلاهفك يف ىمحلاو وماما حبست اناب

 ءايسأأ ترن نأ سابع نبأ ذريخلا نب . لاقو# عخأ 1و اهوئي قرثلاو ءامسلا ملاع يف ايك فرصت ْ

 نوكباذه ىلهف طيحلا رهلأ نعةرطقلاكهيلا نيني ضرالارع فرثكلل ىعم ار ضرالاو(

 | قالغأنم مظعا رهرءارسالا ةليل هزواج حسو هيلع ناىلص انيبنل قافثأ رجا كذإ

 ريحفت هن ىد#ي ال امكلذ د نس 0 اور هئاع دب ا | امو يموأ رجب ا

 يدر* ىل طعأ اموخ هثاعد كرب لياقأا ماعطل ١ ريثكت اهتموهتوعدو هس هثامبااوكوبعب ءاملا |

1 
 ا
 ْآ
1 
1 

 أ
1 

1 

 ا ةعباصا نينوددي_ةرم هراجفتأ وءالأ عجأ نم انينهيتو' أ أمو جر ادلا نم ءاملاريدفت ا

 ةزدسمو »* راهتلا فارطار للا ا ىءاثآ راهنالا نم رحشتب ءاللأ دهاش اناث: رجسملا يق عا | ا

 | ةرايطو ايرش رش ىف 1 مدومأطنإب ن رعد الأ جريدج يلد لماما ىلص اهنا

 موضعب لائو# ةئايسصتو املأ اوناكو شيل

 رارظأ دنع اثم بمشاب_ىفا « ت تالس دق لسرأل ةزجعم لكو 1



3 

 . ا

 ظ

 يب يطا ابا انين طب ر دقف تريطايشلا ريغسأ نءهيطعا اماماو*ضرالا هل |؟
 0 مهمدفتسا تراميلسف انيدب نجل !ناميادنم ريخو ؟دحسملا يراوس نم ةيراس |
 ةلمح كرم ليربج غم ةكئالملا دعدتم ريخت ناميلس دودج نم نجلا هم ماقيل ٍْ

 ةلج نءريطلادع اناوعداتجالا قير أم ىلع داوسلا ر ةكئراهماو داهجل داب يبءاب هداتجا أ

 هيطعا ١( اماو#ادبعا بن نوكي نأ ا بية نركب نا نيب ريخانيسف كلما ١

15 

 سس سس يب سل ا ل '

 يراجهفك نم اه لك سريبكا # نم بجعاب ست ةيح اسما | ا

 اقم ثراكاشياو وندلاةداي زوءارسالاةلل هلم انيبت ىلععاو مالك !ىسوهديطعا امو

 فرفزلاو دولاب تكا ىوتسللاو يب مدا أ ةردسو ىلعلا تاومسلا قوف اتيبنقح يف تاجانللا

 أ( _:ى..انيبتناك دقق ناسالا ةحاصفنمنوراه هرطعا|ءاماو+ ءاديسروط ىمومل ةاجادملا ماقمو

 أ رطش نمقسوي هيطعأ ام اماو*#«ليمتال يذلا عضوملاو لضفالا لداب ةغالبلاو ةحأسنلا
 ثالثكاذيف هنعلقنو ايؤرلا ريبعت نمديطعا 1١ اماو * هلك نسحلا انين ىطعاف# نما

 ديدحلا نييلت نم دوادهيطعا ام اماورصحلا هلخدي ال امكلذ نم انين ىطعاف تاماتم

 أب رجلا كيعف ماَدأ اذ مممو قرواو هي دب نيب رضخا 1!سايلا دوعلانأ انيب طعان + همس" اذا

 مليذلا كلملاويرلاو نيطايشلا ريخستو ريطلامالك رم ناولسهيطع' اءاماو *تردف

 رخل هلك انيبتف شحولاو ريطلا مالك اما ةداب زوكللذ لثمانيبت ىطءاف#ه دعب نم دحأ هطعإ

 أريطنا يورو*ريعبلاهيلا اكشر يبظلاهلكوةمو سلة اشلا عا عارذ . هاكر يصملا هنكف قعبسو

 ] ريش اهحاورو رهش اهودغ تناك يتلاعيرلا اماو«هملكي ( و هسأر ىلع فرفري لع هدلوب مشب ئ
 ا لب ميولا نم عرسا وه يذلا قاربلا انيبن ىطءادقت»ضرالا راطقا ند دارانيا هلمحت |

 كلذ ةفاسم لقاو ةيئامز ةعاسيف شرعلاىلا شرفلا ىرم هلمق فطاخلا قرولا نم عرسأ

 هملعي الكا ذف فرفرلا ىلاو ىوتسملا ىلا اماو تاومسلا ةفاسم كلذو ةنس فالآ ةعبس

 ضرالا 1تي وز ايفو * ضرالا يحاون ىلاهل متل ناياسل ترذعس ميرلا اضياو#هللا الا

 نمني وضرالا ىلا ىعسإ [:رسزيب قرفو اهبراذمو اهقراشم ىأر ىت>تعج يا

 ضرغلاوهودعنم هل اهتيامحو ةدحاولا ةءاسلا يف اهريكوت ورالا ةمامح دنم معاق هدانجا

 نم هيطعا ام اماو# ءيشرسيابعيشمظعا نمتلصح دقوةياجلا ودامنا دبجلا رادكتسا ن

 تطقسام دعب اهناكم ىلانيعلادر انين :لعاف قر ملا ءايحاو صرب الاوهك الا ءاربأ نم ىسيع ||
 / ةن الن ايلاقو اهريت 3 دال < يحكي م !املجر ملل لاقو تناك ام نسح! تداعف

 | ثليقالو ملاكا الوسررلا كاذ دك مر اراعتذا .ةأر اتناك كود كب دوسوشكل ب ماا 4
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 ا ب سم

 ١ نحو ر رحيل هيلع ماسر دخد يي يمل اميسو# 1 مرعب ![يهذات | ماعم ]وهي 5 ا
 ا

 ا ةيطعاأ :اماومع لك ملكتي تت االاع 055 اذه نال وما نكت نم خب كللذو عرلجلا دقارفل ١

 دقن, ومب يف سأ طعأ دقف الامين امقرعين 7 هنأ نم ,ىسلع

 1 لوك 0 ًاماوت# 2 تادح“ كلاي ةيسدتلاةرغط ال ذر ظل ارئاجاحلا عامسو تاجردلا دي زايرتلا

 | كايبنالا نم ين لكةزحعم لعج ىلاعت هللا نادبارجل مالكب يتا اما دم ىراصنلاو دوهيلا
 0 نهزي رع سلا ناكف ثدرابظا دا ارايذلا يلا كالذنامز ينوكي 1 امعراأ هئإ رخوعس ةلادجولاب

 -ك1 و

| 
1 

 ا
 دق ىسيع نعل زيف _طلا ناتو هريس امعلا 1 بلقدتر نيستا لع كتي اعمل 4 يعتنأ دق ىسوم

1 

١ 

هدنايلا يفت وأ اودي ولأ يبت اووفدلم نروسإ وهلثب نأيآ :الا نعمهيلا لسرخاربع يذلا
 و

 باب راو ةغالبلا لها ىل قادنال صراالاو هكالا دارباو قولا ءايحا نيةلالدلا يقوضواو ا ١ ١
 ا
 هدأ معقب رجعت هم 2 ىلا ف مم مالكي ىلا يف نيمدقتل !رنايلاءاس ديرو ةحاصقلا | /

 : نأ أرقأا هتوجعمل امل برملا مان زيبا كعب ود“ ومما ءايحساهت جسم هللا ل أ مك هني 'ثىلا ىف متأ

 نع اع ماع عم ءابططعأ مفاصمو ءأي ردلا برعأا نم هئضرأ مهي بلوط اص ندع خيل وج 3 لك ةالبوأ
1 

 جال دماغ نزحت نه بنا دنع :عناكل ةدئاعلاود اداعملا يقمرطا ارفاوةمداعملاو:داضأا (إ

 شير قو هلكينوطأ هتبالو صرإلاو هكألا ءارب ءأيفالو يف نوم هاوي مما قولا ءايحادنع |
 رام دمت دع زجملا نا ىلع لدف ةباط 1 ماو ةحاصقلاوةغاللاو حيصنلا مالكلا ىف طا تناك ا

 واميوأس اهناينالا كمل لادتعن ءالزاءامالك ن كيبل ىلذامت هتو ةحصو هتلاسر طالع 1

1 
| 

1 
 ا رمل كيل كاك عملا لبا وراتخا موتك يك ربثاو بولسال !نسحيف هيئاذي ا

 ا

 آ

6 

 ةمايقلا موي ىلا ةيناب نآرقلا ةزحسمو تاون اهريو ةمطان ة2 هذعو#+ هدم روس رعف ال

 هوجو نعو* ليال اوةاروتلال يدبتلاو ريشتلا ارلخدو' هضارقنا, تضرقلا ينل -
 || فئالل بولسالاوعريغو برعلاناسلوف دوب« مظن لكل فل هن عيدبلا مظنلا نآرقلا زاوعا
 || ال هجويلعبرعلا ناسلايف فرصتلاو قولذعنم مقث الينلا ةلاز 2اس يا ىلا
 1 ةعشوم فرحو كلك عضو يف هتباصأ ىلع ميعيمج ن نم. قاننالا مقو تحيل رعمب لةتسإ ١

 1 | هليق نمراتينأك ١ م يي !نمداوزت ت تقوملا ايندلا لوا نم. تمد يتلا رومالا نع رابخالا 3(

 أ! اهرهد يفةلاملا نررثلاوموعاعمايبنالا صصقن .ناكاج ريخاف ع طخيالو باتك نم |

 1 | لاو رضلط او ىمر من أشو فركلا لما ةصق نمديودتو هنعباتكلا لها هلأسم ام ركذو
 ١ هتيم ةفلاسلا يعكلا نم اوفرع اهماع كلذب اذ سيل ةيماةدا نم يبا رهو را نينرقلا يذ

 / ا كردملا دعا دافإل اهنمو# 5 هيلاليسال ١ اذعذات ناةرورشلمن نو هتدص



111 
 يحب سس

 ا 5 ,دعرك ةقاطم رابخأ ىلا مسقتي وعول اعأ هلو هن ب لعءو الكي نايملايف نلسأب | ١

 ار هلا 1 لع لكتب 01 نموهلرقك طرشإ دس . دعو ىل او دئاطو نم هرارخ _خانيذلا اجارخا وةلوضر 1
 53110 هم

 رابخالا ابتمو * اجو 2 هل لعمي هق أ قب نع يلق دب م هل 3 نم سد اطيح وبث 1

 م بدرع طيس هناب هييندنأ دءوأانكالذ ٠ نق ييلمالال ملاعب ل يتأال ريةهملايف تايبنملا نع 2

 ١ ركبدبا ناكف ةيآلا قا ٍَِ دو ىدياب 5 وس لسرأ ىذْلا وه هلوةبنآي الا ىلع |! ا

 ا لير ع ناكو رصنأا, ارقثيل عيد رابظأ نمل مدعو ام مهفرعهشربجترغ لل 1

 كاع اوعوا أوم ني 1 دع ىلات لاق ارحبو ارب ايرغو رش ارعيحتفلا لذي ٍ

 ١) ”م17قّم دقأ تلقوا مي نب -يدلا تلكم امك ضرآل ايف مماحتابإ 1
 5 2ع 520 و ه0

 مدع ١ ذإ3لاقو نيمآ 'للاعش نإ مارا دواس ناخدتأ قلاب ريع :

 َّح ) 2

 ١١ دب نوعي ضدأل اف ذأ يف موثل أ تلم | لافر كس اهأ نيتقلاطا ا ىدحإ هللا
 ١ هقثوأ نم و!نيملاعلا بر الا !مملعي اليتلا بويغلا نع رابخ ! اباكم ذب نولغيس مهل
 :أ ثأر ةلازاءعاءوجو نمو قدم لع ةلال د نو ا هلوسراويلعتقوأ دق ىلاعت هنأ ىلع لدن اييلع
 ُِ اسوا رثاس فو ارااولالغا يفمانالا ميج مارق وهيذلاململانمددعفت ام

 فيس ماننلا اهنهو* يمدأ نم !مفرشو اهت زاك يق ردصت نابذداعلا رفا الاب عمل ا
 اش لمادع !ةبق ىلا ءتدشا صخ دقت ةلجاب ودل الع تارخن اطادارح داظ دوعشل ميج :
 1 : يلا دح نرطسي / ا تييطعا لاقت ءايبنالا نم دحا ةطميرل ابيركدلانم مل هوهيلع 1

 أ 3 56 9 مئادغلا يل تاحاو دوساو رمح! لك ىلا تلع . وةصاخ هموق ملا شعبي يبت لك ناف 3

 | نك ثيح لعيلت ةالملا هيكحردا لجر اعانا 5 |دجمحم ضراللا يلتلعج يلق )م
 ١ اها تاردمملا نترك ذاع ا ريثك نإ اقيال#ةعافشلا تيطعأو روشة زيسح ب عرلاب ترصند

 أ يئاوملاا,عوتج دافا دقلرةنانال ةينيقيلاةلدالا هالوه ىلع درلايف برلطملاو داحآلاب
 ا مآ ةلاسرلا ءاوعد يف ماسوهرل مق ١ ىلص ينلا قدصإ نقبل ديما يوخأ ا 0

 أ لبن سو هيلع هللا لص ثعب لهمتعمكنا ىفر لئسدت اهكيأشي | يلءرلا باهشلا رهاوج موال

 ال ماصئامايف يطويسلالالجلاويزرا- داو كسلا حجر نجلا سنالاك ةكئئالملا |[!
 ا | لاتلساو ملم ربخ يقل سو هيلع هلل لموقف دقفةكياالاا ىلا تعب يل (باجاق) ||
 | نارقلأ اذ ادمَلِإ يس و ىلاءتهلوق هيف غلب نء امه رسف اكن لاو سنالابة فكل | ا
 دبع لع نات لَيْنَأ ىلامتهلوق نيل ملاوآرقلا قلب يأ عَ مَ هب ب ةردنأل 1



 ماللاوةالصاا هيلءدتا لعاتمجا انعكل ةكالملاو ىنالاو نجلا نمنيقتكملا ميجزواتت هللا ْ

 نمهلوةلطيو ميج ناو سنالاىلا الوسردت قانا بجوف ةكئالملايلا الوسر نكمل ْ

 دارلاوىطرقلا لاتوغاتي ادكل هن ضعب فو ما ضعباا نود ضعبلا ىلا الوعر ناك هنا لاق

 ف ! هأ اهلل اريذنو امييلا الوسر ناكلسو هيطدللا ىلص يتلانال نما سنالا انهنيملاعلاب
 . 5 0 13 ِ رم ىلع ا

 نعَو هب :لملال ناقل 57 أ يحمد ىلاعت هاوق يف لتاقم لاثو

 رئاسو ةكم لها ايدب عرذتاليا يوافيبلا لاقو دا هل ريذن وبن ىنالاو نكلا نيثآرقلا

 عسا ةكيالألو يضع لاقوسنالاو نيل اه ريست يف مهلك نورسنملا لاق اريذننيملاءلل نكي 1

 وهو بئارغلاوبئادعلا باتك يف يئامركلاةز نب دوت يلا الودسر نكي لهناب مزج نو

 لوقا ةقوقبي آل نورك داع لب تاحسبس اذلَو ةرمحكلا دقتأ اثار لات هلوق |

 نآرقلا ن٠ ملسو هولعمشا ىلص يبنلا ناسل ىلعةكلالفل راذنا يعفةيآلا َنوكمَْ مرعب مك
 قثاو اذان هامملا لها فرفص ىلع ضرالا لدأ فوغص ةمركع لاقا يناث* هيلع ل زنا يذلا

 فص 5ك وئاعت إلا ملسوديلعلا لص ىلاقو دبعال رفغ هامسلا ف نيءآضرالايف نينآ

 نوصارتيو لدالا فوفصلانوغيلاقاهبر دنعةكئالا ف صنت فيكواولاة اهير دنع ةكتالملا

 ةكفالملا ماري ليئاكيم أو منج يلصي ةكئ الملا مظعمببمدقتي م سنالاو نجلا الإ نيضرالا

 تحاك

 | «دعرش نم م كاكقناب رشع سءاخلا بابلا ينو#ةكّفالم ا ىلاالوسر نكي ملسو هياعدشا ىلع
 || نكي هنا ىلع ةيناثلاةبآآلا ريسفت يف عامجالا ةياكح فلا ناهربلاو يزارلا مامالا ريسفت ينو

 ١ يوس املكجلاعلانأ لوالا#ماكح ا ىلع لدتا الام ذهتولاق ع يزارلاةرابعر*مهيلاالوسر |

 | هقلب ثم علت

 | نيل اري نيرلامأل نوكيل ىلاعنهلرقويف لاقو#نيلقالا نم وأ رمحالاو دوسالا نم هاب نم
 , هفاب نمو يدنقرع "لاف اريذت ىنالاو نيل يانيلذعلل نوكيل يوخبلا لاقو هاسنالاو ||
 ١ باوجيف بسلا لافو*هانطلاو سنالا اريذننيملاعلل نوكيل لاقو سئالاو نلا نم تآرقلا |

 ا ةرسشالاةي ألا هيلعقلادلا تايآلا دا دعت يف ةكقالملاىلا لس هيلع لص هنلاسر نعل سلا

 || مع شيف ىلا ل الجلاو#حالصلا نبا ىلع هعكتيف يقارعلا نيدلا ني زوج ةيفنطأ ما نم

 ١ يف عطاسملا بكو كلا عرشوثيدحلا مناطصم يف بي رقثلاحرشيف يطويدلا لالخ او مماوإلا

 | اهاوتاوعو لاقاطراررماب صئاصخلا يفةكئ الملا يلاهلاسرا نمد ال لدتس | دقو#لوصالا |

 || يف نمو موسلا تاومسلا يف نمةعيذأت معسل ءامسلا لها نذؤم ليئارسان اهتلاث#+ فصلا يف

 نع يور ام اببساخ# ةكئالملاةالص رجقلا انمكر دوعس»نب|لاقاهعيارعرومتلا تييلا يف
 وس تب يس

 لس ا عم

 محم
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 ا ماقأو نذل اذاف ناكل مهفلخ لسةالمل نان شرا ف لجرلا ناك اذا اًعوفرمو اًقوقوم نامل
 ىلع "ل ونماوي وهدرجت نو دج و دءوكرب نوعكر يهافرط كرو ال اهةكم الا ا نم هفاخ ىلع

 || نادعبو لاقنييم دالاب ل م25 ةكتالملاب لصق ةءاججلا نا تايبلملا يف يكيسلاركذو* بئامد أ
 | ضرالا نم ءاضف يف ىلصد نوف انباع نم ىضادملا ىواتفيف الوقتم دي ار اميل ذ تلق
 1 ها اراب نوكي هناب باجاذالوا ثني لمطالب لص زا فلحت درفت ناكو ةماقاو ناذاب
 1! دك المنم هراسي ودنيك ىلع نم مالسلاب يرتيناملم اذا ىل هلل بهتسا ياعتالا لاقو هئيع

 ا ربك اهلا لاق باديس نمكلام جرش ! وديع ىلع دب يرسا امنا اهسداس#نجو فاو
 ا | هلل ىلصد#م ديب كالا ذخا لاق نامل !ا هنا لوسر ادمح نأ ديشا لاقنا يلاريكا مل

 ا ضرالاو تاودسلا لداىلع فرشلاد ىلا لك اذكمويف ءاهسسلا لما ”ماف همدقق ملسو هيلع
 || يتقي رفولا لدي دبعقدص كالاقند ال كلاىلع يسسشاللا لاقف ةيفتحلا نب دم عديفو*
 | رئاس لعدفرشدل مف ءامسلا لها ًافم دقمن م دقت ملسو هيا ءهشاى بحه لوسرأ لبق ةلاقناىلا

 ||| ةداهش لو مالا «جواةعي را | نمتك الثا ىلاهلا مرا ىلعتلالد اذهيفو لالجلا لاق قئخلا
 الأ ىلا تالا ءاطويف شا لوقيفانلا شا لوسر ادم نا دهش لاق ثيح(قاطمتلاسرلاب هل كلما
 || لها ىلع تضرف اك ءامسلا لها يل تشرف اهنا ىلع لدي تالذنان يتضي رفرملا طد ةالصلا
 || عابتا كلذو هناخ مرساب ةكئالالا ةالصو تاوعسلا ل !هالهتماما ثلانلا#ضرالا

 ا هثعبب كل فيشلا لاككو ضرالاو تاوعشل الها ىلع فرشلا دمها ١ لكأ ذئمويف هلؤق عبا عبارلا

 ا هكلذ لبق مهيلا لسرا د كركيلل ميما ل سرا تقولا !.اهيف هن اكودعا ابتانممهتوكومهملا
 !|| هللا ناذألاب ىداتف لي ربح ل زف شحو ومماود اابمدآ ل لزن : لسوعيل عمقا ىلص لانابعباس

 ةلاسرب لب ربج نمّدد ايش ذا نيترسها ل وسرد ناد مشا نيترم هلداالا هلا ال نأ دهشأ ريكا
 أ ام امد لك ىلعو شرعلا ىلع بوغكممنا ربخل ملسو هيلع ىلص دنا اهنماث+ ل وديل هللا لم دمت

 ٍ دقابعسات#ثالوسردمع ياللا هلادل ةنجلا راهثا قاروا لعوةنجلأ باو ,!نم باب لك ىلعو

 بح هلوقب هيلعل دتساف ءايينالا ميمجىلا ل را مو هيلع ايم هئابل فيل أتي يك لى
 اق ةفاك سانلاىلا تعب موديلا لس هلوقودسملاو حورلا نيبو أين ت 53

 ل 2 قا 5 اذخا لَو للاعت لاق يالا 00 !اهّناذخا 3

 1 و1 مه لإ اق الصنم لوس كم اجت ةمكحو باثك نو

: 
 كح

 م١ عاجل

4 - 
0.0 

 أ قيما يب كساد نبش رفارف عرض إو ا و قرأ
 أ هنا الص دمحم نامؤلهفاذيم هلاذخاالا حوف ندلن .الونذعيإ يد الا يف ىدسلا لاقو#



 1 أ

 5 دس 2 222 ا ا و

 9 اب نمد السديس لسياره لونا ساشا انو مام
 ند هكردأ نم م رعودمحت# نم ه1 سيعمل هلل ١ىحوا اشيالاقو#هب حيشفتسلاو وهب ريشأ تلمالا

 جييحماا ريخاب انقر ع بسلا لاق#رادل الو ةدجلاالو مد آت قلخ امدهالواذ هب نم نأ كتمأ
 :| ةوبتلاواطعاهناو ىلاعتو هناج#هب رو نم سويلم يصانيدنل مل قل لبق نمل يلا لوس

 قو مهطوسرو مين هنو ميياعم دقملاهنأ اوملعللءاي 4 اينالاىلع قب اوملا دل ذخا ثتقولا كلذ نم

 ةقيطا هثرمنةلودب نامي مسقلام ال تلخد كالذدلون ا الوقسالا ىنعم يفيد ةيئارملاذخا

 ينال ميظعلا» ٍظعتلا اذه رظنافانعنمتذخاءانلفل دخون ينلا ةعيبلا ن أعان كيقو ىرخأ
 1 عيمجترخ من الاي مل اذلو ءايبنالا ينرسو هيلع ام ىبلا هب روم ملسو هياعدشا ىلع

 : وأو ومد ف هزيف هئريعقنلا راو مهبل الا ل كد 5 ايدل يفو هئاوأ تحن ءايبنالا

 اغا وال لصاح نهم ميلا هتلاسرو مبياعدتورتة هب ناوالا مهيلع بجو ىسنعو ىمرمو ميعارب و

 : هيشتقي اه هنأصتأ امدعولا الم دوجسو ىلا عجا جار رعالا كاذرهأتت هب معأتج ا ىلعفقوتيهرمأ

 ندالو لعافلا ةوجس نم فوت املا لا لست لوبق عسل فقتي قو

 يقدجو واف هيلع لقحلا ر معلا دوحو ةهح م رماملأ وةفيرشلا سو هيلعمشأ لص يدنا تاذةبج

 ما نها تمد قلعتي ودتعي رش ىلع نامزلا رخ اق ىسعل 3 اذخوكش البدعأ بتامومزأ مرصع

 ارميا ثمعب ولكل ذكو و ءيبشدنم صقنبم هلاح لعمرك ينوهوةمال ارث اب قاوتيام يبن

 1 للا ممتلاسرو مهتوبأ ىلع أ . يسم اوناك ءداو جونو مها ارباوىمو*نأعت وأهت انزيف راسو غيل

 مظعاو لوم اورعأ هتلامرو هتويث ةميعب جى الوسوم ماع ين لس رويلعتشاىلعب ينلاومبمأ ا

 نء ءديق نالعخ حالا عقب ماسعاهف هتءيرشم دقثو فلت 2 اهنال لوصالا يف مبعئارش مم قفتنو

 ةعيرش وكت لب صيمةئالو نيس الوا سنلا لبس يلعامأد صيصاقلا ليس ىلع عاماعورفلا |
 فات ماكحالا رةعيرشلاو لهةمالاو له ىلا ةبسنلاب تاو الا كلن يف سو هيلع» .اىلص يبدا

 ءاييئالا ىلا الس رمت نوكل ل ديو لالجلا لاف# يبل مالكها ص' ادهمالاوتانوالا ف التخاب
 لوسي و« ءاييالا ين هلاررقت اذ اوشا لوسر دمت هللاالا هل !ال دواد نب نأيلس مئاخ شقن ناك هثا

 ١ هلا اهرشاع+ دابتا نم نوككناوتكمالملا ىلا الو نوكي !نآمزأ دكت الما نم لضفا مهعاومهلا
 مويشمو همم ملاتقاهنم ءايبنالا نمدحا اهطميجل اروما كلل ا نم ىطعا لسو هيلعدتا ىلع

 1 ةايللا لعأن نيا ارزرةعب راب ديا هللانأ .وهيلعا ىلصدلوقو ىشسأذ اهريظف اخ

 ليريق ةرورسض كالا ا عايتأن ن٠ ري زرلاورمع ركب ىلإ ضرالا لها نءنيتثاو ليثاكيمو ل أبراج

 رقاد مدا نم هتلم لها ساور رمتو ركبابأ 5 ؟ةكلاللاو /نمهتلم لها سار ليكم |

 ا لزتاومدمب



 اغا

 ةك الأ ناو بالا نمهريل كلذ عقيمو دح مخ « فاق لسا, ديت ام تاما

 كرو ءاوس ءايبثالا# :نمدحال كلذ نكبر دما 1سوهيلعهللا ىلص هنعمروبكيق قوما نول أسيا
 موي ىلإ ةرثمم ةصيصخ هلهوهترصنل ىلاعت هللا ليبسيف ودعلا تقال !ذادتما فت ةككلاللل
 ةكنالملا تاو لال! كلل: يف ناظيشلا دنع درطبل هتمأ نم تاعنم رف ليربج ناو ةمابقأ

 ملو هباتك نمةحتافلاة روش: هأرق تيطعا اهناومهيلع لسنوهتما ىلع ردنلاةليلة دس لكل زن
 5 ضرالا ىلا لزنيملام ةكتالملاب .هتايحيف هيلا لزب هلاو بتككلا رئاس نم« يشن ءار راط
 فيرشلا»ربقب لكوهناوليق دحا .رلعنذًاتسإجلو هيلع نذ أ تسأ توأ اكله ناو ليفارساكقلخا
 هنوب رضي كلام فلا نوعيس موي لك في رشلا ريق ىلع زايهلاو هيلع ىلصإ نم مال الس هما كلام

 نوعبن طبه واوجرع اوسمأ اذاف اوسع ناىلا هيلع نواصي وهل نورفغتسي وهب نوفي و مهتمفجاب
 هللا ىلص جرخ ةمايقلا مويناك ا ذافةعاسلا موقث ثراىلا اوت ناىلا كلذك كلمفلا

 الو مييلا نتعب رصتةلدالا ذهيف سي هنأ ىنالو +ا مزلمو ها كال فلا نيميسي لسو هيلع

 ألا كلم لاسراب دامهبرنعذخالاب نوكت مهمدابع نال مهيلا هتشسب نوب وويتدابعيب ةيزالما
 ةكئالملا نم ينطصي دش اىلاعت هلا لاا هريغوأ ليفارساو ا ليربجك م ارنب نا ٠

 0 نيكس نم نوشمي "وكام ٍضدَآل 1 ف نك ل نو ىلاعت لاقوساثلا ن نيبو السر

 روك ذل يناذفا لعسففاولا مونيا ريك ىلا ةلدالا تقسامناوالوسَركَلم هامل نيم 'مبيلع
 عامجالا دبة ساه درف ىنكي ىعدملا لعةلاد تناكول ناري دقت يلعو اهتنلاخاملاويلعتفقو رليثنا
 .وديلءدلل يلصاهيسن, رما يذلا امءي واتفيف لئس هناك ضي يلمرلا باهشلا رهاوجن نموا

 عئارشلا ميج ةفصامتمي رشنا عماقيتح مهاب ل ةلم يلا نأ كيل ايده ”ةلاعتدلوقيف

 ةلداجلاو ىرخادعبةرملئالدلادارياو ىنرلاب هيلا ةوعدلاو دحر تلاهيف هعابتأب رماهثأيا باجاف)
 ىلاقو لب ربج ممهاربأ لها ميما كساس يق هعابتاب رار نبا اقوه حوف بسح لعدم لكما
 الا هتلم ميج يف هعابتاب رمال يقوم السالاب نيزتلاو ناثوالا نم يريد 11 يف عابتاب م يردطلا

 حورفلا نود عرشلا دئاقعيف عابتالا ميضصلا وادب .اعصا ضعب لاق يدرو ءامللالاق 2320 رااعإ

 ناك اموهونيدلاةللاليق نافمهضم لافو ها اجأبنمو 0 مكي نع نول لام هلوقلا

 لملا ميزي انلقهتيدأ حان ملسو هيلدهشا ىلص دقني دن كب لفعورفلاو لوصالانمديلا و عدا
 ةيلع لداسنيب وكلا ذنيب اقيفوتنييل والا نمةقتحلا فلا هيلا تيهذاك ل وصالاة دارا ىلع

 يلاعت هللا ةحر يل لا بابا مالك حتا »* هعورق صعب رابتعأب هني دل انعانسنيد تيك

 ا
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 3 ناهس ١ مركلا كبص ني دم خبشلا | هللا ب فرامل ماما مهنمو

 ةنعّشأىضرو ا 15 ةنس اهيف ىفوتلايف ىئدملا ىرداقلا

 1 لجأ نم يئثر مل سو هيلع هلا ىلع هل يسورلا هجوتل ايف هتلاسر ال ةنعاللأ ىفرور داوج نمو ني ٌْ 3 3 . 1 9

 ا ايدل س مالك يلو ميدمحلا لئافقلا ثر .ليلج رادقم ىلعتلشا دقق هيئافر ملا لئاسرلا |:

 5 اه «دوصقملا صن ادهراهيف 5 دام مجدي رب امنيسوق باق 4و انك ينال مر ركلادبع

 1 ا
 ا ِ 50 نحرلا هللأ مدل ا

 ناكمالا رسر ةقرعملا باب و*نامالا ساسا نيم ملسو هيله ىلص هنت لج يذلا هلدحلا |!
 /| بالا ورف# رجشلاو رشيلادقأ يلعلا هشيف نءو# روصلا عيمج تروصت فيرشلاءرون نم |

ٍ 

 أ

 #تانكمملا ت تعرفت ه:مو* تأ دوجوملا تربظدب# ىتااي قبلا ىلا يعادلا# يتخلا متلعاو يلصاالا |
 |١ لال دتبميف قدصلابن» كا قالا ةورعودوجرلا يسوق باقو#كال !راةساي ريح اصوعذإ

 ا دونلاب بطاقملا «داوصو متيرعابلاو روي لالدعتالاب وانه وسدبعلل لصخيرسا اسو هيلع

 نعمت هني رظ تالكود يدفيطأ ةلاسرد ل رف( دعب وز نيعجحا دبصصودللعو هيلع لع *نيبل 0

 | جاردنالاو*هيلا باستنالا لوألا نم بلط'واهعم حج هيلع اسودللا لص + هيلا يحورلا ةجوتلا ١

 * نردكلاو رعاظلا يف قدصلاو# نركسلاو ةكرالا يف هيلا هيسوتلا نو +هبدل لوبقلاو هيف ا
 :| (لوالاز*لوصف هث الثو# فيتنا هر دق واعو +في رشلا هنأ ش لقي ردم( ةءدقم) قعاوتمترو ا

 ا فاول تعتودهاشم يف (يلانلا] *نجرلل ةزصراأ ني رطلايف ةذينوةفيرشلاهئاروصتيف |!

 | هللا ىلح هل ئ امش ضعب يف( ثكاثلا ] *<ن اوخالا نع رئازلل قرش وم اب ثدتلا ليس لعألا
 | نيملاعلا.دابع نم انلمي و ”ناوخالاو ني شاب مفتي نأ ل لأسأ هلأو# ن راسا ملسو هدأ

 * داشرلا قيرط ىلإ يداحلاو # دادسال ققوملا هناف * ناندع دلو ديسل تريب وللا ||! ا

 ملسوهباعهللا لص يبلانا * اةالخاالو هنأ نمكالخاالو * اناياوش|كقفد عا (ةمدقمل
 نونمولاوهشا نم أنا هلوقب ماللاوةالصلا هيلع راش اكالذملاوهدابعئيبو دعينا ةطسأو
 هرورط لبق نيممحأ مييلعو ةيلعدمالسودلا تاواع نولمرألأو ءاينالاتدهشدقويمأ|

 || دكساو * ميتاناكم ميظع كيس مهيلع دل ًاضولع ولع اواكو#* م يايقز يف ميئالا#بحاص هنأب

 || ةودقو ءايبنالا :الاماما روننا وكلا َّق قف موب هثمأمأ يلةراشالا كاذيلاد+, غاوذفعب ع جا ا



 ١ لكقو فودوملابةفملاو ماب مسالا رربظ قئاقابيف ربظ ةيدحاوناةرضألا ىلا ةيدحالا
 ١ ىةقولت# هيلءالاابعي روبل دتالو+هيلاالاابتقية مج ريشقال ينلا تالاكلا كلن يفادم نم ىتعم
 اومن وحبالكلا اذه ريرقر ايدل هياعانطع ناك#اهبلا راثملا تال كلا كالت نم لاكي دا |

 | تقلطا اقلطم اررثوهنم لك راض ىتح ةيرونلاةقيقحلاب لءأك يلو فلاو ينفااالخ:ققحت
 ا ةياشكو ُق هنأ ه هأبس اذلو + هيلاال' ةفصأ 0 مالا 0

 1 ا

 رت 0 1 0 يسار ةيدمعلا 0 ١
 ؛ يف ىتلا أدعي رع لإ ارك كاذب ينعي لاس لعع ءايبلالا تغقوار تثتضفخ ذر ريدقتلا# ماشا نع

 ١١ ارهاظةيدممحملا اة ققغن ءانطوءاينالا ن نمد نود ماسر يلعشالعو دابة وصخ ا

 ١ قمر ةروص يدم |ابتالا ل كب لاثارردا فاح يت ةرد هب ةقيقح ارب ضاخاطابو ١

 قاعتف هعتقو اذ تلعا اذان ةيدمعلاةيلبأقلاب تارتح ضعبيف ىامتهل نمءايشالاهذخال |
 | ةرع با أ اذببقلعتلا 2 ”ىوداال تا اق ناف#: هبأيب فوقرلا مالو عدي ادلب ْ

 و قالا لوألا اعونل | «نيعوت ىلعمل هو هيلعدتل اىلص مظظمملا بانجلاب قلمتلا انا اخت بابل اذه ا

 1 يفهبرماأم ةبظاوودل عابتالا لكيلع ةماقعس الا لوال انيعست |ءوحو يوببل !بابللب يررصلا ||

 ا
0 

 || ةقيتحرب اوشالامويفاشكلاة مب رالاةٌءالاهيلابهذام يلح !داقتعاو العزوالرةنسلاو بادكلا
 ةيجانلا هه رلاعو قمل م ناب نيققحلا الملا عا جا مقيدقذأ امهنع ىلامتدللأ يضر لب ؟- نيأو

 عازع لمف لتي نايرو.ملا عابنالا ندمسقلا اذهل نموا ءاشناةمايقلاوب |

 ا ىلاعت هلوقيفمئارملا | باكتراب رويل لدم متأأ رماد ناف صخرا ىلا كر بالو رومالا

 مي .تلاّرمأ كَل لقب ناعم و ةدقد لأ نس م ارو ادبَساَمَ 8 ا || ىصوأم

 ا و نيد اي نأ ىسيعو ىسو ايهاَر 3 اًنإسَو امو كَل انيَسْو ايدل او ا

 ا أن قاب عابتالا لماكلا عياتلإ يغبديأ ماكيسو مهسمأخمأ سو ةياعدشأ قد وعو هيفارق تت

 برقلا تأءأةمنمادسفنال هبطت اهكلأ باطن نورالسالاما م هناغ صخرلا ممفقبال دروذالا

 |٠ الا يشينياك اهياعر دقن نلو ازعل باككرا يف ردو هيلع ىلص يبنلا عابتا اهطئارشو ةبقي دصلاو
 كلل كاذ ىلع كل دي هلا لعأ نم خيش ةلمساوبالا كلذ فرعتالو لوا مشا سدو سفن ةفرعسدعب

 أما هللالص يبل ١نا يرثالا ل اومحالاو لاوقالا نم نامز ل كيف كب قث اللاوهأم كفر مب وهعيمج |



 اك"!

 3 دعو نحت كرت أش فعو ىهتت الفذ ةريثكلا ايلا ارح اغب ثحت بادب يف ناك م اودع أ ا

 ا وهات هميلاطال قبال هنا لعاو#نا ضهر و .رخاوالا رشعأا امة غسل لوطاباعا مع

 أ

 1 نع هل فشاكي لا بذج ةطساوب و'موقالا قب. رطل لعبل دب دش رم خيش ةطساوب الادب قئاللا

 هك هللا ةفرع«لعشلل دب لم هاك عيوش بالطب دق كراش يغذيف +26 بوذإلا عم م ادأ سيل كلذ

 /" ب رااب راءالبلا كمطق اراودعشو قراقتالودر ءانلاةعالف هيلع تعقو ا ذاف كسفنب كالدقي رعتب
 ا

 !! هيلعابضرعتنأ يختي ةيصعب هللا كيا« ىققولل كر ءانمافيشهمتكتن اوهيصعت نإوهرذحاو

 اذ ايل اهلالاو ةءاغشلاب وا كرمانم هفرعي ايكتاوادج كاذل ىف عفديف ىعسبل
 ظ مري رط مزلاف هن لدا نم لجر كت عوقرلا كلل قفتيلاذافةفلا ثلت ةماخو كنع لب زيل كح
 ١ يف ىلاعت هللا ىوسام ىلا ليلا نعباقلا غارا# ءايش شا ةعب زا ىلاعت هللا ىلا قي رطلاطورشةلمحو

 ا الو ررتف ريغ نم للعلا نع ةهزتملاةبحلاو قدصلاب ةيفكلاب هللا ىلع لاب الاو*# ةرخ ًالاوأ دنا

 أ قامتث ىلا رومالا نم بلطت املك يف سفنال ةفلاخنلاءاو دو *#ضوع باطالو لاءالو تاغنألا
 / ركذلاماودو# اتوا داةتعاوارو طخ هللا ىرسام كرت سفنلل تاقلاخخلا ظعاو ىرخ اوأينراهملاصع
 | ةلجلاوا رسلاو' حورلا وا بلقلا وا ناسأنا ركذ ناكم اوسدلابجو هلا لالج ىلا رظنلاب ىلاتد

 ميبتك ف هر وار تالذ يف نوحلاصلا :اياوالاو نومدقتملا و اشملاو نونعتارلا الملا لك دقو |
 ىلاعت دما ادام روصتلا وهو هددصب نحنا امىلاعجرتلر ر*# نايمأ 1 اذه لعرصتةنو نابملا كلفاذ

 ةيحاة دشن :ملسو هيلعلا لص هعبتل نايفاثلا# قي را طلا اذهيف* قيدصتلاو روصتلا لهان

 نيعم ةرلعوهب يدمحلا ب بانجلاب يوتعما ى امتلاكلا اعنا ميج وجدوا قود قح

 ةلاحا بدًانلاوملس ردياعل ا ىلع هتروص راغ كس اكاياومللا انغلب ى خأ أي يملعا(لوالا)

 نافمانملا لاي ًاريزلا ةروصلار هتاف مطتست من راف ةبيمحلاو رماظمتلاو لالجالاب , راسا

 | هدي نيبشتا كروت ملسو هيلع يصون دلك ذلاح ينفث هرك هافكلم انميفطق تير نكتب

 تافصب فصتمهنال دن 5 اك كوس رشلاري هئافايلاو ةبيملاو ميظعتلاو ل الجالاب ابد ثم

 ده لوم رف او بيصلا ملسو هيلع ثلا ىلص يب ينالو هركذ نع سياج ىلا ءتو دنا وهو ىلا تملا

 لا هللا سانلا فرعا ملسو هيل اعنا لص وف هقورعم فصو هفصو فراعلا نال تافملا
 | نيب ةعماجلا لاكلافاصوأب ةفرصوملا ةلماكلا هنقيقح راسا يودعملا ىاعتلا نم (يفانلا)

 ا داب ًالايقةيهلالاتاذلا روثب ةقرشملاو لاعتملا ريبكلا هللا فاصواب ةيلتلا لالحلاو لاما
 ٠ دو_جولا قئاةحيفرطب مئاقلا لكلا حيورلا مل و هيلع هنا ىلص هنا ملعاف عطش نافلاز الاو

 هع 1 هاج تاذلا رون_*ى» قوات هنال تافصوأ اتاذ ١ نيتوإا نم ل ةقيتح ومثيدخاوعدقلا
 72 5 وصح بح 2 ب م ل ب رسما
 مح



 ا
 تمس َ
 ا نكشف ل دنفا 3م هقح يف ىلامتءهلل لاني وانيعواكحا ع و زيواعرا راما رايناصالا
 هيقاخلا قئاقطاوهي ةلاةةيقطل ا نيباخ رب |سو هيلع يأ ىلص ناكامأو ؟ و 1 نسر َباَق ا

 ةياغ شرءلا نأ دقو شسرعلا قرف جار ةلبل هماقم ناك اذغوأ ميج قئاقملا ةقيقح هناا

 ثم رود وم اطار كلو مدور مل نال ىملابا زري راصف هقوذ 2 رواهرساب هنت ا
1 

 ١ تاقوأ لل تناكرعلا قرف !سوهبأ اعمل ىلع هئاوت ةسأ د دعف قوات شرعلا قوف سيلذا تاتو ا

 ١ تل

 مو هيلطشا نم لاق 5 5-5 اك يعمر روض نوتيلا قاك 5 نع ء نيتفصلا قل قاكب ف صتم ١

 || كيعزمسعل هتركذلم تلعاذاق ينم نوم واو هلا نم انا ةلا بلا لوا يفمدقتلاثيدملا ١

| 

 تا
٠ 

 | دلعشا ىص يف قطصلل ريق ء ريد اللا ني َر ارلا نمافرلاو ماذحلا لحان ره فيعمل نمي ياصلا :
 ا

 برثملا اذهنمانق اذاو كاياومما انقتو لع اودع ىلاعتملا أ اثنا يدع ملا لالا ! لع روصت ا

 سو هيلع ىلع درب هلخ لف هب قيلبملا ع لكياروظةيدمعلا د ةقيقدل نأ نيمجا هلآ لعد ا

 ٠ نماقطلاى لأ ماع نان لا م هيف .روبطك حاورالا اعف قا هروب سل وجا اورالا ا

 ا ءاهسلايف هرب .ولف سيو ءأمسلا يف 0 هروراقك ضر الأ يف هروب يلو مسوأ رجاورالا م مع ٠
 | فكل نياال ثيحاللا دنعمرورظك شرعلا نيك نعد د اذ سلو شرعلا نيب نعدروبظك ١

 1 | القيت هيمو ا لق نكلر# لو الا ماقملا ن نءعام لكأ هيث هروبطن روك لعام اقءلكف# |
 ا ١ ءالو الاو ا الللاو ءايب الا نم كح هيما ارك ن اعيطتسال لعمال !دتيدأ اىتح للعلا !:

 مثرأف لسرم ىالو برقم كلم هيف يق ينزع لإ لت قودشإ عميل لسو هيل عملا ىلع هلوق ىنعمتالذو 1

 1 ا ١ 'كيصواو+ةراشالا بنا وه ره اناث ىربكلا هينامأ اياملاهرهاظم ةيسءارتل شل اي كتمت

 ١ نمن رافمسالا ُِي انكم ارمالوأ يفت دك راوءادععو هتررص ةظحالم ماودب ىاص ب 0

1 

1 
1 

 1 ٍإ
 0 ماع ةعسإ م عسبال قيش ماسجالا ملاع كرال حاورالا ١ملاع يف ِق درووطظلا < مأسج ملأ ا يو ١

 ١ ا

 إ
0 

20 1 
 1 كبي مف رامات ودل 1 دحر هدانا عاسو هيإءدقأا يلح اضف بكسور فاأتبيرآ 3 2

 ا سو هيل هلا ىلع لاق «يللاعتهقل ٠ ءاشنا مهب قمت و ةباصصأا ةدرذب زوغتف كبطاخي غوكثدعيو

 1 اقشعت ةيناحورلا» َ روعلاب ديقت هيلع ٌةالصأا ةرثك و ةمايقلا مع يع م رثا ال يع رك

 ١ مال 8 :
 ا هددع نوكبو هللا برب كلذ لجالو ملسو هيلععللا ىلحدل ر 0 مار دوه مما اة دايز بجوي

 ا جورلات بقلب هيعةاللاةجيت نركب اق ناسألاب هيلعق الصلاةحرتنا ذه ناك اذاذهممر شو 1 ا أ
 ١ لس هيلع هللا يل لص وباء ةالصتاوهورهاذلا ل اة نال ىاعت هنا دع عمال نوكي ل عراف |
 أ راوقسا ماودو ل ايفالار قاعتلا اوهدينطابلا لدعلا ةسيتنو ةنجلاوهو ناكلنإبرقلاب زوقلا |

 ا نبال ثرح قدص دعم يل زتدق هثادبع ووفق“ ةناكلا 5 لاب زوفلا ءانعسو هتروص



 | هلق هةرعم دا تدادزل اك لءاكلايل ! لانا مطارد“ ةراشنلا لم ةراشالا مهناةفك" .
 وفي لامها لص نا لوسريفهضرعم تدأ دزأ اموىلاعت هركذ دنع هدوحو تبنو نكس ٌ ! اكل

95 
 ىلع وهذمل هثررلاةرع نأ كلذو سر هيلعفثا ىلص يبن الا ركذدنعرا اب الا تروق برطضأ
 | طاعته هنثأ ةقردم 5 ترشأم اسو ديل هللا يلص يبئاةفر دوش يلو دودج لباقردقأ

 دادزا! 1 كرر 1 هيلا روهظلومهل ثثب نأ تأقم ةيطيال اذه لجالوملسو هيلع شا يلع يتلاةيلباق

 | لحل ةيملالا ةرشطلايف ةكماو قومك هلعشاىلع يباب ةفرعم تيرا )
 هللا ىلع يِ ذل صئاصخ ل0 ةراشلال عأاأي 0 ةرا 6 ل ١ قالطالا عملا 5 | ةثر 8

 اى كلا علخنا ةءاحاس ال ةيلالا تايابقلا نمل يفءايلرالا نمد أر نم لكنا ملسر هيلع

 "أ هقاديعل :رشدم ىهف الاو ايندلا راد يف يف روذلا ىلتاوسسل هتكمأ 3 ناكناف لوسرا نه
 "ا ةينسإوت ةيلاع اكلات تامع نفةرخ لإ يئاماوأي يدلأ يف 58 دادمتسا ىوقل ىتع اس

 أ لولا كللذ ىأر عب لكاس هيلع لولا !نم هل ةرتقلا, ذه نركتوةرخل الاف وا ايئدلا ا

 97 نءاهبق دعت ىأب 3 هاجروا تازوافقي وبدلا ةماكلأ كل انادي طءوتايلدكلا نع 12 ياغبا ا

 ا

1 

1 
 الت نم م لك ىرخأ ةعاط يلوأل يدسعملا ع اقلام نه لزاتويناننا يف راكالذ نعل سو اعمق ىلع 7

 0 موي ابخالا» لآ اذكحو ملسو هيام هلل لم يدلا نعا 5 قصت ضو عدمللا ا

 'رأ ودواوب ممتق ىرخل اةيغيك فه من نيدببألا ديا ءايلوالا نم هاري نم رئاسل هتداعوديأد ْ
 عيروتلا شا ذي سومشح كناو ضر ون هنأو هع لب ؛نركلا دام لسويلعشا ىلع هناظحالت أ

1 
 ةبوبغلاو ي ممداتلا اورودلا انهي قأ رفتسالا كا لمحأذأن ةريصبلاال ر مهلا نبع ضني هلا

 ؛ 1

 يعمق دحا هو همم قاذ مد وديلعملا لع هيف ءانلا ماهمدل لص نمو ءانفلاو اةمفصتتف ْ
1 

 قود دهث قد ةبغاو قرشلا ب مل .وديلعولا ل م ةعبشأ ل نأب قبساك هئيفيكو يزودلا قامت
00 

 يحورو يلق ف م اسر ديلعدللا ىلص هجم يدل هللاو يناف ك دوجو عيبجيف, مأسو هيأ عدلا 3
3 

 ديدشلا ايلا را !يدوجو يف درأبلا “أل! ناي رسدجا اكاكرشب ويرعشو يحج

 كد احل ١ ألام لاقدعا لك ىلع :ثيع ضرأ ةلسو هيأ ! ءّقا لص دبح ناو ذه دي ا را 0

 نمديلا محا نو ا ىتحك دحأ نع ؟ي دزأ او هيلع هللاىلص لاسقو * يأ 82 نينسؤمأاب ا

 رفطت سال ناعالا صقان ثنأ ءافكأل اهتقصو ىتلاةبحلا لحد | مناف هدلوو هدلاور دامو هسفت ا

 مايقلاو ةعبدأتلاو مو هيأ 5 ا ىلص بنا 1 ذماودب ملون وكب ولذ نم بتوديلاع عوضتو هلل ا

 .٠ أل ! مالو تال اضلادياعلا ٍ 1 دئعالا ع مهر ا 9 :رااعلا

 : ةيدمدل نوكتو ةعللطإ كالثبداآر يذلا ايلعةملخلا كاش قدصتي مل اسو هيلعهلأ لص هتاف |



 م م د سس و

 1 اةلاوه :اعنلا نع كااسض ىكيلف ملسو هيلع لع هيف انا ةلاماقم يف تققحتاذأ, ءايحان أ .أأ
 ' نأ هتيفيكو رولا نم تربل ىتلاةروصلا نمي !هنمكليلع ضافيام قات كالذدنمف دودحملا ا 5 ا

 ١
 ذا كإذكر" هيف ىثالثأ ىثح هسفنأددوتلاو هنأ ماسو هيلءهلاىل ص هلك يجوتددع ظحالت | 1

١ 

1 

 أ هروت نهتةلخ ءاينال الا عيال تناال يلصملا رحداظحالإمو يعل ماي تيل |

 ةقيقدلا كالت روظنو مل اسو هيلع ىل لصهتنةقيقدتارنذلا نم ةرذ لك يفو ماسو هيلع هللا ىلع

 || هجوتلاف اودي ىلع هنمرسكيفو ءايشالا ةلج نم *يشتن اودي يذلا لاح بسم

 ! كهجو بسحب ك يلع رسلا انهيلوتسي 3 اوكي ف نماكلا رع !!كلذبملسو هيل هل يلم ل

 ىلاعت تاكلقتب ىتح رخآ ماقمملا ماقعن .كلذك زي لول سو هيلع هللا ىلص هيف قرطتس ىف
 اهماج ةيدمحملا ةقيقعللا راوالماك انأسنا نو كل ذددعأ ملسو ه لع هكا ىلد هب هبءاقبلا ماقعىلا

 ًقراغةيدورعلا ماقال ابل اطا دبع نكو كاطعاو كالواا« للام ادمان رغطصلات الامل

 ١ يلدزتادالا ديس لاق 0 # ةريس يحأص ةيدح |تاقرصتبافراءةيدعالا راعي

 اهب ضيفا دهاشم يف دف قات المنا تاوعمأا اهب سانايا لمار كيف

 هربق نيبام (دهشم لوا) ملسوديلو هل هللا لص ديجلا ديس ني رواجناديبعلا 1 ادحلا اضع ىلع

 نمم اادماش 6 كلذو مرصعلايفدرو اي ةنجلا شاي رنمةضور ه ريتمو ملسو هيل علل ىل ِص

 اما تفتايه ناد رونلا رجب يف قرغتسم كانه ىلع ةرملكناف رون كك لع هيئاب رلاراوثالا

 هذه وأةيلادل ا ةزريلامله هحور رهوج يف لغد يا ابوي راصاذا نان الانا ؛ىدتبلا

 رولا جاوماوةكمالملا جاو! هيلا قاسناو ىلعالا الللو فلل ارسم ديلاةطقتلا

 تق مشان ! ذاجالا تقاخال كالرأ ينعمن هناك اصاخ ا راقن لسو هيلع ىنلل ةيسنلاب ىلامتو 1

 أ م ةمئد] هلاحو هتف :رء.ةلماكلافراخأ 1فراملاو ناكملا !ذهب قلعت دعم تع 61 أاميسال

 0 هناصس هو تيار( دهشم يلا ) +اهريغو باص او ب ارق بسنو لعاب ؛قلمتنال جملا رظناهين

 ا ' ضرعلاكترصوهياءتم لقطتو مسو هيلا هب تاتصلف ب عدغا ينتبعاوذر اخلاء التملا
 ا ا ءالعب ماسو هيلعدقا ىل لص هيدل لسوت اوديلا عفشلا !ناتيأر (دهش تا ) عرعوأل ةبسنلا

 ١ عطقنل ةلاوو د مالح قو ةورع نوك ل سانأإ | هظفدو هملعب و مهدادعا يف لوخدال ثيدحلا

 | ديشم)*ملعا هللاوكنيذ ىوساميف ريخالو ثدحم ىلع ءالتطتم وأ امد نوكت ناك سلادبا
 | تنك راهنلا الءدقو روالاريظ «فيدااررخلاو في رشلاربقلا نوب تربظ ةعفاو حيف( يف( عباد |
 أ ىراذهلا باتك يدي نيب ناكوتالصلا ابا ةدمملار بدل ةلبالا ماخرل اةسب رملا نمأبب رتاج ا
 |اقا هيف لوقاو طغاف كالذك و فيكيال هرما هرم ةراغنلاو را يفوهاقافورع هك 31 سيد[

1 
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 ام قوفينيشغدق ررتلاب اذاوديفل امأتا أو هنم بك نا ثرصو لفه مظملا يلوةردقلا لقب 29

 ا رونلاةدوم تير كلذ دنعف زرب يدخل راب تركي بارما تأ

 ثيقب روكا ةمقارلا نم ظاقيتسالا دم ةدااودجللا هلاوةفي رشلاةروصلا رولا اذه نمو
 كلاثلالصفلا* اراه الو اللي ىنع,ب فتال نمزلا نمو دم يدنعةروك ذل ةروصلا كلت

 6-0 !ر.ةني لكلا !ذهو دنا دنع ناكملا راع ق رقت هل دها.شلا يروصلا هلاكودللا مش
 *الاكمأو ةقدصلاو مايصلاو5 الصلاكهلامنا يف يناثلا «لسو هيلع لص هت هتاذيف_تالا+ ١ ا
 ها ا هئاذ اما لوالا مسقلا كلذ ريغيلا هي ادتحالا مايا تالكلاك ارناف ثان 1

 ملا لجأ هتزوصو اهروثاوأهربطاو !رافقأو ابك اوثاوذلا لما تناكا هتاف ملسو هيلع
 دردو دوو مالسلا هيلع فسوي نع جلما ناك اودع هللا ا اراهالعاو ا

 ا 1 1

1 

َ 
 ا

 ”ايللختملل يف هشارف ىلإ سوديلع هلا لص هلا لومر عمتناكاونلا علل يضر كلاءشيدحف

0 
 ا

 روب اهتدجرف لصو هيلعشا لص هلأ ل اوسرهج نع تقشح ةضرالا ىلا ةريلأ ! اهدي نمطقسف !

 هللا ىلص هلل لوسر ناكل اق هنعىفاعنهثأ ي .ر ةلاه يأ نبدبه نع ربخلا قرأ رتءقرف نيب 1

1 
 ا

14 
 مظع بذشملا نم رصفاو عوب رغأ ن ءلوطا رديلاةليل رمغلاكدهجو أل العب ايف غإس سو هيلع

 رهزأ هرثو وهاذا هين ذة مج هرعش زراجيالفالاو قرف هتقيفعت قران !نارعشلا لجرةمالأ |:

 ا نينرعلا ىنق!يضغلا هردي قرع ا. ئيبثرق ريغ ن* ع اوس ب جوملا جزا ن يبا مساو نوللا ٍ؛

 1 نانسالا جلفم باشا ملا عيلض ني دلعأ لوس جدأ ةيم لا ثك شأ ميشا هامأتيه ن هرم يس هول عب روث هل
1 

 أ

 ١ ا
1 
1 
 ا
 ١

 نطبلا أو كساتمن داب قالا لد اال ءافصوف ايدج هقلعن اك ةيرسملاقيقد !!

 ةبللا نيب ام لودومدرجتلا روت ا سيدارعلام 2 2 نييكتملا نيب امديعب ردصلا احيسف ردصلاو :|

 ردصلايلاءاو نييك اونبعارقلارهشا ثالذ ىوسا نيب دتلا ىراءطخلاكي رير-ثبةرسلاو 1

 ناصح بصقلا طبسفا مالا لام نيمدنلاننكلا نش ةحارلا بحبو نيدئزلا لي وط [؛
 عيدذ انوه يشع وافككو اخي راملقث لاز لاز ذأ ملا اهنعوبدي نيمدقلا حي نيصمخالا ُ ٠
 ضال اىلاءراثن فراملا ضناخاعيبج تقلا تنتلا قاوم نم ب اؤاةيكلا |
 لصاوتم مالسلاب هيقل نمأدي و هباعمأ قوسي ةظحالملا هرظأ لج ءامسلاىلامراغأ 0
 مالكلا شاب ثوكسل| لي وط ةجاح ريغيف لكتب الو ةحار هلت سبل ةركفلا ئاد ثماز راوسلا |
 نيملاب الويفاجلاب سي ريصقلالو هينلو هال الصفملكلا م.اوجي لكشي و هقادشاب همجي 0
 الو هل رصتنب تح «يشب قحأل ضرعت أ ذأ هيضنل ءاالمفي كيل قرش مليالوةمسنا ظبي |

 لإ علمنا ثدهاذاواسإ !ةبستناذاواب كضفكي د اغاراغأ ادا رمصتتيالو هفنأ بضذي يفي ||

0 



1١11 

 اىلادتعاو هتقلخ ةفصيف عماج ثيدحا لهو ماهفلا بح لثم نعت: ايومسيتلا كجم رثكأو

 ماج ىلعقلا داهنم ةيلح لكنا ةسارفلا لها ن اجلا عججا يتلا ةله كلاةرهاطلا هتأشن لاكو
 3 ءالاةياغيفوه يذلا لوالا دوجوملا هنالو ًاشامهل دعاوةروص هللا قلخ لكا وف تاريخا

 ناك ل ادتعالا يفةفي رشلاة قاما هذه براق نملك اذحلو ءانسو ءاهب وال الجو الابهوالاك
 تاذلا فرش يلعتلادلا ةقلطعا ةلماكلاةل دجسملا تافصلا نم هيفهّللا دجوا امردتب هريغ نم لكأ
 ةفيرشلا ةميظعلاةقلخلا هذه ركذ يلا كلاسلا اهياكال تدروأ امنا ( هيبنت) ىنعمو ةروص
 زوفتفهأ بحاصلا ةجرديف نوكتل كرر هع ريصت د ةعاس لك يفارظحلتو كيني عنيباهروصعتل
 نا لقاالفماودلا يلع كلذ عطع ..1 نافمهيلعهللاناوضر ةباصعلاب , قحاتو ىربكلاةداعسلاب

 مسقلا) ملسوهيلهلا يلمهيلعةالصلادبعتالاكلان ءاغاجةفيرشلا ةروصلاوذهرىقست

 شا فص ات االثمادقن ةكراادلاوحا اوةيضرلا سو هيلعملنا ىلص هلاعفا اماو( يناثلا

 * هيادحلا قرط س عا ىذلاه اف هنازيم يف ملاعلا لكل جر نم ك يهوذا و ابحسب ناوكالا

 قلخلا عيم رجاهلف ةمايقلاموي ىلا اهب لمن مرجاو اهرجاهل ناكةتسح ةنس نس نمو# مانالا

 اذه قكيوعرتلا مول سألا نال رد لكلا لب هرب نم ةرطق لكلا لب هنازيم يف لكلا لب
 راهغلا ةعبار يف س.شلان م روظا يش ينلاهلاوحاوهلاوقا سيلمو هلاعفا عيمج ركذ رد ردقلا |
 نم هتطب ىلع ةراجملا دشن ءودل رونذ.هنا لعدمايقلوطل همأدقاءرو نم دروأ» .كيفكيو أ
 ضرالا لابج كال لءجا نأ تر-اليريجهللاقضرالانئاز ةجيئافم يتوادقو عولاةدش |

 نيب هبصق هيف ععرلا قرغي موك ذا ناكها ليقواّبهذ نب رجلا نما يفأو رقفلار اتخاو يلافايهذ

 نيدوسالا ىلع نير وش نم ارغ هلهأعمهتيب يف ناكدقو ًيشدتيي ىلا لمي واعي هئرأو هيدي

 فتكدلف مهتم هللا اناعج اك ذالا نع الضف ءايبغالا لعن َمال ةرهاظلا هتافصو#*ءاملاورلا
 ىلا جاتجتالفهلاوحا ن سا نءةهصفملا هلاوقأ :اماو(ثلاغلا ءس01)ناعتسملا لاو ردقلا اذهب
 يف ىلاتفالات ثيح لوف ةناكمم عب كا ردانواهتم ةنوحمسم مالسالا بنك م ميجذا ليوطت
 *يخَوَأل اوه نإ ىَوبْلا نع 'قطنب اَمَ ولامن لاقو رج ل وسر وقل ذأ رزيزلاهمالك
 ذا ةقيقح,لكب وةهجلك «نساحما عما## اهيف دجت هني دح نم تعش ةلك يايا رظناف سوي
 هبن دقو ال أدل يشف كرت الوهبلاع انالاىدهدتو الا اريخ عدي |فهلاوقاب ةنورقم قاكعا ةياده

 هأضاو ةقيققح ةقيقحو ةقوقد لك لعدم: ذح :اابطاحادق نال نيل رم اوداينالا اخد لعجا ذو اماع
 جسم ب 7 ج "يس

 هقر ط ضغ حرئاذ ذاو حاشاو ضرعا بضغاذاو ىرسملا هدي ةححار ينعلا هماببأ بريف

 ١ كريب دجوي ريخ لكو# مايصلاو ةالصلاو# ماركا ٠ «لالملانيبر#هيأ اوذلانم م قلخخا جرخاو
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 ! مدار اييئناكذا ملدا هلال نويبتلا2َ اه ناكفءاوسدش ةرم ىلا نوكلا جا ف ةقي رط لكمرولب

 1 نين 57 فرشو ملسو هيلعءهشل لسد. النك لنا ءاملا نوب

 ا ؟ه+ ةنسيف وتلا يرصلايركبلا نس ا وبا ريهمشل هاا ريكلامامالا مومو

 | اهنع هللا يضر ريبكلا يركب ادمحي ديس دلاو

 أ هنعاللا يفر لاق ةفورجبا لهرهو ةيربلا اريخلءةال 0 ارداوطادقع هباتك هرهاوج نق

 محلا نعرلاش
 | ىلع ءاييد يفد اريشبةعاسل ايدي 0 هلوسر لسرا يذلا هلدجلا
 || ذا هدم“# نيلدبحلا رثلادئاقونيقتملا ماما هلمجو#نويبتلاه« مترا ريدماج ارسم هباعك يف

 يلوأل ة ةمحرو بونذلا نءامالخ اهيف لمجذ امركشاو*بامملا نم ةاجت هيلءةالصلا يف لءج

 1 الديس نادهشاو* ريدقلاد حاولا كلا ا هلكي رشال دو هتئاال هلال نأ ديبشاو#بالالا

 || * ريثكلا رسال يوذ هب اهصاودل آى لعو هيلع هلا لص» رب ذنلا ريشبلا هلوسرو هدبع ادم
 / نيعب راديف تركذ فيطا باك اذيف(دعباما )اريغ < ايلست ماسوخؤف قطن وأ لق طخ ١

 ا تاقثلا» ند هجرت ندب لاشي دح لك تيساو اسوهيلعلا لمد لوس داس 1

 | انينذيدملا ىريطاتتسالا تقتر#تافالاو امها نسديفاءوهيتاممنايبب هتعبتاو# |
 0 ةالممل!يف هيهبلارهاوشل | دقع لع هعيع ةو#«دوبملا اني رب اوث كالْذب ترجرو#دوصقلاب ىاعتي أ

 |( ورف ثيداحالان د عمللاو تاطابنتسالاو تالاثحالا نم هيف تقلطأ اكو هيربلا ريخ ىلع

 !| نم « نيطسلا رئاسأويل هب , مفنلا وجيراو *«اولاقرا ل فلاب هعنيب يريغأ ناك امو#يف روظاع

 ١ «نييلع عا ىلاةبجلا يفانعت ري و«نيلسرملا ديس ةرسز يف انرشجين اهل ًاساو#نيلاملا برها |
 ا | لكذا هلو انيسح ودوم هيلعالا اهلك رومالا يف لوعيالوت#هيلع رداقلاو كلذيلو وبق
 0 لسو هيلع ىلء هللا لوسرنا هنعهثا يضرةريرع يفأ نع 6 لوالاث دحام |
 3 1 دال يفت الملا ناملءاو * اهريغو ملسودواد وباءاورارشع هيلع هنا للص دح'و يلع لص ٠

 | ارشع ديلعدلا ىلص ىنعم نوكبر كيش ة حرا ىنحب ىلإ هتهللأ نمو يردهزالا لاق هاعدلا ىبعع

 ُ نييءدألا نمو»*راغنتدالا ةكئاللل ١ نمو# تامر رشع هيلع لزغي وأ تأرم رشع هم ري هنأ |

 0 ىلاعت ارق ف لاق دئاامهنعىل اتش ير سابع نإ نع هريسفت يف يوخبلا لقنو# ءاعدو عرضت

 , سايع نبأ نعد* لنوع ديك المو يلا حربها ناداراي وى .دلا ىلع نواصي هتك لمَو هنا نأ ١

 ديع هياعدؤان مو هيلع لمين !يعشات ةالصدإلالا وبا لاقو#ن روك ربتب ىنعب نواصي
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 [| هنغ هلأ يخرشأل٠: بسن أ نع عاج يذلا ثيدحلا ول !ءا هلا اعدل ةكئاللا اصر ! الملا هودكلالخل

 هيلعشا يلصةرم يلع ىلص نمو يلع ل هيف مذ درك نم لاق سو هيلعما لس لانا ؤ |

 أ تاثير ا بفذع طحو تارا درشعاهب هياء هللا لص ةدحاو ةالص يلع ىلص ن ه«ةياوريفوارشع

 | | همما ركذب ةقداص» دمع تركن هاوق#هل ظفللاو ينال ودم اءاورتاجرد رشعابب هلوفرو |
  1ماللا ل هيف هلوقو ديك اتلل هدازة دحاوةالص هلوقو# تازيتملا نمدب ىتلعتي مود خبنكو هتفصو

 || ملسوهيلع هلا ىلص يبنلا ىلعةالصلا بوجو يفاوفلتخاو بددال ليقو بوجوال انه وهو رمألا ||
 | وكذ الك ثلاغلاه ةرمالا مال سالادعب بتال يناثلا د«ةالص لك يف بجي لوال !لاوقا ىلع

 سات لك ف عبا ارلا +« يواولعلاو ىمهضلاو يحلل لوقلا اذه راثخاب ثيدحلا اذهب ل ددساو ا ْ

 |:| هلوقوهو يتاربطلاء اور شي دل ل دعسأو هرخآو هاعد لكل وا يف ساما *هل لديام يف أيشو |١

 | ءاور هرخخآو هطسواو هاعدلا لوايف ينولدجا يكارلا حدقكيفوامجتال ملسو هيلع هنا ىلم ||
 يفورخاوق ال ثي دحلا يتمموهرخآ يف ةلمسملا ءاملاب ودل ملا لادلار ناقلاحمتني حدقلاو رباج ا

 ناسح لوقا ذ لعو ةيبعتلا نم هغارفدنب هرخ آيف هحدق تاعي بكارلا نالركذلا يف
 درفلا جدقلابكا ارلافاذ ظيناك + ماد تاقطب ميلف تناو ا
 لوا يف ملسو هيعمل لص يلع قالصلا بوجوب لئاقلا ينعالوقلا اذهل اقأيفبن :.ناكوتلق ا
 هجو اف ةثالثلا هيف و روك دما ثيدحلاب لدعساهنالا هضيادطسوولوقينا هرخآو ءاعدلك ا

 لوالاب لصاح وهو ميظعتلادوصقلان نا ليف ناف#طسولاطاةساو رخآالاولوال' صيصخت ا

 ْ هركذ يفاهناكشالوهتدايز دوعقلاوطقن رخن الاب وطقن لوالاب لصتعو تلق+ رخ لابو
 دمج نع يحنملا لرق# ل سوهيلء هللا ىلسنيلشيف ءركك نعم مرظعاو خلبأ رخالاو طسولاو لوالا يف ا

 | ملاضيا هلوا يف ناك اذاو تلق#كلن ذك نكي هرخ ا لوايف ناك اذاو بكارلاحدقك

 || برا ملعاو# !ءاءثلو يدنعر ءاشلا وع لوقلا اذهل ينعا ةثالثلا زابتعاف كلذك نكي
 ] ريخالا دبشتلا يفةالد لك يف هلعاهب وجو هنع للا يشر يح مئاشاا انءاما بهذ ميف دمتعملا

 ا
 ْ لاق هسأرعفرف ظنا تن لاق هضبق واشامافرتدت نوكي نا تيذخ وأ تفنى دوعسلا

 فوع نب نمحرلا دبع_:رع د6 ثلانلا ثيدحلا لع هطسبل عا ذه سلو لوالايف بجتالو

 لوش لج وزع هانا كرشبا اليل لاف ليربج نا لاقت ل كالذ ترك لف لاق نمحلا ديعايشلام ظ

 لاطان دهجست الفخ لد ىو هتسيتافول اسو هي عملا ىلص فا لوسدجرخلا اقدن ءهللا يضر

 ءاوراركش تديهدف ةياور يف داز هيلع تاس كياع اس نءوديلع تيلع كيلع ىلصنم
 ساو هجولا ةرشب ل ريغت ريخ لك ةراشإلا كرشب لوذة«داةسالا يعم لاقوعاخاودمحا
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 اف ريذتق ةالطالا دنع ثوار لاق بغا ريما يفو رشلاوريلعا يف ١ ا 1 رالاقتديق رشلادي ران
 ١ ةراشبلا ريسفت ىلع تين نو رع أبادعب' ع ثق يلاشلا يوب يدأب 3 كولو الا يق ىلاعتت 7

 ا تقلط ةقداع تناك ن اذ كلإ ذب هنأ م" هتريخاف قلاط فاد ,يترشب نأ لاقاذا يشوذأ م

 | يقو تريخ ع قداص ريغلاواع ريغ نم ربخاناو ضرغلا ليصحت مدعل قلطتْل ةيذاكت فاك او ا
 | *ةراشإ نوكيال كلذدعبامو ربح لواب ةراشلان الع | لوالاو قلطت لوقو قاطت|ةقداص

 !| ىلاعت هلل اًركش دج ةمعندل تددت اذا ناسنالا نا دئاونلا ني ثيدحلا !ذه يف نأ ملعاو

 ١ ل .ةيساوةروعلارثسوة راب طااابيف آم رشا واهي نو ركتالوةالصلاجراخ نوكت ر رمشلاَو دععمو

 || "يوبال ريكي وهيدب امنارريكتلاب اهيف لخديو ةينئاوةمقتلا عافدتتا وا ةمعتلا ددهتوةلبقلا
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 ٍ ةنوقو هلوحب درصب ودعم” قشوم روصو هقلخ يلا سوو دعس دوج” يف لوقي وغفر الب دوجسلا

 عضو كارخذ ك دعينا جاع رجا كد معاي بتكأ+ رالا* نيقلاط ا حا هثادك ارابثف
 دكت ل ودرهسلا هو ماس ار عفر م دوا دك دبع نماهتلبق رك ينما اوليةأو#*ءار وامي ىبع

 مررظيالو يصاعلاو يلببلا ةيطراةدحسلا هذه ب تساوجمالسلا 1 وةيجاو مارحالا

 را ىلب«صخحت ىأر ولو افخا ةننث فاخنا ةننف فيل ناي داعلل اهريظي و يلتبال ١

 | انئالع ضعب لاق « دعست ال رثك <( يئارلا ةيلب تناك ناودهس فخايئارلا ةيلبتناكن أ رظنيف

 || ايواسق ناو الفالاو دس مسفلاهل ناكن اف يادب حاكتلا همت امنره لح هنا ىلع جي رق يغلي

 | ىلاعتهئادحر يوونلا قالطا نكلو د دوجسال كرا مالكلا اذه ي فتق همدع وا خسفلا يف
 ةيصعملا وأ يللا يعارب له دجاسلا ىعارب اذاف ايصاع ىلبلا ناك ناود#دوجسلا يضتني
 ارجز هيفن الدوحسلا يئارلا خيال ةيصحملابارعاظنم ناك ا يبماعلا يلتبلانا روظب يذلا
 سان لاب هنايصعناكنااصوصخو ءافخالاةحلص رم مانعا دوجسلا ن مةلصاحلا ةهفصئا وم
 لدتسف همقنلا عاف دنال رولا اماو#*ةمعنلا ددجتلاةعملسو هيلع هناا لص ءدوحس ناملعاو

 اذهو تلق *ادجاس رخةنب وتب ةراشبلا هتءاجاا هنا كلام نب بعك نعناخيشلا ور ام هل ١
 دجودقوةمثلأاعاندنالءدوجو ل ايلدلا نءدوصقملا نك نكاوام ا عادناوة قادت دوجلا

 نمو رزعو هيل مرح بيسريغ نم ةدحسإىلاعن هللا ىلا برقتف مضخوأ 6 لك ءؤرا اعاهشأو 1

 || بجي و اعطقمارح وهو خياشملا يدي نيب دوحسلا ن«نولاضلا نوب اذكلاةلبجلا هلعقيام كلذ |

 || ءاوسو ميظع بنذ ىلعهرارفال مهعملاض وهفالاو مهيلع كلذ راكتا ةخيشلل ىدصن نم ّلَع

 1 انذاعأ رثكلايفتقيأ «كألذ روص ضعبيفودصقلا اذه نعلفغ واهقدوحسلادجالادصق |

 دع هنعهللا يفر بزاع نب ءاربلا نع ع عبارلا ثيدحل الك نياسلا رئاسو كلذ نم ىلاعت هللا ْ
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 ساهي هتعاجو ثاندح رشعا مسا هللا يمك ةالص يلع لص نملاق ماسويت لموت
 | فدع وق ماديا نبا ءاورباةر رشح لدع لك تاجرد رشعاهب هعفرو تائيس
 أ هسنج قالخ نم ولثدل دعود فج نمدإشم نيعلا رسكي « يشل ل دعو نيعلاحتفب باقر رشع |

 ١ باوش هلا رادقب باوذلا نءهيف :دحاولا اةالصلا باوث ناهادعمو تاتسح رشعلايأ نكملرقو#

 | لاق دنع هلل !يغررأي يأ نبةدرب يبا نع س.اغغا ثيدحلا# ب باقر رشعقأ دعا يت لصاملا

 ! ابيب هيعش | يلم درلق نماصلغت: الص تما نم يلع لم نمملسو هيلع ىلإ !سهنالرسر لاق

 / هاور تائيسرشع أويحت :ءامعو تان شعايبدل بتم تاجود رشعاوب ةيقرو تاونص رشع

 | صالخالاع ءالا ل هجيال باوذلاا له ناد ارملاو ىلع لعاق نم لاح [صلختدلوة *ةمريغو يفاسنلا
 ل ٍلسوديطعمُلا للص يبنلا ىلعةالصلا طعارو هةهرسالا اذه سياو لص م صالخا نك كيل ناف
 ١ ردقإ هبارثنأك ص الخلا يأ كاف | يف صالخالا دوجو ث'دا ىلا لك باوث لودح طرش
 ناو *غالا هياعىلب دل باوث الف ط قف ءأي رثاثعابلا ناك ن راف باوثلا ثعابلا ناك نأ ثعابلا

 1 لصف نيل نيب كرشأ ناف# هعمحاي لصاحب ارهلاف طقذ هللا سعأ لابتبا ثءابلا ناك ٠

 ثيدحلا و ةممالا هللقام لصاحا ةمافيمض وا كراك ايو ةيفابرلا ثعابلا رد, باوذلا نم ||
 مسوهياع هن هللا للص يبنأ 1 معم ملا انيتعما يضر يماعلا نب ورم نبل هنبأ بع ن نعا## سداسلا /

 ١ اهبهيلعملا يل امةالم لع ىل نمهناف"يلعاولص ملوقبام لتماولو قف نذل ممعس اذا لوقي |
 نك فنا نرك انا ناوجراو هللا دابع نم ديعلالا يختنال ملا يف ةلزتم اهنافةل يسرلا يل راس مئارشع

 يف ين ًاينذؤملا ةباجأ فمالكلانأ معاو## ىلسماورةعافشلا#ل تاحليسولا يل هلا لأ ١[
 هل بخس نازالا مع نم .ناطم يدلل اع نم ضرفلاوىلا ماهل ءاق نا تادابعلاثيداحا
 دبعلالا يئبتتالا هلرق#ةليسولا هلت ال أي ناو ملسو هيلعدللا ىلص يبنلا ىلع يلصي نا ةايفدنع

 سالو هتالجتو هعيش يأ ةءاب ةلادل تاسلرق «دحاوال !اققتسمل ال هت يعجدبعلالان روكتال ي

 نم لاقاضيإ ورمس ب هلا دبع نعو# ماسلا ثيدحلا 36 تح ميما ارحتناك اعاد 7
 هدا الم نيب كلو هي لمتد هلو هيلدا ىلص ينلا ىلع ص
 ثيداحالا يق ءرادقمفلعخادق باوثلاا لهنا معاد (ميف داهتجالل لاجتالذ ا عنرلا هةكسرلا
 هلاق+ ىشب ينبلعالكت نيشئاثيك ب باوذلا اذهب لبنك سو هيلع هلل لص لا ناف كما ع عمار ا

 ا هلا فكوسرعبصأ, لاقدتعشا در يرامنالا !ةيلط يلا نعد مقل ثيدحلا منا
 بيط مويلاكن عصا هلأ لوسرأي اولاق رشبلا هيجو يف يري شفنلا !بيطاموي ملسو هيلع ىلص

 نم كيلع ىلع نم ٠ يللاقف لجو زعير نمتايفاتالج ا لاق رشبلا كهجو يف يري سفنلا ١

1 
 ا ا
 ا
ٍ 
| 
 ا
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 ِِح ا 7 سمو

 أ درو تاجرد رشعهل عفرو ثاثيسر شع هتع حمو تاسع رش عابس |بعك هال 52

 ١ ع 2 ررظ اذاملعلا لها ناد“ اونلانم ثيدحأ اذهيفنا مل أءأ او*يئامالاودمحاو !وراهاخم هياع 1

 ردرس ههجويف ممل ربظ اذ ! ملاعلا باجيصا ناو كلب وحرف سانلا رسب تادابعلا نم ءيش
 ملم ءادباءرلأس !ذأو سأ دا ريخالا 0 نماولك نأ كلذ ايدي هع أ

 دزو كهنع مولا سأرورس ههجو يفاو ًاراذأ اك سديم لس وسد ,باعص ]نأ هيفو

 مظع باو هيل يبث هفلب اذا رسب ناك ملسو هب عه ىلع يبل نا هفو*+ثيدحلا اذهريغيف
 ا نع 2 عساتلا يدخل او#9مل عا هئاوقمالا هذ ملسو هيلعشل ىلص عمم ناي هيفو*+ هنمال |

 ا هلا لوسراب تلقف قربت ههجو ل راساوملسو هيلع هللا يلصولا عسا دلاقاغب طيبا

 | ب رهظب و يسف بيطتال يلامو لاقفاذهكموي نمارشتإ رهظأالو اسفن بيطا كتيارام
 .بعك ةالص كتما نم كيلع لص نمدتاي لاقف ةءاسلا مالسلا هيلع لب ربج ينقراف امئاو
 8 اهتم كلما هل لاقو تاج .رورشعأ مب هعفرو تائيس رشعأ مب هنعامو تانسح رش اوبل
 كمي نأ ىلا كنتاخ ن دل نم اكلم لكو لجو زعدش نأ لاق كلاملا كل ذأمو لب ربجاي تاقكلل
 ناسا اذهيفر#ياربطلاها ورش لعمشأ لم تناو لاقالا كثمأ نمدحا كيياعيلصيال

 | ام مع اذا رسي ناك هنأو مهيلع هتقفش يظعو هتمال ملسو هيلعهلا لص ين د1 ةبع ناي دئاوفلا

 دمخأ ةياوريف نا ملعاو#ثي دما يف ركذامرماسو هيلع هللا لص هرورس مظعةمالء ذامعرسي
 هللا ىلس ينلانأ لعق كل لاقام لم كاللادل لاقو ةياورلا هذه يفوا ملثم هيلع دروةقباسلا
 درة ةيضن 5 وكالذدمبالا لوالاثيدحلا يف درأوأ أ ظفالاب ١ لو ربح هملعيإل ملسو هيلع

 لاقي !؟كلذب كاملا رءايذلا وهياعت هنوكل زاجلا اليس لاراب هللاىلالوالا يف
 ىلا درلا ةبسأ نو و كلذك ناكاذارنييلو !مئانبب سانأا رمايذلاو هوني دملا ريمالا ىنب
 رغاظلارها ذعو كلملا نمو ىلاعتهثأ نم درلا دجوي نأ ية اا ينكلملا

 هللاو كل ذ نم عسواىلاعتللالمففو باوثلا ةراك ماقمماقلا نال تالاتحالاءذهنم يدنع |
 هجولا نسا ريراسالا سوماقلا يف لاق هنساعت يأ وزي راما يدا يف هلوق# مل اعأ

 ١ ماللا حتفب ولادلاع ضب ند تاغل ابينوكل ةلغ نيح نماندءادعمئامز فرط ندأ نمهلوقو*

 ١ داو لا دلأ نيكس مالا مبوب ادلانيكسنو ماللا م ذب نزاو فعكك نرارامبقتا هك

 ١ ثيدحلا اياكم, يزيح دئاقنك ىو لأ نول فذ

 0 وراك 1 هيلعالنا لمهثالوسرلاةلانهعملايضر ما 0 رشاعلا
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 وا

 انا تلم ثيدحلا يفد |وة نأ ملعاوجج يف اريطلا»أ اورأ ارشع هلع ينكل المواذا تيلصالاّةدحاو

6 

 1 لص ةالم نرميسيتكت الموانا |تيلص ثيدحلا اذه ريغيق دروهنا 5 اءاو # أم بيرق تقو

 دارت ادرخىلامدهقل لوقو *«ملعا هقلاواذ يدلع دعبالا كاذب ملعيم ملسو هيلع !يلص يلا نأ

 نعي رشع يداحلا ثيدا ا هنعىلامت هللايغر ورم 6 دبا دب ءيثيدح يناثيق دروامعب ||

 مميت لا يف ل: دئاف الو هربت يف ةحلاصلا هما لايعاب رسب ملسو يعل لم ينلاناثب يدحلايفو

 مالسلا يتءأ نع ونا ينيحاب يستكُت الم ثنا لاق لسو هياعدللأ ىلع يبن لا نع هنعشا يفر
 ثيدحلا يلرالا لايحالاديكي ظنللا اذهن املءاو+ هسيغم يفنابحنياويلاسناءاود ْ

 هدر يلع زبن ملا نع 6 رشع اعلا ثيدحلا بلع هلا هللاو ثيدحلا اذهل قياسلا ْ
 3 ءاورينخلب مكالص ناف"يلع ءاراصق م ينك احلف سوديلعهلا لم ها لوس نا اههنع

 الفابببشا اهو ةيلخالاك اهيفىل اعتدنا امل لا يكس ءالارسا ًاذهن.يبنقسيمنأ طءاو# |
 هنع ثا ييخر سنا نعا#رشع عبار اثيدطلا 3لعاشاو اييفإ وديلع هلال 5 يبل لعيلصي

 مدقق أ“ اميلعت دايز رثيدحلا اند يف ناعأ او«طموالا يل اريطلادأو :تأغ :ح رشعكلذ

 رهراعدللا ىلص ةزيلجلادئا ني وهباع ىلع هيلع ىل صب امو هيلع ىلص ىدلا أ

 ٍْ هللا لص ةالص ميل ع لص نمرحاسو هيلع هنا ىلم هللا لوسر لاق لاق هنعمل اعت هللا يضر ةمامأيإ يأ
 | ىلا لكوم كلمدلوت + ريبكلايف يناربطلاما دا يغلب قحاب كو مك ءايبءاجر ارشعا بدلع
 | رشملا مراتب لكو م هنا لمت وملسو هيلع هل ىلع هيلع .ىلع نمتالصبو ,لكوم هنأ لمتكمرخأ
 1 يناثلا ى + مئامالوذيتالا ثيد احالاو دي ور دبر الوألاو ملسو هيلع هلال يبنلاىلا هنأ نم

 أ درعسي نبا رع رشع يناثلا تيدا ولمالسلاوةال هلا بدر عدنا ددهالا

 ١ ىوسدل بتكو هيلءتيلصو هتالص ينتاب“ يلع لص نم !سو هياعدشا لصهللا لوسر لاق لاق

 | واعمل لص هلل ادئاوالا فر

 د

 !! ليتناف* ةقباسلا ثالاتحالا نيب نم هنيعي لب مدنا« يف كلاثلا لامحالا دب رب ينككالمو
 ؛! ثيدحلا لوانالةعملا مريب صرصةتكلملا نمر ىلاغتهفا ند درلادرجو يأ املهنأ لاقيدن ||

 1 باوجلاو مم لب مولا اذهب ديت ثيدملا ا رخآنال اذهلاقبال تلق كلذ ىلع لدن ةنيرق |

 ' مايا رثكأ هنال ةمالا. ذل بارغلا ريد دكت لجال وحافلة مجلا موب رمالا نا ةعيرالا ذهن نع|

 0 نأ لمعي و هيلع: الصلاب هيفةمالا باو رثكينا ماسو هياعمشا ىلص بلا بحافأيأ او ةمجخلا ا

 * يفرورسم وهوةطساوالب هتماوالص عسا هنالا ةمجلا ويف كلذ رمال سوينا لمينا ا

 : ملسو هياعدللا ىلدهرورسدأ هزيل كلذ نه راغ هكالا أيحاف هتماةعاطب سو هيلع لص رق

 0 , كليايقوا ةءاس نما | يتعمو < قي فوتلاهللابو ف نعال 6 ةقنشلاوةرحلا | مظع لعل دي هيما ذهو

1 

 أ

 ا
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 مو هيلع هل ! لما لوصر نع نعش يضرقرا رش لان ء 6 رشعىمأ املأ ثيدحلا 34 ا

 نأ أو »< دواد وباو دمحأو اور هيلعدرأ !قمسيحورتيلا هلادرالا ”يلء بلدحأ نم امرلاق |

 نال تطنم يوري دارملا | ئاوادأ ارعهرهاظ س كثي دحلا اذهو نولصي مروبق يف ةايحاءاينالا

 نبداعت هد رشع سداسلا ثيدحلاو معاق هللأو اهنع اهب ريعفحورلا ةبزال طل اونا

 ءاطعا اكتم ىريقشب لكوملاعت هلان السب شال !لوسر لاق لاقدنعهما ير ساي

 ناني نداناةمديي مماوهعتأب ي ينخأبالا ةمايقلامويىل ىلا دحا يلع يلصي الف قث اللا عاممأ

 كلذ ىلع ىلاعتو كرابث برلا لصيف رخآ 1 تيدح يفدروهنأ ملعاو# راؤبلا أ اورك لع ددق

 دعب يأ ناجالاهيق ليقبال يذلا تقولا ثي دخلا يف ةمايقلا موي دارملاوارشءةدح ار لكي لجبل

 ١ سو هيلع هللا ى رم يبل ىلع لص ٌممويلا كاذ صقتلا نْمآ اذاف اهب رغم نءسمشلا عواط
 ريغ اهنالسود اع هللا ىلص يبتلل هت الص كاملا | خيلبت قةدئانالر دقي هتالصالو هنايا لشي

 ربعو كأللا اهلي و كبق ىلصو رعسا ءاهعراط لبق انمارم ناك اذا امأ اهياع باتمالو ةلوبقم

 دعس باز رشع يالا تيدل / اهللاوأي ,وئاب رق هنمدب رقل ةمارقلا موب نحشلا فب |
 «يلع مرثكأ ١ ةعايقلا !موييب سانل ايلوانأ ملسو هيلع لص هللا !لوسر لاثلاف هنعمشا يفر

 مولا كلذ يف ينعافشر ينجح مهقحايب سادلا يلوا ىنمردحي# يف نايحنبإ !هاورةالص
 شت و

 تعف”لاثدنعلأ يذ رفعي د نب راع رثعد ماملا ثيدحلا ادلع هئاوم هم هقلادلمج

 امهيلع لمتتكتالملال ازنإل ةالص "يلع ىلص نم لوقي و بطخي ملسو هيلعمّشأ ىلص هلال هنأ
 ارمالع اذا بيطحلا ناشيدحلا اذهيفو#«دمجاءاور رثكيأ وا واكالذ نمديع“ للف "يلعىلص
 هيقواعتاصنالاب نورومأم تال مالعالا يف لبا هنال بطخي وهو نيلما هب باوذلا 0
 مزمن أ هيفو دو بطخي وهو مهعفلي اممهغابي ث حب ةمالا هذهب سو هيلعملاإ ص يبل مائها نام

 مادا هيلع يلصت ةكئئالا انا مدقلام يلعقداي زشيدلا اذهيقو م. يلعملاةنيكسلا مضنباتيش
 كل ؛يلأ نع 96 رشع م سانلا ثيدحلا9كمعا ىلاتهقلاو :ملسو هيلع لص يبلا لع 5
 سانلااهيااي لاقت مان ليللا مير بهذا ذاملسو 4 لع هش لص هللا لوسر ناكل ادعمنا يضر

 هللالوسراي تلقف بك نبيبالات فا توما“ ءاجةئدارلا ابعبتل ةفحارلات ءاجشا 0-4

 وبل ثدز نارتئ شاملا عبرات ة تمام لا يتالص - ناكل لج عناالسا املا رثكاينا

 نذالاق ارك ق الص كأ لمح أ لاق كلل ريخو رف تد: ناو ت؛شأم لاق فصلا تاقكلربخ
 ثيدحلإ| هيف نا رلءار«هح ضو عأجلاو يذمرتلاو دما ءاور كرنذشلا رقفي وكم يفكك

 اهاييسلا
 دنع كلذ لقياك اعاو ليلا يف هب اتم[ ارك ذي ناكراسو هيعمل !ىلص ينلانا داو دئاونلا ع نبأ

 0 لا فس.( عي يح ايس ل مل عل للا ا ليحل طا ح6

 ء ادعس

 1 ا ا |

00 

 ا
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 ت*اجهلوقو ثنا ءاوصالا عايسيف بام ف تارصالاو دهتقركاذ نال 5 برلا يضم ا
 8 فجات 7 يلا دورا ةياثلاةخفالايادندارلا اهعبتأ ىو ءالادزغلا ٍيرقفجأرلا ١"

 م 1

 ْ ”عيمج اهني توعوكرخي ىثلك اه لزلزتي ىلوالا ةخشلاوخقق دات ع 7 قال ا

1 
١ 

0 
 ١ | لوالاف اتهم عتدا 3 لاق نس نوعب را والا نيب د! ةيناثلاةخزلاو* ىئالخلا +

  1ضرالا لزازتتةفجارلا فورتدهاجي لاقر+ىلامتهفا نذ أب“ يش لكى بخ ىرجالاو» يش لك
 : اولاق#ثسيبلاةفدارلاو ةمايقلاةفجارلا ءاطعلاقرد"ايسلا شدت نيحةفدارلا اهعبتلو ىلابجلاو |

 | ريك لقيف ةكط او+ىلو الا تفدرا توكل ةفدار ةينانلا تيعموتكرطلاو توصلاةفجارلا صو
 :| موتلاو مونلاهيفالح تنولا نإ توملا : يب يميو ةفدارا !وةفحارأاب تقولا اذه يف سانلا 0

 ٍ ثيدحلا يو * < مموأ لوزين هين معارج 22 زال ميديا ندع أم مظعاب جر مد سه الا دنع

 سو هيلعمتا لص هئاذ كلذ نم يجني اهملظعا نملسو هيلع ها ىلع يبل لعةالصلا |
 ملسودل ع هللا ص يتلا صرح ةدقثيدحلا يقو+ماقملا اذه لئسفدي .عتالصلا لا ل رئاسلا |[:

 | ارعملا وس لعدباعتا صرح و دش هين اع هيلدا ص هفوخ ة دو هتماظعو 2

 | رثكأ تيدحلايف هلوقود# ريدق «يثلك لعدناةرخآلاو ايندلا باذع نمثل اناجت تايم
 ./ يفر +كرلع ةالصيئاعد رميا قالص نمكا كل لمجا كف ءاددلا رك أد اناوللق ةالصلا

 مهجاعزناة دارأ شو ىرخسأ ةكح هيفو# هعوئر ققحتل يقتلان ءيخالل طظفاب زيمتلا ثر دبل

 امدل لاق هنال هبام”ال ملسو هيلءهّللا ىلص يتلا ةفط الم هيقو او ظق تي ىتح مالكا اذه عامسإ
 مهفطالي هظعو نم سانا 36 اذا ملاع أملا نا هيفوريخلا نم: دايزلايف هباعجا ةبغر هياو# تش

 هللا لوسر بامجمس؛نا هيفو* ريما نمق داي زلا يفاوعمطب نام يشبتي مهفطالاذأ هنا ديئوج

 #:احدلا ريغك أك هنال تدلل يوار لضف هيفو# ءاعدلا نورثكي اوناك ملسو هيلعمشا ىلع
 لع ردق نمنأ هيفو*سانلا ظعول لبللا» ءاتثا يف اناظقي نكي لسوهيلعهنالم يبلانا هيذو

 ا ثيدحلا لاو ملاعلل يللايف الا ظعو بابها هيفومب لفيف ناك ت قو ”ياينريخ

 | قالمكلا + لجأ“ هلال وسر اي لاق الجر ناد دج نع هيب نع نايح نب ىو نع6#نورشعلا
 هلل لوسر لاقهللا لوسراي اراك يق الصف لاقمعن لاقنيدلالا لاق تئش نا ممن لاقكلم

 هنا |ءاوجيفاربطلا ءاورشلةرخأ وكان د رمانم كمما امشاكيقكي نذالسو هيلا ىلص |'

 اهريغ ردقو ردقالو نمز زالوتقوباهديقيمل هيلعةالصلا نعل سنيح سو هيلعهشلا لص '

 عاطتسا اماهتم راكي صخعتلا نا ىل!ةراشا كلذ يفو هنعزئسنيح موصلاك اهتقوو ثادابعلا نم |
 أ لعا هاو ههبشأ امكن ريغ نآرقلاة* ارقو تاولصلاك مالالا ابك رفيالو تاقوالا رئاسي ١
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 *يلع ةالصلا نم اورثكأ مسوي هنا ىلس هلا لوشر لاقل لاق هنعشا يمر ءادرالا با نع |

 ”اينالاداجأ لكاتن !ضرالا. يلع مرح هللان 0 لا تلا 530 !لوسرأي تلخ_ لاق قم

 رعادشأو هيلع ضرعتم ل هيلع لم ينلاةمأ ت”ااعانأثيدحلا ١ ينو هجام نبأ هاير آ

 هللا لوسرلاق لاق هنعىلاعت هللايبخر ةمامأ يبا نع 96 نورشملاوشاانلا ثيدحلا 9ع |

 دمحاءاور هيف يططتال لا نما ءرثكاف ةعبجا موب مايا لنا نأ اضيادروو*يف الان دملا |

 11ه

 1 م تطل 0

 1| ناق تادايعلا نم اهريغو ةالصلاو موصل 1 نالط لمس ناسللا لاهتشأو : ناسلابيفافبأو

 يبدلا ىلعذ الصلا ىلع ىلاعت هللا اننادأ :اضعالا نم هريوغه مم كرش, لب نا.للاب صتخيالا امرثكأ
 ا تاير يردخلا اديعسيلا نع نور رشاوى داقسا ثردحلا 96عاهللاو ملسو هيلع هلل لص

 | هئاعد يف لقياف ةفدص هدنعن ين ملل سلجراكا لاقدنا ملسو هيأع هلل !ىلد هللا لوسر نعدتع

 ل 1 ف ايس و نيك ككاو تاتماوألا و نينعوأ 11 لعل د وكلاو ومروك دبع دمي يعل عمبللا

 فدا اع دسيعت زابسربأاورانءابسنكي حو نا نمؤم عيشنال لاقو 1:6

 ملسو هيلع هللا ىلع يلا لك ىلص نم هناقم دقتملاثيواحالا ىلع ةدئازلادئاوغلا نم ثيدخلا ال

 عرشلا يف ناعالاومالسالاو تاياسملاو نولتملاو تاتموملاو نينم وألا لع يصب نادل بتسمم

 5 مشعل ينانلاثيدحل ال ملعاهناو د ديكاتا رخ الا دعب | عدحا ركذو دحاو :ي5

0 

 مرني ىست الص“ ل تلرعالا "يعي دعب د ناوتكماللا مديت بشت دورشملا ةعنجلا موي

 ةعمج لك يف' يع طرت ت5 الص نافةمجلا !موي يف "يلعتالصلان :نماورُثك ملسو هيلع هللا ىبص

 يأ ىلع 0 ازعأ و*«قويبلا هاورةلزخ« ينم مهبرق ةأنأك الص“ ينع مراكاناكن ُ

 نب نيلءاواام»# ثيدملا ذلدكح مخاوف ةل لك يفذدك 3 ملسو ديلا يلم

 لرد يلع ع اورك ؟[لافنإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ن عفتعىلامت هبا يمرر نعابلايل

 ع

 ناءإلا يءشيف قييبلا»او .الو# يلع ضرعت هتمتالص نافر هزالا مويلاوءارغ ملا ةلمللا يقوالصلا
 اهتليلوةحجلا موييفكل طعدالصلا» نماورثكا لات سو ديل ءهشأ لهي يبلانا هدع هللا يضر شن نع
 رشاعلا ثيدحلا يفماي.دناءكلز يف ةكشلا وةمايقلا موي اعفاشوا ديرشدل تنك كلذ لعف نف

 ؟ لاك هيعمأ يفر يمأكلا انماءادل افابسوإ رعزالامويلاو ةعجحلاةليل ءارغ ةااتليال اود“ اءامثاو

 يف هنع هللا فر ةريرديلا نع ىنطترأ دل ةياوريفاشبايقأيسوةرم لاغلاق يلا ب ءاط وبأ

 سايعنبأ نعل نيرشملاو عبارلاش 3 دلال 55 أ اوسنان ءنايح نباو احلا اودواد وبأو

 هلعاو هامادعانع ما ىو لاق نام 2 يللا لسا لوسر لاق اقام هع ات هثل يضو ١

 نويتكي نيعبسلا نادانعم ثب د ذه نأ لعار «ياريطلاءاورحايص فلا اايناك نيس يعتأ ١
 00 3-3 . 2 ِ - سس
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 مس / د 0 سم بسم
 | 'رالل حابصلاب مولان نع ربعوةدملاهذهيف تباتك# راك يلع عمو موي ف لابو كل

 (ىلامتشا يمر ةريمعن .بهكن ع9 نورشعلاوسماططا ثي د اع يعأ هاومومأ مزال حابصلا
 | اطظنيمآ لاقةجرد ورا النانرفشل ررعلإ اورفحاملس و هيلا ىل هدأ لرسر لاقل اقدنع

 دقتأ هلل !لوسراي اءلق لزن الذ نيمأ لاق ةقادلا د هجر دلا قارا الن نيا لاقةيناثلا ةجردل! ادا

 لراعي لاقت ىلوالا ةج ردلايف"يلا ضرع ريجن أ لاق مهملات معيش عوبلا كتمانمعم
 كياعلميإ لفمدنعترإكا ١ دزمدعب لاق ةيناثلا تيران نين [تلقدار رغشي لق ناضير كردا
 ةيطا الخد ظ [مدحا وأم دنع ربكلا هي و !كردا نمدعب ىلاق ةالاغلاتيقرازف نيمآ تلق |

 | < هديك !.تاياورلا ضع يو*ةنمكلا نعوهللا ن هع لس يا دعب تعسر اهو اور نيمآت لق

 و ةثلأث عل دخلا عم زوجيو رعفلا زويودملا ع ابعث ةئهاعريشأ ناتغأ ابريق تييمأو

 نيمآو#* نطلانإ نوهمشملاو نيدصاقاهأنعمو م اديدشابنرمآ يوافق اع اريفوةلامالا

 ةايلا عني لاا لاعب مياط ليقو نياو فك ل ثم امرت حشنلا ىلعةيابميثو بهما ىعف لعق م .ءأ

 ءايسأ نم مسأ و 5 لقد نركيشل ذك يآ يمل فوه يذلا ءاعدلا تح ودهكأ ماا 1

 هب ررمأمنيدلارلا بن العار تاقآلا معي عادي «دابع لما ما وه ليقو *ىلأ انشأ
 اع اهرسإ اه لمت واممم ليما لوا بيلا ناسحالا وهاهرب و5 ةريك امهتمدحاو لك قوقعو

 هب ىذأتي لعن لكو مفاميفرةعاماود بقي دص ىلا نا حالا كلذف ل 0

 مارح ىسإلا ملك يفاحهتعاط بت ليقو * بجاوب سيل هنا ممنيملاب سيف ايذأت هون
 ةيدملا نعنإ ربال' يحن نا |عاو# قوقملا طباض فلام فادح ماسلا 0

 ص هاهقأو كلذ ىلعتاد يقع عر داحلو ةفب رش تايآل دلولا ىلع بوجرلا ِق اهريغي م 3

 ا سو ينعش لم يبلانا هلام هلا يدر ريرح با نعال نورشملاو سداسلا ثيدحلا 3

 ملف كلاما اوباهدنعدردا لجر فنا مغرويلع لصيرلا هذنع”ترك ذلجر فنا مغر لاق

 7 ءوأت ار درالذ بارألا وهومأغرلاب قدا يإ ل عر حد يملا اورنج «الخ 1

 نع 7 نورشعلاو عباسلا ثيدحلا #3 5 هللاو فعضو حعنلاب غر هيف ليقو نيفل رك

 هلل أرفع ةرب نينا ةعجضلا مو يلعىل<ن .لافإ لو هيلع هلأ ىص يبلانادنعمللا يفرةريرخيلا

 ل مم ل صم م يدعم

 كدبعدمم ىلع لجمبألا لوقي لاق كءلع ة ةداملا فك هللا لوسراب ليق ةمس نينا بوثذهل ||

 ١ | *6نورشملاو نماثلاثي دخلا د4 2 ينطقر ادلاداور ةدحاودقديو ينالأ بلا كلوسرو كيينو |

 هدنع ترك 3 نممذسو هيلعشا لص ثا لوسر لاقلاف اسهنحهثا يفر يلعنب نيسح نع
 #9 نورشعلاو عساتلا ثيدحلا 6 يناريطلا ءاور ةنجلا قيرط طخ . نع ةالصلا“ ل |



115 

 مدعتركذ ءملسو هيلعّيا لمهن لوسرلاق لافتا يرينا نيدح 1
 نسا نم ا يدل اوساط يلا نب :!هاور ةنجلا قير م ء ىطخ ىلع ةالصنأ زف

 "يعلم ملفءدنع تكد نمل دسملا ل اك ملسوهيلع هى ىلد ينلان ءديدحملاعت هلا يخر :

 لا ي

 ةثعدللا يفد رذابل ا ثيدح ازيد عصف نأبح نإ 'ويئاستلادا هدرا
 سانلا لخضغاب مربخأ الا لاقت ملسو هياعشا ىلعهْشأ ل وسر تيتافموي تاذدجرخ لاق ا

 مداعيلا نبادأ اورسانإ لا لزج كلا ذف يع , لصي ملنهدنعترك مدع لاق هللا لودراي ل لباوناق

 ةلرسس ةملكبإ مدقتملا ب باوالا عي لوصخت ىلع رداقدتا سادلا لذعأ هنوك يسن ا ملعاو#

 كلام نب سنا ندا نوث ال دانا يفاقا ثبدح اورد بلا ماظعاذ حرا يفسقت ىلع لخبرأبكرتو :
 ايهدحا لبةثسا نيب اوت ني دبع نم ام لاق مو هيلع لما ومر نع هن :عىلامت هللا يضر |

 مدقلام امبوتذ اهلرفذي ىتحانرغتي مالا اسود اعلا لص يبنلا لع ةالصلاو ءاءدلاب ءحاص

 ةالصأ !كث |مدقلامدب ريما :اونلا نم كيدملا انعيفنأ ملعاو *«يف ع وبادأ ور رخاتامواهنم | أ
1 

1 

 ل

 لاق هنعملاعت هل ي ىخر يراصنالا تباث نب مفي در نع وج .توثالقاو ثلاثا تيدح ولع

 0 هك دنع برقا دعتملا هنزتاو لع لع لص,بللا لاق نءملسو هيلعمتلا ىلص هعالوسر لاق

 عال ثيدملا قلع طسوالاو ريبكلا ةيسيئاربطلاو راذإلا ءاورينءافشما تبجو ةمايقلا

 يف يلع ىلع نمملسو هرلعهثا ىلصدنلا لوسر لاق لاف هتعملامتدلا يبشر ىناا نع النو الثلاو
 سهالا ثيدحلا قلي نانس نب رفمج وبا ءأور ةنجلا نم هد هقمىري ىتح تميل ةرمفأا عوب

 موق ساجاملاق سو هلعشا سايت .عدتع ملام ىضفرةرير هيلا نع لن وث الثااو

 رفغءاشناومهنع اشزاف : ةريهللان «مييلع ناك الام يل ءاونصي لو هيفا ورك ةيلالوع

 صقنلا يأ ةلسسملا ءارإ فيتو قوف نم ةادتفا ٠ انلاباون اقام ةالاومررغودوأد وبأ» "رول
 لكيم سو هياء هللا لص دللا لوسر ىلعة السلا هللا رك ب بائس! ءذيدخلا ل وهةعبتلا ليثو

 هنوق ىضفتقم تانن ًانممسأب# يفاصةننأكأب موك رئاذأ مهنأو هيفنيسلا كادك انمار بقعا سل

 ؤ
 ظ
[ 

 ا

 آ

 يناعي قدي جاوب نايك بيد بذي كانا مهر شدا دمويفعءاش نآف

 ةيمخا حبت لاو باذملاال لكلا لاح دقت باذلابدارملان |[ ىلع

 دارلصي نطواوركل ذيول هيفاوم عج يذلا سأ ملا تتادارأان ! نوكب نا بوئالاوهولمت#عو

 0 لوسر يبعاواصو ةيقدلللاو كل يه ناكرنال رش لءاوعحتج ادق اهي مهلا

 ُ ذىلعالا نوكتالذخا ةلافالاونيعتململا | اذهيىليلا طنا كلذ ذرثكب ؛قتحملسو هيل
ً 

 0 *ريمأ انيولذ هلأ عرش أت امو بوئذلا ن م مدقتأعر 6 ملسوفيأ اعلا ص يداي



 1 مذ

 نم لا دبع نعالج نوأ الئلاوسداسلات ب دحلاواهللو فالخ البانذ سيئه درحبك كا ير مص سر رو يح ل يي
 ١ | لسر هيلع لص يبا نا ةيده كالي دعا الأ ألاقف.ةربع :ريعلإ بك تبق لاق يول يلا و ا

 0 مدللا اولوق لاق كاولع يلصن ف كف كاع مل فيك انلعدن هلا لوسراب تل ةنانلع جوخ ١
 مياسلا يلا ل يراخلاءادر دب ديك جحا .أ لع تيلص اك دمت لآ عو دمت ىلع
 كيرالا !اذههشا لوسرايادلق لاق هدعملاست هلأ, يضر يردختا ديعس لان ءداينوثالثلاو

 كرابو مهارب أربا ىلع تبلد .كالرسرو كل 325 .يعدمج ىلع إم موللا او وأو لاف كيلعيف !هانكف |

 نماقلا ثيدحلا -1 9يراخبلاءاور يح ربا لآ يلعد معا رباع تك راباكدح لود دع
 | اولا مبع اهنعّيأ يفر يدعءاسلا ديرب! ينريخ | ىلا: قرزلا ديعد لإ ورم نعال نوت الثلاو

 ْ ىلع تياترو زاد قيلسمولا اورق لاق كياع لص“ فيك هالو » نا
 ا + يراخإلا» انردي تلي م كتام دارا لح تكراباك هب رذو جا وز اودم ىلعالرا دمع

 0 ومتاحوتب لسو هياعشا ىلع هى 21 لكيدار نأ اولاق مهتعم ات هس يضر *اىعلا نأ ملع

 0 م

 تفكك هيهبثلا نورها !ناوهوم مهي هلاقلا تن رشم بللا

 هنع بيجاو# مالسلا هيلع ميهاربا ىعؤالصلادبشا اس هيلع ىلص يبا ىلعت الص باطن

 | هيبثنلا نأي ينادلا+ ردقلاب ردقالال ةالصلا لدابذ ملا لصال هربثت هنا لوالا#ةب وجاب |

 ا نع عرطقم دع لع لع ع ان أكن ملسو هيلع هم ىلع ى ىلع لآل 1! ىلعت الصلا يق متو

 | ءاينا يهاع :! لآ لرا ود لاوس اذه ىلع دري وجه دعبامج لصتم دم لأ ىلعو هلوقو هيبشتلا

 هال« :الوة السلا لصال اذه عج, نأ نكي وءايينالاب ءايبالاريغةاواسم بل طيفيكت ||
 خودجما ياهل او يارب ىلع ةالاصلاب ل اويلسو هيلعفا ىس يبا ىلع ةالصلا بشلل نا ثلاثلا# ء
 أ نركب نار دعت طا اناباناذأت يسارا ل .ةملسو يعدل يلص هايبنالامطظسمو عودجلاب ا

 الضاح كلذ نم رفوناع «نوكيف «أينأ امنيا هراال | الال ةنزسو هيلا ىلصدم لال ا

 لصاملاو لسد هيا هلا ىلص يهاربال لصاحلا ىلع ادن دياز كلذ نوكيف سو هيلع هلل لمادييبل

 أ ةاللصلا :«ذعتإ عيارلا#« ل ففانأك رثكأ اهقحيف تناك نةنارضرلا جلا را 3 كلذ نع

 لوصح ل صم لك وحبيف تضشلا اذان لدم لك قحيف ةالص لكلا ةبسنلاب راز اركتال اهب رعأ |!
 ْ هلا ىلع ىتال لضاحلا "راكم السلا هيلع ميهاربا لآىلعو ميهاربا ىلعةالصأل ةي واسم ةالص ١
 | دراو لالا لنيقنان*دملا اهرص ال ةفعاضمافامضاة الصلا عومجت لا ةيسنلاب ماسو هيلع |

 || لك كي لم لكلا ةبنلاب قافتالاباده راركتلل رءالا ناب بيجا* لص اح هيشنلا نال

 ١ ميهاربال لصاحلا ىلا ةبفلاب هل ةياهنالرادقم لوصح عومج نم بول طملافكلا ذكن اك اذاو ةالص ا
 ع 2 2 ا :ةللس.اسصتحتلح
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 مالسلا هيلع يهاربالةي وات الما لاك لادرجت نم ليال سمات! #مالسلاوةالصلا هيلع |
 1 سو هيلع هللا يلص هللا لوسراةعبانلا نكت وا كلل ذمزاياغار لا وكلا دنع ناجل مدعوة اواملا ا

 نودي مل سو هيلع ضل لوسرف ةعباث ةالصلا نالاخلاو!ييلعةدئاز رويهارباةالصلةيواسم |

 لوصح اذه ةيسنف الث ههفصن رت [كالموالامناسن 'كازءازا اك اذه راصولٌرسملا ردقلا
 ممأ_«يلعادئاز لوالا عمام عوجتناك كلذ لصحا ذافهل امى امقنم لوالل هصالا كلذ

 يبل ةكربلاوةحرلا عمت اوةمحر هللا نمت ءاجالصا نال اولافاك رك ذلاب يهاربا صخو
 -_ ارك  .ىتماسا جب وسر ةسارس نيوم .

 يتلالاسف ديم ديِمَحْفلإ تنبأ | لمأ كحيلة ةناك ليووللا ةمحر ىلاعت لاق#هريغ
 دو نعم دي و#ييهاربال هؤاطعا ىبس اممةي الاء ذه هتنمشت ام ءاطعا سو هيلع ىلض
 كالذ نوكيف فرشلادّلاو دجام يف ةغلاب ديجتو دماحملا عاونال ىدتس» يا ةغلالاةةيصيدرو

 ةفلابم ديت نركب نأ لمت ودماجلا عيمصج دما قاققسال ليلعتلاكديعلا قيق د نبأ لاقاك
 هيي رقدتو ناب راقتي ركشلاودمللا ناذ ةبولطملا ةروصال ليلعتلاكتالؤ نوكي ودماح نم

 تاره ثالثةميل لكو تارمثالث موي يف ”يلعىلص نم لهاكأبا ايسو هيلع لا لصد ا
 ىنعسو مءاعايإلا نبا هاور مويلاكالذوةمالا كلت بوتذدل رغغي نأ ”يلءاقح ناك اًقوشو اح ||

 نملسو هيلعدللا ىلصدللا لوس لاقىاق هنعرلاعت هلا يضرشلل! نب سنا نع !6نوعبرالا
 ”يلع ىلص نمو ةئام هيلع هللا لص ارشع”ىلءىلص نموارشع هيلع هللا لص: دحاوة الص“ لع ىلص

 اماقمدثعب! مبلإ اة لوسرو ريخادئاقو ريخلا ماما كلوسرو كدبعدمح#نيييبدلا تاحو#

 | ةالصلا نم لوثسملاف كل ذك ناكاذاو ةفيرشلا ب الاب توبذلاو معاربا ةالصباهتاوا 1 لاوسلا ا

 || ىلع رادقملايف ادئاز .ودجلا ناك ملسو هيلعتشا ىلص هنأ لوسرل ررقتملا تباثلا يلا مهنا اذا

 ١ ه فاقكلا يسملاةاك ارحدالواو قاعصاو ليعامسامال.سلا هيلع يهاربا ل آود«نيدثابيقاقلا

 !| كالذكو ماظملا رومالا هذه نم داريا ءاطعالاو لاضفالا ةدايزل روكششالذو روكش ىنعم
 || ديدلا قيقدنيادلاةام يتلا هاهلاو ريان مّدأي زلاةكربلاو ىنمملا اذه بسانم فرشلاو دلل |!

 | لوسر يللاقلاةهنعمللا يفر لهاك يبا نع !6نوث الذلاو عسانلا ثيدحلا 96 ىلاءتهللاةمحر

 | ثيدحلا 9 مويلا كلذو ةليللا كلتديونذ رثقتف هل عفشا ياهرخكىلادل رقي نا اح ناك

 | ءادهشلاعمةمايقثا موي هللاهنكساوراتلا نم ةءاربو قافنلا نه ةءاربةيفيعنيب بتكذئأم

 || سو يلع هللا ىلص يبئلا ىلع ةالصلا ثيداحا رخآ اذهو طسوالاو ريغصلايف يناربطلاءاور
 || هللا يلص يبنلاىلع ةالصلاهباصا طعدناهدعيملاعت هنا يضر درعس نبا نعيور 96 ةقاخ

 ا نيقملاماماو#نيل برأ ىيس ىلع كناكرب و كتمحروكنالص لمجا مولا ولوق لل اقن سو هيلع
١ 
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 نال ويهارا | لت تيل 5 دمع ايلعو دم لع, لصوبللا*نورخ ًالاونرلوالا هطبقيا د دوم
 نم هلع كلم ا نركيذ ادحا لك ىن#ي ياهطبقب ىنعمو#هجأ نبا اءاور ديوتي مح كنا يهاربأ
 0 لامع ىلاهتشا يغر يفاشلا انم ءامأ لاقو نإ سوهبلءهقل مدع كلذ لوزي نا ريغ

 | كراب وميماعا ل 1 لعو ميهاربأ لعتيلص اكد دم ل | ىلعو دم لملم مهلا لوقب نا ةالصلأ
 ف يلع نعييورو# د تدم كنا ميهاربا ل ؟ىلعو ميحا ربا ىلع تكراباك دم لا ودمع ||

 رمت نعو# ملل وديلع هللا ل يبلا ىلع ىلصي يه وح بوم اعد لك لاذ هئا هند ىلاعت فا يشر

 | ةدسال أ |ملسو هيلع ىلحيبلا يلصي نأ ف اح نم» ءابقنلا اقوم هدعمللا يضر لخم

 ١ ّس ربا عتيل ايد لآ لعو دمع لع لص مهللأ شو يراذيلا ةياور يفءان.دقام لقيلف
 | الك دمحل عود لعلم مهلا ينو هنعلاعتهقلا يذر يفاشلا الص لوقي ليفوةرخ ىلا

 ين ررظيو كلف دك ةكرشلا ١ نوكيذ !هيغي ونولفاقل اكد نعلييم !اكونورك اذلا هركاذ

 يناثلا اندامأ نعالوا هانم دقام لوقيف سو هيلع ل لص هنعةدراولا تاولصا نيب ممتن ا
 دع < ةاللصلا زاوجيف !وفاعزساو ةكريلار ةالصلا يف هني رزر هجاوزاوت داي زي هنعهللا يضر

 يلاعت هلا يفر ليتني دمحا مهتممرق» ,زاجاف ال الاقتسأ'!ببنالاو ملسو هيلعهتا لص ينلا
 الو ركبنا ل[ىعل ص مبللا لاقيالف ال القتسا ءايينالا ريغ ىلع يلصبال نا نورثكالاوهنع
 ودو يراذلا سي“ يفدراو ثيدحيدمحأ جابوا يلع لصينكلو اهريغو رم عل ىلع

 مقوس اذهنايش /!ذ نع بيجو *«فرأ يل لآ لطلد مهلا لاقملسو هيعمل أ يلص ينلانأ

 ١ مهعز عَ ىلاعت هلوق ام اوهكلد ا ماسو هيلعمشلا ىلص

 || *مامأ نار اوتام اذا :ةزات,لاةالصبيلع لحل ميقو *مطعوا دارما“ ل كس كنالَص
 ا # اي غو يوورلاهتي ميلستلا نع اسوهيلعمقا ىلص يبنلا لةالصلا دارقا هركي هلا ملعاو
 آم هل رتشتست ةكئالملا لزتإ ب باتك يف يلع ىبص نءلاقهنأ حو هيلع هللاىلص بلا نع درود
 | ةدايز نا ملطاوعدتع هنا يضر# ةريرع ىلإ نعهريغو يتاريطلاهارربأت كلا كلذ يف ماو ”اماد

 ١ يووتلاهنيبو م هتمايث ملا نا هياط ذرك 21 ايدي زيف !نبالافالخ ةمدب | دمحمح راو

 أ نبال حالقلا رادحاتقم 24م يف 5 ضرس راكذالا !يف روكذلا | اذهو هراكذ !يقىلا ايلا محجر !

 ا هنا ! لندلبقنأ ١ اعيتىلامتللادمحر يوودلاةلاقمكا! ل, ابق ءالص كلل لل نأ ركذدقف ن السر
 ١ مرا اد رهو قيفرعلاهلابورطالاو هدفعساف باوص دب زيبا نبا مرك ذام ناو ةعدب سبل

 ا ل لكو مي» ارا كد لص اك هني رذو هجاوزار هل لو دمع ان ديس لكمبلل !لصو «ليكرلا
 كلا اجيب امان نح هل ف نمل انو اولا قوما وهلا مطاهلاود دج كئاريهاربأ
 م سس بج سج ا سها



 !غ١

 ًّ قباسلاٍناتكلا رك رخآ يف تدجودق هنعمللا افء يقاربتلا ف سوي زيقفلا لوقي يك لاذ 9

 تباث نعةيظع نبا ثيدح ن نمايور باثكلان نمت قوةرابلاةعقيبلا مارجلا دفع

 كري ,قح تحي مة مفلا موي يس يلع ىلص نم راسو هيل ءهللاىلص هللا لوسر لاقل اتسنانع

 مسوغب لءهللا ىلم ىلا كت الصلا باتك يف ىسدقأ لك دبع وبا ظفاط ور ذقت نهم دعقم

 هيس بالدم مامإالا لاق سنا نعتباث نع ةيطعنب محلات بدم نمالا هفرعاال لاقو
 مظملاثيدخل لاذ َّط ةنأاو دما هالفمهفعب لاق ىع ا ةدئرم لاقدلا نيممن يك نع يورو

 مناع ياووط ل ىلاعت هلئاياضا نمالا هيلع فوقولا دعب هب لما كر ةبال يذلا عيسجلار حالاو

 ليةرم فلاهرمت نم موي أ ينل سوهيلءدللا لص ىبنلا لس ىلصب نا نمثيدطأ اذه عايسدعب لل

 اهيمتيةرأب .هلاثوتنا ةعيا موب كلذ نوكيا والا ءاشين هيت وره لضف شلل ذ موب لك يف

 ٍنويمرالا ينيسحلا هللادبع نيفسوي ديس نساحلا وباثدحلا مامالا مهتم

 ىلات لاه :ر طويسلا لزاما ذيلت وهورشاعلا نرّعلا لها نم |

 ملشو هيلدا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا لفف ين قيد نوعب راللا هب انك كي هرفاوج نمو 0 ا

 لاق هفورغاذه وحو |

22 22222222 222222222222225 

 محيا | نمحرلاهلل مس
 ةدهجإ *ةماعلاو صام هتكرإب معو»# مالسلاو ةالصا!لضفأب هيبن صخ يذلا دجلا |

 هلاالادلاال نادي شاومع هسقث لك هيلع الصلاباتع عفد ذاوركشاو* هخرلا ينباثاده نأ ىلع

 ةباعساودلآ لعو هيل هللا يل إم * راثقملا ىطصملاهلوسروه دبعا تن كبش ارء«راقفلا دحاولا

 هللا ىرجأ ام مركو ديو لسوهتاكد دادموفش رع ةأزو هسفلاضرو هقلخد لع تي رثردجاوزاو أ
 ينغلادب رةمحرريقف لوقف ودع 3 و أرشع ةدحارلا ةالعلا ا ' ىلصو*ارج جا هيلع يلصال ا

 افيدح نومي رام ذحّللا دحر يوي !اظفاطلا ةيملت يويءرالا ينيحلا هللادب يعرب فقسوي

 نس اهتعمج م امو هيلع هلا لص هلوسرو لأدب ع ةمشمد[داو ديس يمال لاو: الصلا لف يق

 اهادأف اهاعرف يفاقم تر قاد رضن ل سرديلع هللا ىلمهلوقةيف لخدا ناءاجردي دعستك

 هتلخدا يمس نمي دح نيعب را يبما لع ظفح نم لسوديطدلا ىلع لون يفو* اممم اك

 الاب ءادتفاو ١ اقلب ادهش ًاعيِفَش تنك ةردؤو م ينعان ةايقلا موي

 م !اةهقاملءج مالعالا

 تس ترا 77 77# >

 يركبلا ' لسا ينال ةبيلارهاوجلا دقع باتك ى متنا باطخلا لصفو ةكلا وأ

 ا م م ب ل ا مم
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 او هيلعمللا ىلص ى يلا حبصا لاق هنعهلا يت جمر يراصن ايلا ل ةىلط يلا نع :كيناشلا ثيدحلاو

 ةالص كتمأ نه كياعىلص نم لاقن لجو زعيم ر نم تايفاتا لجا لاق رشبلا رثا كهجو

 هدانساو دما مامالاهاوراباغ هيلع درو تاعيس رشعهنع اهو تانسح رشعاهبهل هللا تك
 هناك يفريامالوقب كبر يراد اي لآ ةةكالملا يلاثا اهلا لاقذ ظفلب يئاسنلا ددعو #ديح

 دنعقةي اور يلو ارش عدي راحت لينال دحا كراع[ د الوارشع هيلع تاص الا دحا كيلع يلصيال

 اهنعشا يضر يبماعلانبورمتب هللا دبع نع ثلاشلا ثيدحلا و برهيا ىلا ت تاقانابح نبا
 ”لقيلف ةالص زيع,سابب هيلعدت .<المومقلا ىلصةدحاو سو هيلع هلال يب هنلا لءيلص نم لاق

 ديد راع نع مبارلا ثيدحل اوع فرقوم «نسح داتساب دحام اوررثكيل راكلذنم 5
 ترم الص يلع .ىلج ن«لوقي وبطخي وداعا لصهثا لوسر تععم لاق هنعمل يضر

 هداتساو هجا«نباوةبيشيلا نياودمحاءاور رثكيل وأ ثا ذ نمدبع -لةينهيلع يلستةكالمل

 سوه عدلا لص هللا لرسر لاقل اق هنعهّنلا ىفر لهاكيبأ نعد ساما ثي دحلا ولع ديج

 اها لاس ناك يلا اقوشويل ايح تار ثالث ةليالكو تارءش الث موي لك يلين“

 ةيع# هل لعاكوب أ مهنم بر !لاقوم.ءاعيلا نب ام هاورمويلا كالذوةلليالاثالتهب وتذ رفغي

 مل هيلع ها لمّا لوسر لاق لات هنعمق ا يضرهفادب عنب رياج نعال# سداسلاث م
 فراك نافءاملا نعم الق هس دقذ حا هقيلاعم قلءاذابكارلا نا بكارلا حدقك يول ءتال

 باوا يف ينولعجا ه:١1قارهلالاو برش برشلا يف ةجاحدل ناك ناو ا ضوق ءوضولا يف هتحاح
 ثيدمحلا ليو يارب طلو ةلتصميف قازرلا ديعد اور ءاعدلا رخخأ يفو ءاءدلاطسو يقو ءاءدلا
 يلع ىلع نء اسر لعالم ا لوس .ر لاق لاق هنمهنلا يضر رك وع ءادردلا يلا نعوم عباسلا
 نيدانس أب ركامجم ب«يف يئاربطلاهاور ءافش همكردا ١ اوسع يسمي نيحوأر شع حيبصي نوح

 هللا ىلع ثلا لوسر لاق لانهنعهللا بذر ثالاهنب سانعال6ز ءاثلاثي دملا ليد جاع دحا
 ةئام هيلع لصارشع: يعىلعن ,هوارشع هيلع ثلا ىل اصودءاودالص "يلع ىبص نب لو هيلع ا

 ةمايقلا موي هللا هنكساورانلان هةءاروقافتلاو .2ءارب هينيعنيبهل لإ ب تك لا« لاء ىلص ن 4

 | لاقرلسو هيلعدللا لصّللا لوسر نا هنعدشا يضر يسود رفعت نب نمحرلا دبعةريرهييلا نع
 ا نابحيام فاو يذم رئاودوادوباومل هداورارشعابم هيلع هللا ىلصةدحاو يلع ىلص نع

7 
 || يف ئري سفنلا بيط عا هللا لوسر اي !ولاق رشدلا رثا هوجويف ىري سفنلا بيط مو

 | نب نمحرلا دبع نعال عساتلا كب يدم *« ريغصلاو طسوالاايف يناربطلا اور ء!دهشلا عم

 . ةرم نيس موي يف لءىلءن ل سو هيلع إم هلا لوسر لاق لاف هنع هلا يضر ينةثلا ىسدع

 بح ا ل و ل بل م مم وم م يم



 | بهذنم ممالقاءييدياب# هما موي وةعمللا ةايلالا نوطيبم ال رونلا نم اوةلخ ةكمالم هلل نأ ْ
 كي ل ججحما

1! 
 ا ير زاملا شي دخلا هلي لا بادكيف لاوكشب نبا طف 1 هاور ةمايقلا مويةكالما دتخلاص | ك0 سبب
 1 طارب هلا لعدو ةيلعةالصلا سو هيلع هللا ىف ا! زم هللا لوسر لاق لاق هنعهّننا يفر ةريرع ىلا ن عا

 !اكيلءرالصلا فيك هلا لوس اب ليقةس نينا بو مذهل ترقغةرم نينا ةعمللا ءوي ىلع صر

 | ساشا اورةدحاودقعتو يالا يب .دلاكلوسرو كيبنو ك دبع دم ىلع ل مم مالا لوقن لاق

 | نعال رشع يداحلا تيدا ندح شي دحلا ل ةودننس يف يطفرادلاو يمدقملا ءايضلاو

 الص يتْئامةعمسا موي "يلع لص ن 7 مسو هيلعهلا لصد لوسر لاق لاق هنعهللا ىفر رذيبا
 ١ سنا نع رشع يناثلا ثيدحلاالرمودرغلا دنسميف ي ءليدلاءاورماعيقئام بولذهأ رفغ
 5 نططرم لك يف ةماييقا موب ينم مكبر قأ نأ سو + .اءدثا لص شا لور لاقل اق هنعىلاعتدشا يفر

 أ
 ١
 ا
 ا

 ةجأد ةئامدل هللا ىفق رم ةئامةمجلا يلو ةمملا موب يلعىلصن :مايثدلا ينةالصأ يلع راكأ |

 ١ ّ يف ءلخدي كلم كاذب هلل لك وي اين دل ئاوح نءنيثالثو ةرخألا ئاوح نم نيعبس |
 | ةفيحصيف يدن ءهثوئاف هتريشعو هيساودعتأب < يلع ىلص ف  نييفربيايادملا يل لخدت 53 ا

 0 يصعب يسال. يح نا يس مجال حصا مبح بوصه ب يش بس همس م دصيسعم بع عمم

 | يف دازو ركاسعنباو لاركش باو ءايبنالاةايحدين ركذيذلا ءزطايف قييلا هركذهاضوي
 | ةلام موييفيلع .ىلص نم هعفري رباج نع راجتلا نبا هاورو يت ايح يف ىل رلعك قومدعب ىلإ اع ناهرخأ

 | كرت ثلاثلاثيدحلالمابن دلابنم نينا الثو ترحل اهنم نهب جاح ةام لهل ىغق ة رم
 م يقىلع - ىلع نم مل سو هيلع ىلص هللالوسر لاق لاق همصملاعت هلا يمر شكللام نيسان ع

 ديشر ظفاملاوىمدقملا هايشلاونيهاذزب !ءأور ةنجلا نم هدعقم ىري ىتحتمعمل ةرمفلا
 | ةبجاب رشي تح - منيشلا يلا دنع ظفل يفو# هرخأ ىلا ةعملا موييق لعىلص 1م هظنلونيدلا

 : | هلام هللا ل وسر لاق لان ة هنعدللا يضر دوعس *نب هتادبعت نع#رشع عبارلا ث بدلا

 أ ىورو#نابحنباو يذم رتلاءاورة الص يلع مرث كا  ةمايقلاموب يب سانلاىلوأ نا مل سو هيلع

 | ةراكبالا ميفرعا امةمأيقلا موي ماوقايل:ندريل لاق هنا ملاسوديلع هللا لص هنعرات الا ضعب يف
 نءمبمالق تكن المد نا لاقدنا ل سوهيلعهللا ىلص هنعو»* هل افشلا يف ضايعهرك ذ لعةالصلا
 || هل !لعو هيلع هللا لصف فرشلا باك نم يندب لها ىلعر ”يطعةالصلاالا ميش نوبت كيال ون
 | ةماعلا نعي شع سال ثيدم ال نيا لاقدنوباكلا بتك ًاماريشك ولست لسو
 نوبنكيت .ةكئالدناثعب سي يدكاذإ| سو هياعدشا مدا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر
 0 ب نبأ هركذ ملسو هيلع ىلع يتلا ىلع ةالص سانلا رثكاة عملا ةليلو سيما موي
 )| لاقم امو يللا لمار بر ناهنع هما يضر يلع نع سودرفلا دسم يف حلبا كودو



 ] 4 و هيلع هلا ىل» يبلايل طع ةالصلاالا نويتكي ال رون لرءسطارتوةضفنم يوروأ ظ
 ماسو هيلع هللا !ىلم لالوسر لاق لاف هنع ها يفر يلع نع ر 5-5 سداسلاشيدحلاوغأ ا

 كتاولص لمجا بالا لقيلف تيبلا عا اعلم ىلع اذإ ىفوالا لابكلاب لادكي ن ادرس نم
 أ هليل لع تيل كاتي هاوس رذو نينمؤألا تابءادجاوزاو ىنل باد ىلعدل كك ةكربو ١

 ٠ ل تالا يضر رب رهييلا نع 9ع رشع عباسلا كيدملا | 9عيئاسنلا» اورديج دي حشا ١

 | نواصي و هيف هلا نورك ذيال ادعق» موق دعق ام سو هيلعدتا ىلع هملا ل وسر لاقلات ||

 ١ يذءرئالداورةنجلا اولخد د راو ةمابقلا مويةرسح ميلعناكالا سو هيلعهللا ىلم يالا ىلع ا

 ءأا

 امرك د ديغ ىلع اوقر 1 ُ مود عع رعت امر اج نعظنأ ير هجاسنباويف اسنااودوا دوبأو

 ا
 ا
 ا قر 0 نمانلا بدل اوف جالا نع ا«اقالاملسو اع هلا ىلع ينال ةدلصو لجدزخ| ْ

 3 اسوا سو هيلعشا لمدشا لوحر لاق لاذ هع هي يفر يردحلاديسيلا در أ
 ا
 دمر لع لصو كلو سرو كدبع دمت لعل صم 0 ةلذةقدصو دنا 325 55 ا

 عملا يضر نعال رشع مساتلاث لاو اكؤال اهناف تاطساوو نيطسلاو تانمؤملاو
 5 يئانلا هور يلع لص مللت 1 تكد م ليخ يأ 0 مل ىلعشا لوسر راق لاق ا

 اعوخرع رديلأ نع ظنل ينو سيغص .نسح شي دح يذم رتلا لاقو م انسأو ناب ؛!ودجلم نيأو ا

 | هدنعرك ذا نأ لخيلا نم ”ىرعا بسن ظنل يقول ع لصي ملف ءدنع ترك ذ نم سانلا لجأ ن
 ليعايسا ىفاقلادأو ريميل هبالف همدفعز ذأ نا اعش ةيرما بس ظفل يقو*“ يني صياف

ْ 

 أ نأ لاق هن املسو هياعد] ىلع يبنا نع هدعدت يضرقرعر هيلا ن عدلي نورشعلا ثب يدل 3 1

 ىلع !ونمأ موقلا اعد اذافاودعتا ضعبل مهسفعب لاق ركذلا قاحباورمأ دا ةكمالملا نم ةرايش ل ا
 هىلوط ضع مفعل لود مار أوغرفب د مرسم ارامل وهيل ا ىلع يلا ىلع ا

 نع نورشملا اوييداملا ثيدحلاكمدئاو ؛يلىفاقلاديعسوبا هاقر 1 ماروغم نوعجر ريال و

 |( هودوال نا المال لاق, لسوء هلا صد لوس ا هنع هلأ ىغر يدءاسلا دعس نإ لوس |!

 هذا المالومامودي هلل لص يبنلا لليل نا مال الوديع هلل مساركذ رج نا «وشدالو هل |
 | هنعدتلا يضر ,سنأ نعال م ورشملاو يناثلا ثي دحاهجاسملا» اور راصنالاب مزمل
 ٠ نايا هي و هيحاص اه دحا لب ةةسإ نوب اهتح نب دبع نءأم لاق هنأ لو هينا سهلا 2

 1 يلعب وباماور رخأامواونممدقتاءأمبيونذاهل تغب تحاقرفتي لالا لسوهيل عنا للص يل

 هللا يل هللا لرسر نع نعمل يشد رنا“ كاد ع نع الين ورشملاو ثنا كا دملا 5
 هاج ةرم وديو ةرعطارصل لا لع فحدي ما نم الجر ةحرايأ ادأ كش لأ لاق نامل -وهيلع |
 1 ل 0 وس نوما بار تسلل ل شمل" الست تا هس < حسم هس هيام ممل



 | يذيرتا ىلا ءاور تيدا زاج ىحطارصلا لع هتءاقاف هديب * تذحاق يلعوتالص | ب 1
 | دقنءنبو ب نعال نورشملاو عار ا!ثيدمل الكيد س يال ماتا ريبكلا هم عي يناربطلاو

 | ميديم لاقتكتنا مهن لاق كيلع يقال كلن لجأ اهلا لوسراي لاف الحر نأ

 كترأو كايثد رما نم كما ام ها كينكي نذا 1و ديلعدلا ىلص لافارلك يت الصف لاق
 رع نورد رسءاطا ثي هلا لج هب سأأبال داتساب ريبكلا همت ىف يناربطلا ها ءر
 رمتو و ناو سوه الم يتلارىلصأ تنكلان ةهنعدلل يضر دوعسم نب هللا دبع
 | يسفنل توعدم ملسو هيلدهشا يلم يبنلا ىلع ةالصلاب مث هلل هك ! ىلع ءاشلابتأدب تسلج الف

 ١ 1 م حيخ ”نسع لاقو يذهرتلا هجرخاهطعت لسدطمت لع ملسو ةيلعهلبأ يلص_لاقف

 هللا ىلص يبالا لع: ىلصي ىتح باجل! نيبوهئيبالاءاعد _' رع أم لاق همفري يلع نع ظفل يفو

 | ءاعدملا بيتس مل هيل لدي مناف ءاعدلا بيجتساو بادملا قرنا هياعىلص !ذاقملسو هيلع
 سدأ كاشي دحلا 6 يلع نءفاربطلاو رمت نعيذم رثلاو اًعوفرم ةفرع ذرب ند اهاور
 يدن“ سو هيل 5 ىلص 9 لوسرلاقلاق هتعقا يضر : ةربرح نعي ف”رورشملاو

 نع #نورشملاو عباس بلاشيدملا 3ك هجامنرا ءاور نا قي رط أطخا ايل ةالملا

 1 : أ يدانب نيح.لاقنمز «لسو هيلع هلا المسا لوسر لاقل اق: ءهلايضرمتاا دعنبأ

 اأو دعب نع“ الاضرانع ضرا ودمم لكل ص ةماعلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بروبللا

 لاق ديدمللا يفد ةريردلا ضرع 6 نورشملاو نءانلا ثيدحلا ل 27 «ينسلا نبا !وردلللا ا

 د لجر فنا شرد اءلدصي لثو دبع ”تك ذلجرفنأ م وديا لمهلا لوسد 0

 || ةبجامالحدي ملذ تاكلاءاوبا اهدنع كردألجر فا مغرو هلرقخي نا لق خا اق ناضمر هيلع |
 أ لات لاقدع لا يفرتريو هيلا: نعال نورشملاو عسانا يداوي ذم و دجأ ءاور
 الأ دهان اورهياعدرأى ىتح يسود لعهللا درالا“ يلع أ 1 هيلع هلل هلل السما لوسر

 ' لاقل ما ةنعىلاعتدشا يخر رساين راعنع 26 نو البلا دحل ولك ديج ماتسابدوأ دوبأو

 5 قئالجاعاساةكتالملان م اكلم يطعأ !ىلامتلاد نأرسو هيلع لص هللا لوسر
 1 نالذ نين الف دملاي لاقالاه الص يلع يل هبي .ءنم أ ىب اا, نال يد

 أهب هيلع ىلص ةدحاو ةالص”يلطىل نمهنا لجو زعب لا نعضوا ذك ك يلع ىلس هيب !مماو
 يدابلإ ثيدحلا 9 ةفلتخ قرط ركع نياوم دع سيفرازبلاءا ورشا داز داز ناوارشع

 8 ن ءماسو هيلع لصما لوسر لاقل هنعدشا يضر سوا نب سوا نعال6نوث الثلاو
 مل | ميلتالملانم -”يلعاورثك افةقعصلا هيفوةؤكتل!هيفو ضبق هيفو مو دق لخ هيف عملا مو يكمايا
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١11 
 يسم ل ا

 تن 1 ينعي تمر ادقوكلل لع انتالص ضرعت فك و هنا لوسرأيا اواق* ”يلعةشورم» مالم ناقاإ

 1 ا يفان انلاشي دملا 9 يسرادلا هيلاسنلاودرادوب اور ءايينالاداسجا ضرالا لكورهتاد لاق

 ذآ تارقل ! ارثلا رقم ملسو هيلع ىلعش (لوسرلاقلا ةدعشا !يغرةرن ره ١ نعوم نون الثلاو َ

 ةيلاداوردئاظم نمريخا يطل ةادب ررفشتسا ا سود اعدل !ىلميدا ل [صوبرلادمحو |

 ا يل ء ا :روثالقلاو ث ثلاثلا ثيدحلاو فيعض وهو سأب ءنبنأبأ هيفوبعشلا يف ١

 أ لجورع هللانأ لوقيعا دولا ةعيؤإ سو هيلع هلا لحدا ١ لوس تععجلاةهنعشا يغرق جيدصلا |

 أ حجر هلاالاهل:ال لاق نموهل رفغةقداعةيتب رئغتسا نقرافختسالا ادنعي واذكك ب هردن 0
 ديس ءانيلادعا ها طلاويتانااودوا دوب اواورةمايقلا ,يرهعفشتك لع ىلع اح نمر هنأزيم ا

 م هللالوسر لاق لاق هنعشا يفر ,ىبدصلا ركب يلا نعال6نوثالثلاو عبارلا تيدملا قيديج 1

 ١ كتأذيف * اكرق 72 رجا لزيمل لعق ةلمدعي نتكراع يقع بت دك ثم سوشيل !ءهمألم 0

 مسوديلع ثامنا لوسر لاف لاق نعد يفركدار هيلا نءو#*ل أ اركشب نياءاور باثكلا أ

 ١ ىقاربطلاهاور بانكتاكلذيف يمسا مادام هل رفشتست ةكالملا لزتم بانك يف يلىلص نم ٠
 | ىلوم مئار يلانع6#نوثالتلاو سانا ثبدحلا ع ماردلا يفيشلا وباو وريبكلا هميعميف

 نفاربكلا ها ةاور* لعلب ,ىوك يان كدحا نذاتنط !ذا هعفرو لسوهيل 5 لسفالوسب |
 سداسلا ثي دحلا يريم ىف زكر شارك ذلقلو ةعزخنب قاع | نب دمة باور يفو# |( 1

 "يلو عب لبيع نمأم سو هلعْشا !لصدشا لوسر لان لاق دنعهئاى .ةرسنأ نع ينو الثلاو
1 

 هل لوب واسر ةلاو انج قرشا حانج هلاكلتم ل لوقلا تالذ نمهللأ قاخالا ىف ملأ اهظعت الص

 نيهاشن' صنحو لاو كثب نبأو اورةمايقلامويىلا هيلعول اصب ورق يت لول كيد ءاعلم

 ١ نع 2 كك درثالشلاو و عياسلات .دحكلا اشر ملأت تت يرام هقتعو ضرالا موقت ف هالجرهدازو 1

 ا مش ملسو هيلع لأ لصف لوسر 3 ةئامهتعملاعت هلى يذر ص أملا نب در مع نب هللا دبع
1 

 59 ارشع ايب هيلعدللا يلصةرع ىلع اص نه نان "ىف ءاولص م لوقي ا «لثماولو ,ةق نذر مدع أذأ

 لأ رهاتا نركا نا جاو ئادبعز .مدبعلالا ينبتالا ةنجلايق ةازاما عاقل بولا يلاراس |
 نع ل 6 نوثالدلاو مانلا ثيدحلا ع ماسم هاور ةدافشلا هل تلح ةليسرلا يل هلأس ||

 ١ ملازم ماسو هياعمللا 1 لصشا لوسر لاق بلة هنع ىلا عت يخرتبأث نإ مغي در
 | ةيسلاربطلا ٠ اور ةءانثلاهل تبجو ة ةماب فلا موب ك ددع برقملادعتملا هلزن او هم ل

 لاق هدعدلا ينفر باطما نب رهعنع 6_تروثالبلاو مسانلا ثيدمحلا 3 ريبكلا هميم
 | ءاور رهزالا مويلاو ؛ارغلاةليللا يف يلع ة ةالصلا نم اورثك |ملسر هيلا ىلص هلال ومر لاق
 ا ا ات ا تت  تثأ  !ب

 ا

 ' ب



 ؛!45 1

 يحسم 7 بج ل ا محصع همسي ححم تدي دع

 ندا ازو هل ةالصلا بانك كلل دعوي فخم طسوالا ةميث* «٠ يفيقاربطلا ا
 هنيضر رمت نبهللا دبع نعام نرعب رالا يدخل زي رففتساو 5 مكوعداف "يلع ضرعت تال لل
 ةلنغ هن أك نارضخا 20 .ط شرعلا حيض يف قوم لج وزع هقأ نم مد , النا لاق امهتع ا

 لاق رانا ىلا لون مب قاطني نم ىلا راني وقنجلا ىلاهدلو نمدي قاطني نمىلا رظني قوم
 مد :!يداتيف رانلا ىلاهي قئطني سر هيلءهقرزمدختةما ن ملجرىلا رظنذا كلذ لمد انيبف
 دقافراالا يلا هب هب قطب كتمان هءلجراذهلرقفرشلا ابا اي كيبل لوقيف دمحا اي دما اي
 ىمعنال نيل ا دادشلا الفلا نحف نولوةيفاوفةايلر ل !سواب لوثافةكمالم ارث ايف عرمأو رزتلا

 ١ ىرسلا هدب هتي ل ىلع ضل م اسو هيلعشا ىبص يبنلا سا اذاثر ولام لعقتو أمسح امدشأ |

 ِ د معلا اأذهاو ررواد#تاوعيطأ شرعلاد:ءوم ءاددلا يت أيما ينبرالنأ ينتدءو دق لوقيو ا

 ١ هللا مهلوقأ | أنار ىبع ك1 نازيملاةفكيفاهيقلاف 1الك كءاضيب ةفاطب يرجح نمجرخاف م املا يلا

 ١ لرقي ةنل ا ىلا هبأوقل زاهني زاوم تلقثومدج دع سودعس يدانيف تائيسأ | ]عتاد جراف

 كب نسون اح 7 يماو تنأ ياي لوقين هير يعمي ركلادبعلا اذهل أماينح اوفق ةيبر لسراب

 .ينلاكت الم هذهودج كيبئانا لوفاق يتب رغتمح روب راعى عتاقأ دقت تلاد نم كقاخ نسحأو

 ماي طفل مادغب .رات ليذلوأ يف ناممسلا» اورأبيلا نوكتام جوح !كتفاو“ يلع تتنك

 01 جل

 قوتماكس ره ءأوأ نم يونسو) !| مد د لع ميشلا هلل فراعل ١ مامالا مهنمو

 رثالا ةصالخ بأتك يف ام ىلع ٍتولخلا نيبدلا جحلصم 3 ةفيظ وهو ١ ٠١ ةنس

 هأ| يف رخ اوالا ةرماسمولثادألا رخام وع ةيأك < يف دلو ةالكي ةالكي دنع هلل يضر هرهأو 5 نمد ا

 وهو و ملاعنم «ةيللالاةردقلا هب تقاستاءلراجةي رصملا ةبريملاةعبطل !نمةرشع ةيداحلا ||

 نم نيققحلا دنع قئاقللا ةقيقحو مظعالا رصتملاب امسي روزة دس د3 ةردوج ماسجال املأ 8 |

 || مهقعب دتعو“ ءاكطادنع ةيلكلاةلب اقلا ةوقلاب ةامسألا ةعماجل !+اةيكلا !ىلويفاي وىلاعت هلا لها |

 بهل هيف زيتا هفنب مئاقرهوجوهر هجو نم لوالا قولخملاوهوأزبخيال يذلا درغلارهوبجلاب حسن
 تنلتخا هفرشلو:ريثك ماسا لوال ا دوجوللوزعاشملا رثك [دنع خت الا وعو بهذ يف زيخت' ريغو |

 + لدملاو قوام لاو يكلا حورلا دجرالاو درلارهرطلاو لقلاوزةلاكباقلالا وءايسالا هيلع

 أ يفلوالا دوجوملا ورهظدشأ نكلو اهقلاخلالا اهيصخيال ةرينك هفاصواو ربكالا عيشالا لا

 | ريكألازهشأ ءاضيبلاةردلن«مفاف هباهفاصتال اكل يشدنأك ةيدمالاةرسقحلاوةيدمحا ةقيقلل



116 

 أ ءايينالا َعاَحةنيط يشو كيش“ ةرهوج ىلاعت هللادمحر بهو نبا هلاق اك ةمماجلا ةيلكلا
 تباذن ةييهاباهيف رظنو اخ ةففكملسو هياعهللا ىلص دمحان دس :أيفصالا ديس رصنعو

 رصانملا نم ءىلامت#لاو قلخأم لوا هنعنأىضرهدد يلع تمشلاهلاب فرام هلارقأو هاوس نموا |

 تقافنافدب زذعطقهطسويف عيتجاو املا جوت ممهيلع شرعلا ىوسا يذلا وهودامترراصو

 دنععبأرع 1 وهو ةثركلاو سدقلاو ةئيدملاو هب ييكلا مرح مرح ةمطق لك نه قلفت غطق عبرا هج د مم م م مس صب بعلا

 ُ ]ووش سو ةنالطا راد يلع اهذخعااذلو هع للا ىخر "ىلع دع يورااودو نيقتحملا ضحب

 نيط_ئرء اهنم 58-5 رالف ةييطلا كلت نم ضرالات الات ثنامزلا رخ خاةقيلخ يدمللا

 ىتح اذكمو رهاط بلص ىلا هيلا نم روتلا لفن مثلو هياعدللا ىلص هروش ؛هتيجت الذات
 ءافشلا يف هركذ اكطق حافس ىلع ارقثلي مملسو هيلع ىلص هيوبانيب نمىلاعت هللا هجرخأ

 ملسو هيلع ىلص هرونو هابآفصويف ةسمدلا ظن اطالاق# هريغو

 انيدحاسلا مايج 3 ل دلت 4 ًايظع ارون ل_جا لقدت

 اياسرلا ريخ ءاج نا ىلا د نرخ نر مذ بلقث

 هعمال ائرص داجالا ىءابآ # دمحم ةمارك هلالا ظتح *ميضعتلو
 هاو هيبأ ىلأو مدَأ نم * هراعمهبصي رف حافسلا اوكرت 5

 طويلا لاقو

 فيشت نيمءاسلل هب هتك < ىررلا زار رفقلا مامالا امو
 انتل ذا ديحوتلا ىلع لك * ىنطصملا يلا اودلو ىل الا لاق
 فكدتسم الو كرش وخا مههف * ام كادبع هيبأل مذآ نم

 فصرا رهطي ميكو سن # ةيوثا ةروسإ اك" نوكر شم اف
 فدع مرلكو نيدجاسلا يف * يلقث هيف ءارعشلا ةروسبو

 فرذلا هيلع تاطه هرارسا *« يف نيدلا ركن علا مالك اذه
 فرتزت معلا تادج ءازجو *# هئازج ريغ شرعلا بر هازجو

 ايفو ىدبلل نيدب قرف * ةلابج نامز يف نيدن دقاف

 فكي ةيط كرش ام قيدعلا !ذك»لقون نباو ورمنبديز
 ٠ فيما ينرحلا نيدلا ددج ام * ىفطصملا يبنلا ىلعهلالا ىلص

 مالا رمالا ماع م ٌةردقلا هب تقلعت املوا «ىل امته همحر هدد يلع خييشلا لانو
 م

 يبل راشأ 5 ماسجالال يق هنءحاورالا تنوككي لكلا يذمحلا جورلاب ىعسلا وهو حورلا
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 ا لا



 أ

 7 رشلا وباع مدا رحاورالا وبا اتادلوقي كللذملا لسوعل ملسو هياعدشأ لص زم |
 هبأتك نب + ةرشع ةسواطعأ ةيفصلا يف دلوق 3 ةنعاتا يضر هدد يلوا رهاوج نمو 84

 مدل السلا هيطم ذأ ن ١ كلذومالسلا ةيلعثيشهدلو مدأيب ءايصو أن «يدولوأ رركذلا

 وص مدا اًديِش ىموأ هئمز يف هدالوأ دالوأو هدالوانم افلا تريسب رأ نعتامامل |

 يدوإ و يدجالا رسلاو يدصملا رودي ثو هيف ةعدوملا ةعيدوأ ولان أشيءاصواو هبلعةلزنملا 1
1 
١ 

 ءاج ملسو هيلع للا لص دمتعأ أ لل يس ل. ع ىقل جاي نأ ىلاعت هللادارأ ا رابحالا مك نءو#*اذعي

 ةكئالملا تنرعىح ثركلملا ملا 01م فيلو -رلا ءاه تدعو ةملأ راهتأ يف تلف ةبعكلا
 ماما تيمذأو ايباتننك ماللاو :الملاهياد لاق! ذلوواط فلاي مدارمسأ لبق هتسفودعتا ا

 ثارعسأ| قالي نالبق 1 الا ىلع هشرعناكو ءام تراصن ب غاب ايلا رظنواهتم لسمو يلعن يلد

 سوهياعدللا ىلع هرون نأكو هتهبجن هءروثأل اتي ناكف مدآ ةشيط ضرالا نم قلخ ٌمِضرالا

 سشرعلا ١قاسو ةكئالملا | نيبحونيءلار ومار وحت لعو ةنإسا نم مظو هلك ب يف فيرشلا هع 0

 مدآنيبجللا لقعنأ بح سملا رونىلعأب راق مربق عضوميف ضرالا يف ناكو تاوعسلا باوباو

 مسهل مهل لم دحتاندم مرو نوككلا ةرضضح نءيرسو ادبام لواىلاءئهّنا دحر لاقو#
 هيلا ىحواو هبجوز ىشضي ن !ىلاعتهللا ٠ هرماف كل ذي مدام غال يباهماخا ليات تف الدنا وهو |

 متاخ هلعجا كيسرون كن :«جرتخ يفلاف ةرابطللع كدجورشفاولصوأش ظوثو بيطتو ربطت ا

 هدوأ قرشأو اهتقرل تلف الذ دنع ءاوح مدآمقارف نامزلاهبرتخاو افلا رابخودايبنالا |
 قءرهأط ىلا ب يط بلص نم «ملسوفيل اهلا ىلس هروث لقتناغ مالا اعاتيش تءشوف اهنيبجي

 موهىلب لاقنم لوا لاقو# نيعمحا مهيلعشا ىلمطق حافس يل يعايقتلي ل هيوبا نيب نم هجرخأ

 قاخالوأ روهتملا يدا يفراشأ اي ملسو هاد هلل ىص هن لوسرعب كر خنكا

 لاكرعأ ادب ي«سو هيلع للاي اح هلا كشال ى 0 | لها لات يرون قلخام لوا يحوردأ

 | نالاكلا,رئاذنلاعيجياطاب أر .هاطت تعلو متفلاو مدقتلاوىبسلادأو لاصخ ريخأشنمو

 : ادبدراملا نرفق ىلانرق نم لقنت ةب راج ةيصو تناكذ اهنرنكمب ظنتحي و اهيددعب هدلو

 1 ةيقدلا لك لاق م ع د تاقواذلا ءدببأت 5 نم مأ هياعللا تاواص ييشاملا يثرقلا ٠"ىنلا

 ١ مره اواقلخ 'ايبنالا لوات تنكلافاك و هيلع يلع دمعات درساقلخ ءايبنالا لوا نيرشعلا

 | مضوم يف ةضبقلا كلت تناكوهربق عضوءنم ضرالا رون نءءاضيب ة يق ةشبقب لب ربجان ديس

 ا داتد رسةنيط تناك تالا ةدق ةردوجماسجالان مىلاعتهنا قلخ املوالاتو#نيطلاو

 | لهال ريقلاكءايسلا لدال ةبوبنلا ةنيطلارون ال دلعي ناكف دنم ضرالا قلع« ءالاجرق م١

 ل



+!6+ 

 ا هنم»يفيناكف ضرالاي هلا دبكر بجلا نم روخ | جرخالف ةنس فلا باجح لك روتلا ١

 أ ارو هير هي رم !الاوع لعودشم فيرشلاورص هرصخع ين عل هر رجلا ثا قلخام لو ادررأك |

 5 ي م هلقعو رأو ىلالا يفمدقسرونء!ذكو ارووظوةبترحا اررالاملاو ءلعمدقم مظعالاهحبمرو

 : | ةطساوبر دصتمولملا طوطخ فكرا انكف تالاثكلا يف مدقمملقلاب هنعربمملاهلاك م لوقعلا |
 ملسو لع دفا ىلصدل وقربه بلا راشأ 5 ةيدمحلا ةقيقطلا ةطساوب :ايشالا ردصت مالقالا

 ءديقفني رشلا لصفلا اذه محا روكحذال خيشلا لاق 5 مناخ الع طعممشاو سافانا اا
1 0 

 نعاي وص ءالملادج .رخأ للسو هيلعشا لص هللا لوسر قلخ دبئ نه عماج ث ب د دمع ى أ

 ١ ىلاع تدللأ هقاخ «يش وا لاق هقلح هدب نع لكس نيح دنع يفر يراصنالا ر أ

 ْ همادق هياقادتلخ نيحو “ يل 5 لك هدعب قاخوزيخ لك ةنم ب جا م هةاخ رياجأي كيئرون

 ١ يسركلاو معق د رم شرعلا قلخ 0 ةعب أ هوسف َ ةيسنئلا رشع يناير لام هيف 1
 ا

 (ِي
 ا رش لا بلا اة«يف عبارلا مسقلامافاو مسق نم يسركلا ةقزخو شرعلا ةلهورسق ن
 أ| ماق ماقأو مسق ن نءةنجلاومسق م جوللاد مسق ن . اعلا قلك اا هلم ةتسفلا

 ا
 !١ هرج نمتكئالئا قلع ءارجأةع .راولعج سافل رشع ىءأفوللا ماقعيف عبارلاع

 | رشع ينلا ”اجرلاماقم يف ارا« ىلا دج همسك 0 جنم رار كاوا

 نم قيفوالاو ةمكعلاو , زج نم + اررملا او ءزج نم ل ةعلا تان ءازجا ةعب راهلهجةنسقلا ٍْ

 م اقرع رونلا شرتف هيلا ىلاعتدها رظن ع ةدسقلا رشعيثا ءايلا ماقميف عبارلا ءزج!ماقاو*زج
1 
 لوسرو يأ حور رطل اك مهلا افتطتنالا ةعب راواقلا نورشش ءو فل! ةئام دنع ثرطخف 1

 ا ءادهشلاو ءادعسلاو ءايلوالا حاورأ روأ مهماقتا نسما قلي رالا حاورا تفتت
 ا نوبئاحولاد تويبوركلاو يرون ءيسدركلاو شرعلا ةمايقلا موي ىلا نيمار نءنيسيطملاو

 || رمقلاو سهلا يرون نع ميعنلا نماهيفامو ةنجلاو يرون نم عبسلا تاوعسلا ةك. الام يتر وذ نم

 يروا م ءاينالاد لسرلاحا اوراو يروننمىيقوتلاو علاو لقعلاو يرون نم بكا اوكلاو

 رونلا ماقاف باج فلا رشع يثاهثا ى واخ يرو رأت نع منو صلاوءأ دعبلاو»اذنهشلاو

 ةداعسلاو ةماركلا باج ينو ةيدوبمل | تاماقميثوةنسفلا باب لك مبارلاءزجلا وهو

 كلذ هلا دعت نيقبلاو قدصلاو ريملارذع :يلاو رافولاوزلاو كارقفأر ماو ةمحرلاو ةبيفأو

( 
 أ

ْ 
 ررلاهيفيكروضرالا ندمذ ءاىلاعتهللا لح قلخ ملظملا ليللايف جارسلاكبرتملاو قرشملا نيب

 فراىلارهاظىلا بيط نمو بيط ىلإ رهأط ند لقتني ناكف تش ىلا هنم لقتنا ث هدييج يف

 ديس يباع ايندلا ىلا ينجرخا نم يمأو درملاهعمو بلطملاديعني للا دبع ب اصرما مو



 ا!:هز

 حم -- هسا

 إ | رباجاب كيبل قاخ ديد رك اذكه ناجحا رف ةلاوئاقو نول اعلا د ةهحرو دو نييينلاتاخو نولسرلا | ا
 تعا مهم اللا اعيش دولا يشوف فاشكلا بدك فدسسرك ااا هجر هل 1

 1 م.اقلارع يذلا ملسو هيلع هللا ىل رم لودرلا روأ ضف ةضافاب تنوك تا رك ميج نأ كل ذب 1

 ا ماسو هيلع ثلا ىلم سدنالا لولا ضيفلا ضيفا
 ةرضاج روكذلا ءباتكيف رق هلا يغرد دديلع خيشلاهلاب فراعلا رهاوج نمو

 ةقيقملاو ةيد.حلاة رضي ةصتالل لئاوالا يفنوثالثلاومباسلا لصف | 45 ةىقكيف لوألا

 لوصفلا تمن هب وة ورخالا سئصاطاو ةيحورلاةيلوالا ة ردي دلا لاه الا يف ةيدمسالا ا

 نيعجادلا ؟!لعرد ءشا صن ِ ءرخآل'ءنيل وال امامأو نيل سرملا ليسو نو بلا مانو هذاقيإ رالا ْ

 ا
 ا

0 
 ا
 ا

 دس

 أم لوا ندلا ثيدملا يرونها قلخام لوأ# # رووا سف دل حو ردا قاخامل اا

 لعأ لاق ؟ بعد نان نع ررلاو :رهو جى اعت هللا قاخأم لو ا«روهشملا ثيدحلا ل تملا نا قلخ

 ا
1 

 ا
 قانا نيفراعلادنع قيذوتلا اوقربطتلاوةمالاناسل ىلع ةروبع .ةمقعي رآلا شي دأحالا قلل ا

 1 ةروأ لع متهرون قلخ عر رشم 7 امدآو حا !ورالاوبأ اناا ةئ أ أورألا هحور مث هحور دا ا

 هلقع_ در «قلخع ينكلا دلع ىقلخ م يروأ ضيق نم نو:د ءؤماوما رون نم انا لاقاكراونالا |!
 رداوجلا ه:ءىلم مر صانملا لبقدرصنع رهوج قلذ مة يشرعلا ةيسدقلاةبكلملا ةيلكلا لوقعلا
 ةقيقط اديلرالا ةيسدقااةمب رالا لوصالاءذهنرمدارلاو ةيشرالاوةيوامسلاو ةيشرءلاةيلكلا
 ا

 ! داجياوة يتسع دوجولاتاف و وهذا يارا نييعتلاو سلللا راتعاب ةيدمح الاد !ةرسغل اودي امم ا

 ةيئاممالا ةيطالا قئاقطلا ميل :مماجلا ةيكلاةيمد لاو ةيكلأو او ةيلذلاو ةيواءلارهارجلا يف ْ
 مهيج يف يد.فلا مدام لا 7-3 هرثلا رعولا وعم درجو رهرحل هعئاقو دوجولا مق ويل ةيلكلا

 2 ل 3 :ردوج للا قاغاس لوا *ةيسدقلا رابخالا ب >!2: يبهر نيادلاق راو !آاوناعالا

 | رونهنمأل العيد أءتراصفة بلل اهيف رظنو ئاخة ضن هك نموها لمدة
 اهتءفتنيط ن 5 ذلك ضرالا: ا ندواخم ينحل ةيكلا عضو لو ةياع هلا ىلع ةئليط |'

 أ كلت لفسأ نهيبغ ”ىلاعت ها قاخ ةباور يفوثاهد5رمو ضرالاةرس نيطلا يبيطانسيشو أ

 لس رديلع شا ىلع ءاملا قرف أل الاتي نا لبق هروأ نم قاخ شرعا ناك دقو ةيسدقلا اةرموجلا
 نيللاو امل نيبمدأو اواي تنكداوغب راش "ايمالسلا هيام دآرشبلا اا ضرالا نمثل قلت
 هللا هل3 تح ردبلاةليل رمقلا ول التك مدآت يج مفي دما ةيلوالا ةثارولا رون لعب ينعي
 هليصافتب قيساك بلطملادبع نبهللادبع_رلصملا لسنا |بيطمحر ىلا رهاط باص نم

 هذخا رابتعاب ىلعال القلا هتمدارملا ق هيي الدال ان قلاش ىلخام لوأ *تاياديلا لصفيف |



 أل اعلا دا
 هناذ زيت ا 5 لكلا 35 لا يعلو ا 57 0 ايثعا لقيه

 داجاو دا !ءيسحامو تاق امها رابتعابمظعالا حورلا عشودب رودسقت هتفرعمو

1 
 "ايام ستتم

 عي

 نع كأس أَو ىلامتهلوق ريف ف نآرقلا لي وأتافةايحانيعباتك ف يف ني الاوةللا مغ
 *يش لوا وهيفانالاحررلا ناولعأت هرسسسدق لاقتةي الاي رم نسل لكيلا
 قلذ يذلا تركدملاو هرءالاملاعو رمال ماع نمةينأب رةغيطلو ةيلارونأ روج ردا تقام

 تاقوافل لوا وه ماعالا لوالا حورلاذ ينم قلخ يذلا كملاوه قلطخاملاعو * يبث يسال نع ا

 لمتجيالو يور هللا قلخام لوامال ١لاوتالصلا هيلع ءاوقل لسوديط هلا ىلص بلا حور وهو

 الوأ اهبهمدحاو لك نوكيال نيرياغلا نيثيشلان ال !دحاوالا قلطملا لوالا قول نوكي نأ
 نافنيبقامتمات دحا و ائيبحاصماة دا اسهناامأ واخيال ذا قالطالا ىلعدايالاو ني وكتلا يف ||

 | ىلع امهتمدحاو نوكحي الذ ةيلوالاب رخآلا نعاهدحاصنخي الف اهم نيبحامءاثدحا

 امبنم ادحاو والا نوكيف ارخآي قاءدلاوالوأ أدعبلا نوكي نييناعتماثدحا ناو دارتنالا

 ىرب يحوال اوه نا ىرغا نعقطديال يذلا قداصلامالك لم نا بجووأنل نيمتن ةلاحم ال
 ترك دقورخأ مساب يم هيف ةفص لك ب سبة فتم »!سادإ دحاو يعسصوع لوالا قواخملا نأ ىلع |
 | دمح اني نوكلا لص نايف بي رالفدل عيتداو دامو لصالا وهودحاو مظسملا ىعسملاو ءايسالا |

 ١١ نوكي ناملوا وهف كالنالا تقلخ امل كالولي دقلا ربط ايف اعتقل لسو هيعمل لصأ
 هيلع ع تروا ن !كلذ نم مزايف تادوجوملا ةرش رذب حورلاب ناك هنالدل مبت اوس موالصأ

 ذلا ءأممالاةرثك نال ةيلبؤللو امسالاب ىعسأا نوكي نأ اوةردقلاهب تقلعت يش لوا مالسلا

 وا زمودنأ رابتعا باسو عمها لمدرب دير سا يأ امنع صل دت

 تباذف اهيلا رظنتةردةياوريفو # ةرهوج هنأ قلخاب لوا ربخيف قبسأك هر ترجو ٌةرد يع ١

 تائصلا ةيلقراتعابو القع يعم لقع روقد رايتعاي ارو يع هتيلا رون رابثعاب وثيدحلا ||

 هلأ ييعصل اريغايفهلراشأ 3 6 الف يعسدتطساوب ءايشالا رودص ر ,ابنعاب واكنم يمس ةيكلملا

 ةيئيح ىلع همالاسو هلا 8 |تاولص يب يفارعأ حت يتعافشملا نوجاتحي سال !لاقو مسأ اقاتاوطسم

 سدق ءارسالا اةروستاليو ف يركل نيردلا مخ يشلا ءركذ ءاذكم دئايبنا عيمج ىعو هليلخو
 أ( هل تلحرم لوا ملسو هي عشا يلص نيأس را ديس ةمرجب نومه حوتفنياع ضافا اوودورمللا

 يي ممر لظ تحت قزر لمج لاقاناو لبق يبا لمت تنكو مل وهيلء نار لهنا لوسو ةمينغلا
 ع بع راب ترصن يبق ىف نوطعيلاتسةيأور دف قواسم تم -ترطعا ربصلا يقدروو# يقئرحدابجلاب كلا
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 لملف ةالصلا هن رد يتم 20لس لج اجاف ا روبطوا دوست ضرال اي تاعجو رهشد ريدم

 افشلا ب ادكنم ه!ةءانشلا تيطعاو فاك سانا ىلا تشعبو يلف يبل نقل و مئامنل /!!يىلتلمحاو

 يفاطعاو باسح راع سه افلا نوب فلا لك عمافلا نوعبس يتءا نم ةنسا لخ دي نم لدا +

 ام !ريخك اذ ل حاو مانت ييمالوي بيطو أروشا يدينيب نى بعرلاو ةزعلاو رصنلا

 لاعقلال لح! نم لوأ «افشثلا باشك نم ها جرح ن مندل ايف انيأع لجيل وانلبق نم طددش

 لسموه مشل ىلع هنعدب دملا يف درو ! مسو هلع هللا لم هللا لوسر ماركلا لسرلا نمكمب

 ااو يدمبدحال لغال اهناو ثبت .كالودلو مرا اهياعطاسو ليات نع سب دق هللا نأ ا

 اك ملسو هطعملا لص هللا ل وسراقعب سائلا لوا اذشلا باتك نم ها راهن نمةعاسيإ تلحا
 يدي دمج ءاولاو ياذا عرشبماثاواودفوا نام هبيطخاناواوثمبا ذأ اجورخ سأدلا لوا انا لاق

 هللا لوسرىربكلاة مالا ةعافشلا مفتي نم لواجانشلا نم دا ةلالويقر لعمدادلو ميكا انا ! انو
 ِ تمانو رش الو دنا ارليدي ومدادأو ذي .ازاريرممصلا يف هعدروا سو هيلع ها ىلص

 0 هءانشلانءدأ ضرالا هنع شنت نملو 0 ويئارل تحتالا هنود ن مكر ١

 ج كر نملوا انا 0 ااملسو هيلع لصشال وسر تلا باب قلع

 0 رج الاونيلوالام امركااناورفتالو نيئم كلذ ارقف سماوي ءاخدف يل حتفيف د د!1باب
 لا ميجوم قابلا نأ نءانص نواقص نررشعوتل !مةمطلا لءاسرت ساتلارثك الفاو لاقو
 | نمآن ممر اصتالاو شي رقنم برقالاف برقالا حي لها يتما نمدل عفش نء لواء فشلا نم
 ا ةالصلا هيلعلاقر*«لضفف/ الوأ هلعفشأن هويت أبر هلا رئاس نمت كا لدأ نم ينسيتاويإ

 اهب وعدب ةوعد أ 7 لكك لاقو رعحو رين م ضرال يفاع شك" الةمايقلاموب نوف شأل مالسلاو
 ين لاق 2 .نيدرئابكلا لمال يتءانذ لافو# ةمايقلا موب ينال يعافش يف رعد ثأبت اعحاو

 وقاف شت عفشأو هطمت لسو وكل مس ؛لقو كسأر مفرادختايي لاقيفادجاس ران شرعلا |
 لمقاب قاطناقدجرخ أذ ناعيا نمل درخ ةبحلاقث«هبلقيف ناك .ةقاطنأ لاقيفيتما يتمأ برأي

 لاقثم نم ىفدا ىف دا ىف ءأهبلقيق ناك ن ف قاطنا يل لايف دماحلا كالعب هدحافيب رمملا مجراه

1 
1 
1 
١ 

 ا
 ا

 حل ِج 8

 1 ا

 ع 'مس لاتن لاالا هلاال لاق نوني 1ندئا براي ثيدحلا رخآيفلاثو لف اف لدرخ نم ةبح ١

/ 
 هلال لاقي 0 راتلا نم ل ٍجرخاليفاير بكه ينرع ويلالجوّقد عو .نكلو كال كل ذ سبأ ىلاعتو ا

 !اذكإ دو هيعمل يلمدمج انيبنانعب عر اواقاظنييبنلا ل واة«افشلا باعك رم ها هلللالا
 | لسعد راع لم هلاةيدمحالا ةلوالا صئاصخينمولاقو !ةدلا باس ء[ةةةاروغا هلا يل ءاج

 1 دم الإ! اينمر ع 0 ماا تعرف ضرالا حاف« سر منان اني وةرملاق

0 
[ 

 ظ
/ 



 إ6+

 لاق اهتمو * شرعلاةل حو 0 خت وهقاوخو ملكلا عماوج يتوأ يدع ينال يمالا

 1 رح يس حصن دمج بسسس

 تيغطصاواماكت ىسوم تأ والاخ ميعارب ١تذختابرايلأسا!متاقفدمهاي لسدل ىلاعتهللا

 كالذ نم ريخ كتيطعا اهىلاعتهنثا لاقف هدعب نءدحال ىف يخبثي الاكل« نايل ست يطعاوامنوأ

 كأن !رورط ضرالا تاعجو *امسلا فوح يف هب ىداني ىعما ..كمسا تامجو رث وكلا كايطعا

 كلذ عنصأ موكل اروغخم سادلايف يشم تناف رخأتا«و كبنذ نع مم دقلام كلل ترفغو كتءالو

 لاقاذلوكريغيبل اه ًابخاجلو كتعافش كل تأب و اهحاصم كتم بواق تامجو البق دحاب

 , نييبنا اشو ادب عيفادل اوقاهه مود« ميهار.!ىتح يعافش ىلا نوجانعت لحل سو هيلع هنا ىبص

 | بحد أروتلاةي!ةراشبو ,*ىسعةراشب ويهارباةوعد اناو هم ايطةيسل دجتامدآناو

 الل كتم اتاءجونورخأ الاممو نولوالا م كدمات اعجو ةفاكس انلل كتاسراو شو نحرلا ||

 اع مرخأو اد اقلخنيي دنلا لوا كتلعجو يلوسرو يديعكنا اودهشإ ىتح ةيطخمل زوج

 لع يسرا ربلالا تاواص#اهتاحو اتلاف كداعجو كللبقايأ : امل ايءال و يناثلا ن نماعيس كتيطعأو

 سرمج ىلعو مقتسملا طار ملا ىلا يداحلا موقلا عرشلاعراذ ميظعلا قلخنا بحاص عر !اىنلا

 اميلست دو نيمأ مهللانونآ نيدلا موي ملا هتلروو هتباع# ودترتعو هناوذا

 م ماو + هبانكيف وق كيه دع امته ىخرددد يلعخيشلا هاب فراعلا و هأوج نعي
 ةداجالا لك هيفداجا دقوا بباوجو ءايشالا ضعت 1ك نعال ارو «نيتسو ةئاهالث ىلعينبهودو ١

 نهب ٍباٍجأمو هريغو ني رسفملاو نيثدحملا و ةيفرصلانم 5 دلا هع + هريغ_ةرعيلقت اع

 دكه تارت «نوتسأاو سداسأا لاؤسلا دي ةديدس ةكحو ةديا ةبوجاب هسفن أ

 اذه لثعةءاج لضادقو مملالضالا لط قطادناب ميبطاخي ونب ريخكل ىأارتب و ربظينا

 هللا لص يبنلاةروص هيشل ةروصإ رهظي نأ سيمبا ناوهباطخا اومعمو قطا وأد نلاو ظل

 ثيدح حرشيف قراشملا شيف نيدلا لكان يشل ماملا امال باج 6 باو لس هلع
 »« نيهجو ن«باوط أ لاقر قلاع ًاردقني 0 رخآشي دح يوي لقال ناطي ل ناف

 لك نم هزغم وهذا ءابتشالا جوت ةديعم ةروص هل تسل ىلاعت قبلا ن العب لقاع لكن! اهدحا

 فالغ اشي نع يده و“ اش نهءلفيدنا الة هك ىفتقمن ,«يناثلاو *«ةزاتم :دوهشم

 نأ نع هتررص ةم<ع بجوفا !متروصب رهاظو يا دحلا ةغصب ديقم هئاف سو 7 اع للا ىلص يبتلا |

 ايي ل ا ا ا أ | هدشرو هتيادهلاعت هللا ءاشد نه ةيادملا مح رورظودايئعالا ءاقبل ناطر ثلا اهب روظي

 | عاطتساو سي ال اسم دقوال ف5 يظع لكن |٠2 ىلاعتو هناي“ ىلا ةمهقع نأ يف ةكملا ا

 1 ةمولعم ةئيعم م ةروص وذهلاق لسو هياء هللا لص يبن دا فالخي شت داوتلل ها امتيحوي اعووجولا /

 سن نيياتل

 و يبس بييسسم

 بسس سجد دسم مس



1! 

 ا ! قطا "ايما 5ك !عيمجيب رباظ ناو د هيلع هل ىلع يدلانانوقتفلا رك 6 اشيا | مامالا ل لاقو |

 هلا قلل اا ىلإ مايا هتوعدو قاغل و داشراودنلاسر ىغتقم ن «نافاققك ءائلق تانصوىلاعت |

 ءادقلا ة ةقص دن امم او قبلا تافص نم ةنطاسو كك هيف ر يفالا !نركيشأ ارهالوسرمييلاةلصرأ

 ربل ميت با طارح فز يدلك زوهلو ةيكلل د نعىلاعت قمل ريخأ اكيداملامسالاو

 رهاظأ اللا اول فملام سالو يلم ناطي لاو يداحلا ةفص ”ربظمو يداشلا مسالا ةروص سو هيلع

 هقأح ملسوهيلعهقا ىله يب هاف رخألا 5 ةروصب عدحا ريظبالو نادضامبف ةلالشلا ةفصب

 ناطيشاهب ربظي نأنم )وهيل لصين اةدوصملام هعةكلا,لرلف دنيا ادهءاشنأ

 .لي*مادملاي فسم لما لصد يلاقي نور نوكيا زر رم لحكللا ئاوخن ”نونسا وعلا

 وهو ملاعت قمل نمماهإ والا مسقلاوالواهسفن ءرما هب ثدحيام وهولاي ذولا نم ثلاثا مسقلا
 مسقلاو قداصلا

 هب املوسملاءا:ءوةكقي نيصختلا نيب عاتجالا نا يشوةمدقمعدقل ىلع فرقوم زآوجلأ مدع

 ا ا جس سس ل سس يسع
 ةسقئامذح نعجرخي ال ءايشأوا نيكيش نيب ةيسادملا نءقلعتيام لكو بنارملا يف وأ لاسفالا ١

 ةيحلا ىوقتفه داش لعاىوأب دقو هتلقونالتخالا ةراكب هفعضو عاهجالا هبام لعتوف نوحتوا

 تتيثو هسملا _لرمالاهل لصح نمو ىمكملاب نوكي دقو ناقرتفب ال نا صفا داكي تيب ١
 , ا ثيدحتا ره اذه فرعا اذاوءامش ىتءمهمعقجانرضاملا لكلا حاورا نيبوهتي ةيسانمل
 مجالا ا بيسنوكيل سو هيأ هلأ يل يبلا نيبو هني ةيسانم لم نا ردقيامسيئدسقت ا

 0 ةيكمملاب ةيسادان ن ند طوف حيل !!يامدوجولابلثو هنافلكول! كللملا فالخي |

 مامالا لوق د بو قراشملا حرشيف لكالا مامالا 43د اذه يلمأي كورلا نم لرالا

 ةيسأملا تنبت نف لاف نرعب رالاغيدحلا حرشيف ربك ألا عيشلا دلت يونوالا ققملا هققحام

 سس همه ءاشتج قدمو ماجا حا ةلظإ اهرجولا ذه نع «نيضاملا ءايوالاو ماع تالا نملك حا اورأ نيبو هك

 خيشلا اماودريغل كلذ شمر تيروقديدعنيس هعملا يد راضين كلذتأر اماثمو هلق

 هاغادث الث لعزوضالا رث داسوءايأوالاو ءايدالا نءءاشنمح ورب عاتجالان مانكشف ناك هئان |

 هترودب ةبيبش ةيلاثم ةروص ةيادنهتت هكردأو ماعلا اذهيف هبناحور لزنتسا ءاثنأ

 لريال *اشزاو همرنيفهرضحأءاشزأوقبو ريندلا هتايح يفك تناك يتلا ةير رصخمأا هر يملأ

 ا 3 9

 1 رمي دير امت قمل هيدييام لكرطعدايعألا لازهةدوصي سيئ, أ رورظغاس مانرماكةيادبللمقا |

 ا لاودلا دو ؟ ذا هاك يف رق د( هنعمفا يد .ر هدد يلع نيشلا هفاب قراعلا رهاوج نمو الي

 (١ نأيد زوال هناك بارج اودع ءوسوو سبأ تالي نم نركي ام يفاذلا

 ١ قراادعامت لاف وا ادعاصفةنصيق وا تاذلا يف كا رئشالاة يكل رصاةسخ هلوراحتالا

0 
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 ا أ
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 آ
 ا 1



 ع

 ا ابا كسا نابجر بج يواملا) املا ن يدان هسقث ةبترع تي يت ثيحإ عمل ةباودلكيم
 م ءلاو كالفالا قاب نيب وهني 8 ىلعدل الفال ضعب نيب د ئرملا كلذ ساق نيب ةئباثلا
 أ( هيلاو يوبدلا ثرالا ةص تابآ نما نيش كت ندمت رك ذييذلا لاخلا اذهوتارسادخا نم
 | هلا لميلاد نكي وافدي" هلأ السن ني كلبق نمانسأ م ل انسار ىلا ءتدارقب ةراشالا

 نماماو هللا لعا نم دوهشلا لها دنع: دئاف باطخلل نكي يب عاتجالا نءادكت“ سو ديلع ||
 أ

 ا عامجالا اذه تدع لوقا بات لأ 1لهأ نم لآ اًوسلال اق هينى 1 يقال م ليو أل ارقثنا
 أ

 وو يا

0 

 أ هن :ءشاي كرار رملا نبنيدلا بكي ديصوت هزيشر كلذ لع دملا هالقت هت لهأرش ءانخيش نم

 1 لاؤد | ريكذلا هباتكينءلوايدنع هل هللاينخزودد يلع خيشلا هنأ, قراعلا ره رخاوج نم ود
 رد ةعب ؛ راسو هيلعدللا ىلص دحعمسأنوك يفذكملا ا ماو قرع نوعي لاو يداملا

 5 ماه اال اوبل ادع دم حرم صاخلا لكشلاو بيترتلا اذه ىلع«“1ن !نوك يفرسلا امو
 ١ هيلع ينناو ناقلالا يف ىل طويسلا رك ذ يذلا لضافلا لماعلاو لما !يشلا وهو يروباسنلا

 ا
 ١ دقو ىلاعت قلمسأ قفأ مارحت عب رادو !دنكامأ قويف نييدادنإلا يش ناك هل ففي دمشو
 ا ركذاال يادلك خكلأ استرو ىلاعتهاوقب كلذ هب .اعىثاونيتداهشلايل همسأب همس نرق
 ا هنعىلاعتدشا يفرنادح لاق بم ركذترالا

 ل اا
 ا دهشإ زر ركلا هللا نم حواي * اخ ةوبنال هيلع رغا
 | دهشأ نذذملا سقتأ يف لافاذا همسا ىلا يب الم سادلالا مو

 | ملعوهو افرح رشعامما يمومللالاهلاال ةلك قئاويلاةرحرش ا !ةلك يف ءرك د لءجو
 ا نافع نب نافعو باطط!نب رمعا ذك افرح رشعادثا قيدصلا ركيوباانأوةكاهرسو ةبسانملا
 | كنتل مهتالغا فيس مهتبسانم لكل افرح رسشع اهئ ا ديسأب دحاو لك رك ذ بلا طيف نب لعو
 ذب مهتم دحاو لك بسن قتلي ةيدسأ ب تانم مه كل ذك ةيدمحالا ةرضحلا
 كيو | ؛او يناثلا بالا ذيس هيسنقتلب بلاط يلا نب يلع ملسو هيلع ىلع هلابن مهمرقاو
 أ ةدشل كلذو ريسلا ل هاد 58 اكسماظا بالا يف نانو عساتلاييف رمتو عياسلا بالا يف
 ظ يلع هلوقب الذ ىلا لسد هيلع ىلص راش ! اكانطاب وارهاظ ةبدمسحلاو وضل كلت ! مهتيسانم
 || ا22 بابلايف كا ترهظال تئشوأ لوف ىلاعتدفأ همحر هدد يلع خيشلا _ لاق «هنمانأو ينع
 رارسالا رابتعاب اعماج دع“ا نوكيل فرحالا ,ذه ىلع هنوك اماو#*ىلوا رتسلاو كل ةراشالاف
 دججا بادجب ال طمسبلا باسم كالذو رمشعل الثو ةئاممال نيلسرملاددمأ امابساةموةيودعلا
 يف تذخا ازا كالذوةي الاتي ١يتقباسلا لاو لايف .ىمأك تارابتعاو بنار كاذفو

 00 م ل م جمس رح



 ا تررح 5 رش عشت البوق ل 5205 ريظيلاد لالا اور يومشملل علاوي

 مامالا لاقو#بابلا يف كنانر 2 لفو رمالاش ايام أف هب اح يتداج جلا فورح ىلع رمال(

 قلخ ىلا - شان ليقف صال لكشلا اوبيئرتلا لح .للمف رجالا عوق داماك يروي اسيد

 رطبا ءاطأ نطاب دن ديلاتإ ازاههاكلاو نانالا |سأارةلزن: يملا ندمت ةررصرمل 5 ىلطا ١

 ْ(/ لقت همسأ يف ليقر *نيلجرا5 ىلأدلا فرطو نيتيلالا عت ةين اولاد رطل اهدا

 0 :ررص ىلع هاش يفادلاو هسة ايلا هعسأ ىلاعت دا ةناضا صئاعخ رشع ملسو مزعل ١ ىلعأ]

 ا 0 هناهش كيش شرا قاس وعدمسا ب 5 رويسأ مم هعسأ نرقو هقعأ

 هللاالا هلال ةلكتقفاوو فورخلا ددعيف يف ىلا ثنا سادسا قاوو *د هر لا هعساا
 همس ىأر الدمع يباب يعكر مالا لاذ لع مهل هللا باتو عاشبا فور لاددعيف ا ثني

 مولا لاقراطدا ني ءئاروملا ارودصوةكبالا ا ءايجو نادإلا باوباو شرعلاناكرا لع اب ودكم

 هنأ الأهلأ الضيالاب بوثكم هياط رم !درو بي دنرعم برقب داطأ فد# 0
1 

 هلأ لوسر دمج لالا هلا الأم هيلع بونك كسر 1 قود عت ةيريلايقأ اذكوشا ا اوسر دش

 *«افيادع اهيل برعكمل لارغديصودّللا لوسر دمت هيبنجدحا لع دواوم ناسارخ يف دلو ا
 فه هركذ مقر لات امتهان نأ ىلع كادي اعاذمو دم مسأ مررخعسالار اراوخالا ضعبيف ددوو

 ١ ع نأ اهتسملا ضايفلا هاو نايالأ لهالنأي ماو |يفهركذمف مف ىلإ اء دهاشث كللذو ناكل |

 ١١ تقولا نإ الأثالذ, يف رابخالا) .بيجاعا ندنايبلاكلل تزال تشو نافرعلا 'قيرط

 ضايفلأ ولاهو كالذ قوت مسا الا

 يب لاروسلا روكذللا هباتك يف لرقم هنعدللا يب ةرددد لعغمشل ! هلاب فراملا رهارج نمو 8ع
 ادهن قالا ريخ تاسماو سلب اقلغار 5 ىلاعتمّنا قب 1 ملا اوف 23 ن*نرعب رالاو غبارلا

 هلوماف سيب الريخأ ندلانال لوقب العلا ضعب ب باجازعا اهاو6 بارجل السر هيلع هلل لص ||
 ىلإ 1و رخل 3 هناي لاتاك اسود عملا لم دمجف + ةرخأل اودتمتكل لات

 !| ةفيلخ نان ةثارولاو ةف الحا رسل ةيررلا ريخ تا اال فوج ايا يح مخأ تعاملات لاق

 ةقالطا لففتما م نم د1 لص فرحمودتكح ثريوهثم لظذجي سو هيلع هللا امد

 1 كتاييفنريخاذهارلاةوكريخ خأاعو كل ريخ يتابح هوني ودي ءهطاىل هراشأ اسيا رولاو

 هللأ تدم ريخ نمنأك اف سوة نينثا ةيشعلك يكنارعا يلع رعت اقف كلام يفانريخاف
 ضرك ةمأبدهر هثاد ّ اذا مسوي راعدتلا لص لائو#مك لد !تريغتسا رشم ناك اموىلاعت

 قباو هقعا رشي .كاردتساج ليي لمادا ليقوج السوط رف افلم ابابقأهييت
 دس سمو سبسيبب

3 



 مم١1

 غتر

 ا .ودشب فرشتيف ةمايقلا مديل د و اهريخ هترضحل هل قنئاب لقتنفهدعب ها 52! ىلا 1

 . نأك امو ينمالن يناما "يف لاء زا و يلع فا زصلاقو* هناي ايندلافرشتلاك» ايسالا 1
 3 3 1 نا «يس) لق م

 8 تيفع اذاف ؟ ك2رراراغاسإ مو امم كعم كلنا أ نأ اَمَو ”حومف تأ أَو 'مهبرتديل لأ

 اهنا ناو هتوعد تبيح اف يف رظنأ هلوق اندلا ف هئاق س ان ١ اءد ليقر + رانخ“ الأ ميي) تكرت

 1 قحيف ملاعتلات ءوسهتأعو 22 هتايق ىرخلو ايد هرم 3 اجرخ فكل ةحم ندع
 | كتارءالا مرده ىذّأتي اليكدئاقثأ هرخدا لقد * ات *عأم ا يس رافكلا 'ً

. 

 ١' هليقب هئاعدإم اسوةيلع هلا ب !ىل< ىف ام طنا اهي ناعم م نصضق لو |يقو*# ايحالا هدوجوت يذاتي
2 1 

 ا يَكومالسلاهبلعوب .دعأأ فسوي لاقوم معو هو أم هيا | لص واعد برجا يلعالا فيلل مبلل ا

 ا نكمل ابى قطو لس ا
 1 ت”اوشلارو ىكذملا اهباع 51 يئ م هلوق 96 هنع هلأ يشر دد يلع خيشلا .قراعلا ردارع نمو 3 1

 ا اريدمآج ارسل دو يعل هدييبح لات نا ول ةكذ مل ثوخ نم نود اويفانلا ||

 ا جارس فلا هنم دوي دحاولا جارسلا نال ًسارس يعدو يروباسيلا خيش الاد :© بارا 6 ْ

 ا رطلايف سمنان داون نومي * اهكارك م لفن ف هناق ١ ا ةيثددازم سانال»
 ١ دمشرو نم 'ايشالا ميج قاخ ىلاءتهثانأ لددورشلاورهاظلا لها فلا 36 قيقت ةنكا لع ؤ

 أ رراومان ةدلوق اذا وهيا ى ىلعر ا يذ هروأن ر«صقني لو مل سو هيلع هللا ل

 ؛/ ناب لصنو تاقوالل ءدب لصف يف لئاو ءالاة رضاع يباثك يف كالذيف لوقلاتطسب دقو ||
 ١ جارسلا رون نالاجارتسمشلاهتا ىمس ليقو#دنم ليصافتلا بااطيلف ةيدصملا صئاصخلا
 هنمأل :ىفي سر هيلع لسدرون كاك الك نيضرالاو تا ارهسلاوب تملاو قوفلاىلا« يبغي
 | عيجن“ .يشيملسو هي هلى رموحركأا دك بنا أب لك نم « يشي هذال جارسلاب يع“ لوقو مهلك

 تاركا او أ ىلاست دل اوقري فت غيس اهنشلا باعك يف و#ملارملا عيجملاة لو ل1 تايجلا

 موديل يلم دما هيل هلأ ررتلاودارالا ريبج نيديعسلاق لو مر ضال
 ذا سوم اعمل لس دم دون لئملاقغ سويلم ىلع دخت رونار 1 ىلاس لوقو

 هردم ةجاجزاب و هبا حابب ملا داراواذكا ابتفصز كش 7 بالصالا يفامدوتس ناك 1

 كرام ورش نم دقو ةكطاو ناجالا نم هيفالكي ند بهن اكيعأ ا
 بهو ركرابلا !ةرهشلاب , ثلا برضق ةوعدو ال نر اربظم مالس !!ديط ميهاربا

1 
1 

 0 لوقا ىلاهت هلا هر لاق + يرون هللاق اغا ءىوا ةياور فو يرون ضف نمن وتمر اراها ا ا ُ : ١)

 ا ٍ
:0 
1 
 أ

 ل وعي ع طي
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 أ هتوعد لبق هتارجت اونا ترهظو همالكل )بة سانال ,تملسو هيلع لص دمتةوبن داكن يأ ا
 :إ ةفاؤم لئاسر اهيقق ملسو هيلع ىلص هلام ”اادتامار#تيزل ذك هدوجو بقه دوج رو ولو |

 0 هلا مهقعب .وىهسملاهللاءام اددعىلت ناهس! نيعستو ةعست ءالضفلا ضب اهدع العلا الإ

 سس هيلعشلا ىلس هئامما صئاصخ اما أو« ىسمل نفع ىلع لدن ءامسالا رك نالم مآ فلا ا

 اهنم ليصافتلاللاطلا باطيلق ةفدصم لئاسر اههنف |
 : تلاقلالاو كاروكذملا هبات ؟يف اوذايددعشا ي ةرهدد يلع لإ هللا قرادلا رهاوج نمو 96 |
 لد اطلاوب هبل نيب قرفلا اموابيح ىلاعتهللا هايمزا يف رسلا ام يملا او نم نوعبسلاو |[

 , هيلع هللا تاراص قطصملا قوقح في رانش باتك يف ضاع ياقلا لانالمي بارجلاولع |
 1 موقع امام يحك ةجرد واتلطأ ةجرد عئرا امهيأ برق ابابرا وامل فلتخاهءاللسو

 : ةبحللا ادموتلخأب ميخاربأ صخب هنكل اببحال لراطإالو الياخالا ببمللا نوكي الف ءاوس ١

 ., ةبحلا لصارمل مرعي عدلا ىلع هللا ب ييحح هءانببل ةجردا ال ةلاعا نءعفرا ةبحلا لعج هرثكاو |
 ؛ قرأ ةجر ديو اوالاب عامتنالاوهنم ليما حدي نم تح يف اذه نكلو بحمل قفاوميملا لوما |
 ١ ةئرموهق فوت وددعتكو ةداعل نك مديل هتبحف ضارغالا نعوزتف دل الج لج قل اظظااماف أ!

 1 يحلق نع بحملا فشكاهرمو ةبحلا :دئافو هيل ءلجو زدهتمحر ةضافاو برقلا بايسا ا

 0 تعكةعيبحاا ذاق يمدقلا تي دلسا يف ىلاعاو هنا“ لقاك نوكيف هرصيب هيلا رظني ددبلشب ءاريإ |
 مفمب لاف اك ةللعا ل اد اوف قطييذلاءنامرو رعب يذلادرعإ ودب عمسم يذلا ةعمس 1

 1 صو هلأ .نمهذرخ أم عطقتملا جا جاد ريقفلادطصا ليقو صل ليطخلا ىل لقر اة صتسالا ءاتعم ا

 ا لاغ صاصتخالا بجوتىت يتلا ةدوملا ءافص ديلا هيما ةحر كرون نب رع ,كب!لاقو + ةحاملا 0

 ا هلوقب نيئراملا ضعب ريع ماقملا اذه راو رارسالا !

 ا كي ليلغا يس اذبو يي حورلا كاسم“ تاغ دق

 ا اليلملا “تم 5ك تكس اماذاو ىئيدح تنك تقطناه اذأف ٍإ

 | محارب لي راش عوام وق نمذوخ ةموعو ةطسأولاب لصي ٍليلطا عدن الةراشا 9غ ١
 تكلم ||
 ا دحيف هترف اراغم روت <ينلاربل ايطالي ةو# لك ونمو 3. باو نأكل ىلاهتهلوق نم ذوخأم 0

 ا ع
 ١ ةطساو_: ادب لعيب بديلا و نيينوملا نم نوكيل 3 ضألاو تاو

 ُ مد اما كارل ىلاعت هلوق نمنرقيلادح يف هنرفغ«يذلا بيرطاو غلا

 ْ ا
: 

 مآ م
 . دما يأ ذأ يرخآل بدل لبق بيملاو

1 

 ودا لأ يرخي . الولاة ليلو هيل احا امو |
 | لاطاوع هلأ كبل ليا بيبحلاو نه أ يسح ةنجل يف لاق ليلمل اول اكسل لب قةراشبلاب | ملم عا
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 || ليطاو لا ليلطاو علا سالب يطعادن ل : ركلات روم ليغب 0
 |: كعب هد دير امثل لبق ب بلا مانع

 نم بيطاو هيش لك لعدن راثخا نمل اراد اري 5 00 لءأّنَح

 هعمل هلرق 0 لو هيلع لص كلذار 1ث يتابع اقع لا يثلك ىل !ءاّئاراتخا /

 اهدي ايتلغا مها دجور*يل_ ريغ ةباورف» هلسرمينالو برش هيف يهل ثقوأ

1 

1 
1 

 ا
1 

 نوب متن 8 2 25 أ لك هد سن همم !اعدجور ةبحلا ملسو هيلع هل هيأ قعد فج ووفب انس هريغدحا
1 
1 

 1 هما
 ؛يلع هللا لمد كب هةءرج ك يحشأل الانام الزجل هناك 8 يلوعب 00

 ا

 ْع و 98 ا

 ( لاول روكذلا هياتك يفهلوف ةدي دعا يشر هدول خيي لالا فراعلا رعاوج نمر 3#

 أ تروي الو مويزأك ملسو هيلع لا ىلص هنايفذكملا امك تاون نم نوعيسلارعبالا |
 7 , اذكرك نوكي ةباجالا نع فات نم لكن اكل ندا راسو هيل قل ل هنالال4 باو 1 ا

 دل اقونذ ذا واوريغلاة و * هسفنأ دهمشل نأ زي يعاد ناكر هنالو لاق#يرربا بلا اجا

 هرب غءآر ن أذا لا نال | قوم هريغ يب نأ مثوتل هن .1لوسر اد ناوهشاالاد ال نادوشا ايس

 ص هيما لصلال» ما م. ع لافتشال هي 0 " افيان# هيغل هالوأ مادلا |

3 
 2 ب اع

0 
َّ 
0 00 

1 8 
 هب 0 0

2 
- 3 ٌ 

 لاكسلا روك ذلا هبانك ينل تي هدد يي 3 ١ رماح سد ع

 هتناصخو هيلع ةالسعلاب همم !رماىلاتهشا نايف م ةكمل !ام كلا ئاوش نم نوعبسلاو سماخلا ا

 ب
 1 هيوقعت رح ياو هيلع ةالصلاب ينسوا ىلاعتءلا ما 6 باوم اوؤ» اءةالملا ساو كلان ]أ

 | هاطعا ىلاستهأ نأ اهيف رسلا ل قول فذوة.ءركت ةداي زو افي ر شكو اص اخايظعتهةكمالممو
 هيلع ةالصلابهمعافشىلا لسوتلابانرماوةءافشلا ١ كالذكوانثاعد لانو. ءاطعتلسلا |

 ا
1 

 ١ ةحر ةليك كتتهلا ة ةنيزب قحلا هنبز * ريماعلل ةمحر نال هترضح ىلا نوجاتح ن 0

 ا نيرادلا يف يجانلا ور هيمحر لرد «”يث هباصا نف ةمحر قللخا ىكعدتاقصر هلئامش عيمجو |

 | انتارلص "نال ة مر هتاممو حر هئارح تناك بوبح لكلا ام يف لصاولاو م :ركم لك نم |
 أ «ةيئاحروو م ذنو ةيللا ةيده هنما نيبو هنيب ةالصأاف انارتسف هلع ضرعتديلالصت ا

 / ا هل اح دمانئالس ساكن اوراق قلاع 4 ٍةالصلا تاجا كالو ا
 ةقيقممايقلا
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 ١ 0س سان ريف يع :اةوعد تتح 5 ءانعماضياو هيلعانت الص لزنام مبلل دمج ىلع لمومللا | ادع يعمم أ

 ١ / ا لص مهلثا كوق ىف يعامل 0 اربأةوعدانا لسو هيلعدلا لسلرقيناكو هتمايف دمت وعو

 ةمحرذ كلصلاف ةيلذ ةاللصلا ريس و للأ همر يروباس هتلامأع ءالادرك يحارب | ىلعتسيلصا؟ ا

 | لاف 5 ا ىلع هتطساوب وتاذلاب ىلاعت هللا دنع نم هبةصاخ | 2

 و

1 
1 

 ا
 ا

 أ

 صصخملا هنأ ىف عب ءاقالاب هني رش, 1 هر 1م ا مال الأ كيو راغالاو ءوسلا رابغ نم ىندملاو |

 اك ءافولاو لصولا ةدحولا ىلا ةراشأ واولا ينو ءافدصالا نال! نيب نع« ءاقالابهجارعميف |

2 

 ىلا ةراشأ# دكا يوبر 3كم الو لب ربج ينعسيإ ال تقودثلا عميل لوقت ىف ةطصملاد بلا راشأ

١ 

  1أ
 ا

 هيلااب قلو بحلول ةماقلا و ملاكل ذب نيئمرملا هرمأو هحكك الموكى ل يلع ىلاتهللا ةالص ؤ

 ناتحلادودولاو نامت لا ضاي هلا هلياو ناف رغلا ركب نع ا

 لافور عجلان نءمسو هي عما يلم الو دمر ذأ :ىلاعت شا نايف ةكحلا ام محلا عاوخن ,منودبسلاو | ا

 رخأف امس دقلا عودا «؛نأحدياو رهللانا لاق هنا يف ةكلل|اموثل يتب ر ا
ٌ 
 أ
 ا ا

 رس 1 مو

2 

 ال حدملاو ,ا رأعدمهئالف رعشلا هكرتاماهباوج يف ليق 2باوجلا 6 سو هيلع ىلح أ
 ناك ناو نوميهمداو لك يف ءارعشلا ناو رادك لاو ةفلابملا لل ز فوخهيفنال أي الل يغبتي |

 يسام عف رار شلادفب رع * يف ليقافياو»#مييبق هبي ةونسح هتسح نا فالا ماللكح ن هرعشلا ا

 مظنلا ةروصيف هنءدروامو رعش هنا نآرقلا يف مهتياليكل ليقو#«سيفنلا فام عضواو سيسملا
 يفتيبلا ةروك قئاو لبد صق ريغىلعف ملسو ةيلعدللا ىلص همالكّ م ناكن ا ةيفاقلاو زجرلاو

6 

! 
 ا

| 
 ا

 انىلادهدي زاب الرش دشن درعشلا اصب ناكو لقالا يف أرصللا ةرش ضو وراك كالا
 كدت بجاا]

 | هنيب رس ةالصلا لوقو * دوجرلاىلا مدعلان م ايندلا جرخت م هالوك همم
 : فيس يا ةالعلا يف ينيع رق تاءجو مالسلا هيلعدلوف :نيفراعأ ملا ضعب لواأك ل هتدللا نيب

 :أ * ىغترملا هلي انو ىوتجلا هبي ىركلاتم يضفلاو ىظعلا ةطميخلاو ةمارك لات ناءاذيف هنمةلصو

 / رايخالاو ةحالا نيب .نمةصاخلا ةسلل ىطصملا هنأ ىعي هتوفص لا اشاةالصلاراص يف ليقو

 ١ قلطملا ييملاو قةحلا برق اوفهللا قالخاب هقلقو ىلاهتهلاةبحج هققشو ملاعتدكلا يوسام |

 أ ءافولاو لصولاواوواولاوءاقالاو لاجل امال ماللاو ءاقصلاو قدصلا لاك ىلا ةراشاداصلا ليقو*

 )| لصرلا _'ىه ةقتشم ةالصلالاهكلاو ةقيقللا قاقتشا يف ليقو#ءابتجالاو درغتلا ءاتءاتلاو

 أ طالتم جوم اذه نيققححلا دنع قئاةللا طاوترا رارسانمتاراشا هذبف لاصولاوةلصولاو ١

 ' سدأ لا ارسلا روك لاهيا هك لوقا هدعدللا ي رو هديل ءخيشلا ر ,هاوجن ودل |

 1١ هنع رخانب اما هيلع موقيدحلا يابن م ناسمل مشي ناكو ملسو هيلع هللا سهلا لوسون



 اذ51

 2 م سم اسم * ءاذ ٍإ

 ١ ةوساو نيملاعلل ةمحر امو ديل عقل ىلص ودوةنسلا اق نمددح تحت لخديل لق مهدي ناسي ا | وهو هترضحب دشني ناكرمشلان ايف ةكحلاا«و* مهمتك يف هريغو هلئاشيف يذمرقلاهركذاك |
 أ رم وحرس طوس رش لول رف كل ناك دق ىلاعتوهناجسلاق اه لاح لكي ةمالا ||
 | # كال ذك هلع تحت ناكل هو رعشلا نمسح عون لكب ناك له ليقناف#ىمظعة كحو يظع ||

 ا
 أ

1 

 أ

 أ يبجي ةراكدنال ةيماجلا هتالا؟ نع وهخاقلخو المفو الر قرصملا تت يرشب لاك لكلوقا |
 مهتارا عر مهتافلباهريغو نهلاو شيلا لئابق مالت لكفرعشأو رعاش: خيلب وحرصت لك ّْ
 1 ةءارزلاو ةناتظاكهعفرح ةحابملا ةيلاكلاةي رشدلا فرطلا لهاوطخعا لعبتاكلا «تراكأ|
 ا! لحاو انشلا بحاضو رك اك هلها نم يريد وا يورخا لاكلكب لعا ناك ةطايطأو |
 ١ كالذك هناف تالذ ظفحلذ مري سيف ريسلا ||

 ' لاؤسلا روكذلاهباتك يف هلوق 6 هدعدللا يضر. دديلعخيشلاهللاب فراعلا رهاوج نهد ا
 | نميثو بشك ال نراك, لو هيلعهقل ىلص نايف ةكحلا ام ملا تاوخ ن «نوعبسلاو عياسلا ا
 0 اهنع ريخيو طوطخلا ع لس وةيلءهللا ىلع ناكو اهدتمتو ايعتو اهندعم هناو ةوبنلا تالا ا

 أ ييكو نال انجل بانر اذ كيم مك ةدفوقب باطلا لصفوحو باطتسلا |: أ| هءالكيف قطا هيلع هب د بارا إم رابخالا يت درواك اهيفام ةيرتكلا فئاعتلا نعو |
 ( ناكدنال بسيإلو بعكيول انا يرو اسيل امالا لاقود«نيلوالا فيعتنم ترق رف ليقل |
 أ يما ىلع لا لاظنوكينأ درت لو عسا قون كا نوكي نادرت م نأدعب يبيبحأي مرجال هناي ٍ | لاق كال ذك ناك ف ىلامتدرك ذو ىلامتدشا ما لكي هعبصاو لق لظ عقب رمصتطلا دقع وأ بتكأ" |

 مقينأ كالذ بيس عواالوايظعتوثأ 8 رش كتوص قوف ماوصل .ءفريال ناس ادلا ترما

 ا عيمجو ىلصالا "الملا نيب ه.يظمت ىلاعت هقاارثكا هرك ذوهلل' ميظعت رثك !نموضرالا ىلعشالظ :

 | ضرالا عدل عقيل افشلايف ضايعيماقلا لاتو*لضفب قنولهئاوشل ذيل قئالطأ |
 ا دوجولا ىنقا هنا ىلاّرا شا هيلو ل ظرونلل سيلو ضخروت هنأ لق انلزإ ادقالاهلظأطب نإزعدل ةنايص 1
 ناسنالا ةروصب دست اذا كالا ثالذك ليق#رمشبلاةروص يف دسجت“ رون وهو يلاغلايفوكلا :
 أ( حاورالا تدسي اذاو ةيسدقلا حاورالا دست نيفراعلا ضعب معدد ولظ هل نوكيال ا
 كلذ ظنولف ةيأ ١ لالظلا رئاس نمرثكاضرالا لعدم الظو ًابلظ ةفاثك تعتو ةثيبلعا 1

 أ نوكي الئلو ظفملا نع ةباعكلاب لفتشي الثل بتكبمل امناومهسقعب لاق ةيتافرعث حاب» هيفد
 ةيآوةرهابة زسعماب هلع عسم هتباتك مدع ذا رظن هيفو لوقا هدد يلع خرشلا لاق + يلس رلغن
 جاتجمال هرظنمو هنه#" ظروفا حوألاو هم دخي ىلا لقلاناكنمناق ليذنتو صاصتخاو ةرهاظ
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1 
 تردص ةيغيبط ةوقو ةينهذ ةعدص طخخا نال ةيئامسجلا تال الاب مولعلا ليت موصرلاريوصتىلا ا
 مهفصو نويزاحورلا م مهالا نيب ل سوهيل هللا ىلص هما نأ ةعيدب ة :راشا هيفو*ةينامسجلاةل الاي ١

 اوناكل طوطخلا ممر_:ركيجل وامثدود صيف مها يجانا دمج ةما دلو ةب لدجنال يف ىلاعتو هناحجسس ١
 هتباتك كرت يو مهتادادعتسا رووظو مهتوق ل كل م جولقب سو هيلع هللا ىلص هعئار نوظفحي ١
 نمت تمملأ دقو#باتكلاما هددعو لصالا مالاويمالا يبلا وعوةيدمحاةعمجلا رارسإ ا

 ضارفلا يلولا هللاو هفثك يف هللا قثاف رارسالا تارادثا نءكلل تيدباو راونالا ةعشا
 لاؤسلا روك دنا هباتك يف هلوق 96 هدعهّللا يضر هدد يلع خيشلا هاب فراعلا رعاوج.نمو لي
 تابمإ تناكو هما ىلع ملسو هيلع هللا لص هاذ تمرح ل ملا ئاوخ نم نوعبسلاو نمانلا

 يبل ءاذيا كلذ يف ناكل نجوزترلن دانيل هئاسن مرت يف ةكملا ليق96 باوجلا 9نيمؤيلا |
 ١ ءاسنلا نيردَح 339 ناس يلا اس اي ىلاعت هللا لاقو هتمرح ٌءاعاراك ارتوملس هيعمل ص

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يوبنلا ربا يفدرو ليقاضياو# ءادنلا رئاسك نك نجورت ولف

 | عم نك لب ةنجلا يف هه. نكيمل نجوزت ولف ةدللا يف سمنوكب نءالا جوزتاالنا يبو تطراش
 نينم ول نوحاكت مرحي هنال نودمارملا تاهما هقاسن ي“امناوابج أوز ارخ ال ةأرملانالنبجاوزا
 هيفو *ةمالا ىلع نرحاكت ةمرط ثابما نفاد امدّعب نمنج اون اوديكش ةل3ىلاعتهلوقل
 ةدرغتما تايلكب | تاقبطو ةنثملتملاو ةيضرملاو ةيضارلا ةبج نم ةي محملا سفنلا ىوق نا ىلا ةراشا
 هيفو فيرشتلاو صاصتخالا رارسا مهفاف ىرخاوايند ةيدمحالا ةرضملل ةصالنا تالامكلاب

 رعاشلا فاقدئاطغ نع تقولا ولي اهفشك ماقملا لمتيال ةضماغ رارسا
 لالا فيكواتناكس نيا * لس ىذب نمو يملسا ا

 اهئاسن ريغيحلاءاسنىراو * مبمايك اهناف مايا اهأ 2 رخآآلاقو

 لاّوسلا روكذملا هباتك يف هل اوق6# هدعدشا يضره دد يلع خيشلا هللا, فاعلا رهاوج نموا

 مك ابا ال هع! موانتاباهءاسن يع« ىلاعت هلا نا يف ةكمملا ام !عاوخ نمنوعيسلاو عساتلا

 يف فورعملوزنلا ببسو ةيآلا م كحلاجر خم دس ب1 دم نك امىلاءتوهناغس لاق
 نسكلاو ةمطاف لجال كتم لقيملو ككاجر نمىلاعت لاتال6باوجلا 96هنع هللا يضردي ز ةصق

 | كان كارما ذب يبساويبسحالا عطقتي بس بسح لكو يانبااهلوقي ناك مورا هنال نيسحلاوأ |
 لل -«اهنلا بابي متي هئاف يبسنو يبسحالا ةمايقلا موي لج .رلكب سأو بسح عطقاي ىنعب مكاج 7

 ولهنال ابا انل هعمل و ةصاخا ةيالولا تاخو ةماعلا ةف الخلا ما يدهملا بلص نم تببلا لها نم

 ليقو#*انتاهما نهتوكل سو هيلعمليا ىلص هذاسن ةمالا ىلعمرحاك هدالوا حاكت هيلع مرحي ناكل هاهم
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 َج وزني نابالا ىلع | جوزتينا بالا ىلع مرج هتماءاسن < -جوزاب نا هياعمرجي ناكلابا هامسول هنالاب ارمسيمل ام

 هئاوج تارقايفءالايف ارق لام سال لوف امدد يلعخيشلا لاق *«ماري سيلا ذوهتنبأب || ١

 ال يأنييبلأ لا تاخو ىلاعت هلوقو لاق كل ذىلا ىلاعت :هللا دقو ند هحهف ةراشأو !ةحارص ينعمواظنل

 اراك سرلا دالوا نال ايبنناكل خلابدلو ناك و وابا ينو دي دعدحأأ ريال ياءدعب يف
 ايركذ نع ةياكحملا 5 ملاعت شا نائما نمش اذ ناكو مها ان ءهلبأةوبنلا نوري ا
 م ماسو هيلعدللا ىلع ةيئرودتت هاءالع تناكلانيأ اماودي , الا بوقعي ل ان ند ثريق ينثر ا

 مالسلاو ةالملادللع هتعدر واكل سو يلع لمص ةثيمدت ةوبدلا ثرامطقنان ناوةالولاديحأ|

 نا ةقيتحابا نوكي النعل اجر نم .نءىلا لامتهلرقو السر ءايبن ناكأ شاع وأ هنأب ميحاربا دعب انحف

 هو.كللَذ نع دلو «ر ىت جل ارز ذاق يتلا !ةجوز حاكتب راع املا قدلب ناكوادي زىببت دق ناك هنال أ

 0 وسر نكلو باوجلا ةقيقح زنت باطلعا رسمهفاف رونملا مكملاو رهطملا عرشلاهت 5

 را ءيفال حينا اةقنتلاو معناو ريقوتلا برجوا جيبايننألا با لرسرلكو

 ريغ ال بيرقتلاو صاصتخالاب اب نميببتلاو ءايعدالاوانبالاو ”اب الانيبةجانلاماكحالا

 مكلاجو اوس هنا لاجر دمت لآ لاجر نء«ىنعي مكلاجر نمالوث(ةراشا) حاكتلاوةثارولكا| ْ
 امقنإل مامنالا ةدايزي زوصوصختا مهتافأ
 مهمأو اوادعب طق م © وطب 3 تابأ ١ له اس - نأ ع بعدل هم اذ .ريامتإ ثأر ةلا صغب

 يمجالام لئاضفلا نصاب متخا نورأو 1وةقدصلا بوجسو نم لاوم !خاسرالايياع تمرح يذلا
 لاؤس 1 روك ملا هباتك يف لوق 5 9 دنع هللا يغرددد يليتيشلا قلب فر'لارعا وج نمو ١
 هلآ ىلعو سو هي اء ىلع هيلع تن 5 رح ةقدصلا !١ ١ يفةكملا انركشلا ما تاو ل نوناملا ا

 هتفص نو هنال بعكلا رئاسدتمن قئاوبأ ل ودبل اء ىلع هيلعةقدصلا تمرح افانإ6 باو ا
 خاسوأ نمةئدصلا نال ليقو# ملسر هيلع لص هيلعةمرعتةةدصلا نإ ةيهلالا ب لايق هتعنو
 ديلا ةقدصلايطعميف ربظاي درو ليفو+اباك اين اىلاهئادرب لئأهب لاومالا رهطت سانلا
 ينل سوه عشا لص يتلا دب نال ىلا ديلا هدي نوكت نا مزابالثل ىلئسلا ديلا نم ريخايلعلا

 هراغ موحرم 5000 4 نوكيا هللا دري هيلع ق دعت بنل مف ذ دلاة روع شت
 أ

 ةياورلا تناك نا وقرضما كال'قحيفابد ا هيلع ةالصلايف مرتثا نع ءابقنلا ضب نك اذلو

 راذ ةئدصلاب رم أي لسر يلع ىلع ناك هنال ليقو * ةعيرشلا ردص دركذ ؟ د اك هب ثددو
 | راما ضع لوقياك هسفن لجالاهب رم اين اك هناةصقانلا لوقعلا دبءة رت تلصح ايرابلبق |
 2-5 2 حسم

 تدلع

 نوربامخامهناو عيش رب جد مطقإ دموستو مهم نوب أ

 أ ةقدصلانأ ليقر*إ 3 اهلل هيي“ قدح وب ياهي برام لب لالالا

 ا

 ا
ْ 



 0 ا 2 م عد عت كعيعك ع تتا

 ه2 22 يا ب

1١6 

 20 لامتمل ”دعبافارفكن وكب نأ ل الاد كاي زايعلاو اتناع : يف ني ريثكر 1539 الع كلذ

 :ءمرتلا عشاومو لاهجلا كر ونلف يفاث هيلع ةقدصلا مير ع كلذ ملسو 2 4 لمد

 ركحاو ملعاىلاعت لاومالسلاوت الصلا هيلع

1 
 ا

 ل اك ! روك ذملا هياتك يف لوقا هنعدللا ي يضرم دد لع سمشلا ههاب فراعلا رهاوج» نميز

 سب لكلا هلوسر فر ملاعتهللانا يفةكلا امركحلا تاون هنرئاقلاو يداحلا
 أ لكب درفتم دوطلاو ةمحرلا رج نم دوجولا ف دصةرد يبا نأ 96 باوجلا م امتي لسو هيلع
 ْ هريس لزانميف لصراذلا هنرشيف ماتلاردب كو هفدص يف مجياردلا درفتك دوهشو لاك

 ! | هلل دنع نمهلك ف رشلاناو ىلامت هللا هزعا نم زيزعلا نامسيل !ميتيماب ر ائاوهزعجرادمو
 ١ تادنع_ننوع لب تاسايرلاو لاومالا» نمالو تارمالا هابل , اًثوروم سيل هنا ىلاعت
 ْ ةفلالا للملا يف ةككلاوةوبنلاو قرشلا ناك ى قو ءاش نم. طعاوءاش هىنادصا يذلا ضايفلا

 ا ةليعاب ءايبنالا نيب تر 00 افطصا اًدهوسبملا "ليلا يفناكامالا ءاب الا نع ثرالاب

 ا ف ىلا ءابرعر كلا فسويك ماعيالاو ؛ارقفلا من ريل اهيتيىلاعت هللا هاب ر ل قو# ةبحلاو

 | رارسا مهفاق رصم لها ىلع دعب هالو !1 ىلتيمو نرهتسم لك مريأ ةيدوبعلاب هالتباو نيعسل]

 ع 2 , ةفيطلةراشاب اهزاك نع رهاوج كل تيدباو اههدو عاما د كل تفشكدقت ةيرتلا
 ١١ آلم هل َدَّمَوَم ى 5 امي كدت دي هباطخ يف ملاعتهلوأ رسوهفاف ةسفي رظ
 1 ثيم الق نال 2 5م الا 1 اة ىبع 0 اَءلَدِج 33 ىدبف
 , لالا رركذملا بانك يف هلوق ال6 هنع هل اييضر هدد. لعخيشلاهلاب فراعلا رهاوج نمو |

 أ مو هديعب يرساءارسال:ةرو.يف ىلاعتهللا لفيف ةكحلا ام كلا عارخ ني نوناغلاو يناثلا
 ةيدوبعلاب هديقار ءار ءالاوم يذلارعتلا اذه يوتا نرفىلا“تهئانايفرسلا ١ اموديبت لقي

 نود ليللا زي - ىلع ل دي ءارسالان تكناو البل ءاوقب ه دك كامو راهتاا نود ل م الاب هلثاءاعجبمو

 ةيهرلالا هبف موديل الثأ هيبنب لقيط وءدبعب ىلاعتىلاة نيققحلا ضعب ل افا باوجلا 96 راهتلا

 الملا ىلا همسجي هجو ورعد ناوكلا ن ءهخالسلاب مالسلاهيلع مرءنبىسعيف اومثوت اك
 اهراوطاو ةيرشنأاتاداعل امقانم ىلعالا |

 متحاوهي احدت شاعكحاو + مييبل يف ىراصتلاهيعرا ام

 | ل ىلا روك ذملا هباتك يف هإ هارق وييدنع هللا ةر هدد معيش ناب فرالا ره هاوح نمر

 ا سان « قيقحتلا لها لاق باوبا لوا ل اهتهللا هقلخ «يشي!متاولخأ نم نوأ او عباسلا
 أ ارقفلاو آل انوا أىلاءتوءئاعسلاق اى قلم املاعو رمال ملاع نيعسق قيملاعلاناهّللا
 ا ا ا جس ع ح7جل7#7ج



 لفل

 حأو اورالا» نق قلخام لوا لاقورمالا عن نمحدمال واشار ميش مالطا |
 | هللا قلخ ام لوأ هلوقبم اسو هيل عد ىلا كلذل راشا اك يدمحتل معالا ىلا" ةيسدقلا (؟

 اك ةينركلا رانا اعدنم نكت يذلا يدمدلا رمندلا 'وةر دوج هلثأ ىتإ جاذام لياو يسد

 ا

- 

 ١ لي 2 ليقو ظوفتل حوال ليقو شرعلا ليقف نارك" الاوناي يعالا نم قرأ“ ل وايف اوتلمخأو

 أ |قملا اهيلار ظن ةطق نأيعالا فهللا قاخا ملدا ليقوءألا ل يق ةوءاعلا ليقدءامسفخ ةدرمز |

 ا 0 اددولا ردوجملا ثر عاليأت كيف لقوا نم تركت تلياقوت عش مش ف ةبيهلاب هيلع ل

 نم ةقيقح لك اما كشالو :لكلا الر ملاب ءا كش ا دنعو ةيفرصلاهنع ىراقملا قت يشأ
 | .ترترو اروهلق مدقم لسرهيلم هلل يف اعدل الر -رانديسملا ةيسالأب هروب ظن قئاقألا

 ع مدقمضييفلا اةروصب هلق شب .>نء«هروثو رارمالا لا ىلع مد« نوكلان هم رووأت ”ثييح نم 1

 ا هدب تح قم هرمصتعو حاورالا لأ 4 مدقم دوجولا يف هنتي حنمدحورو راوأ الع ا

 0 ةبتر لك يف لوأو مدق سوه هئاىلص 2 وبف حابشال اور مانعا !ملاع ىلءمدقم ىرقلا 2 ! ماقع 1

 1 انباعك ةملاطم هلءاثا اقوال ء دب يف لوصف هادارأ لرفولا اقحلا نم هقيقحوينأ 0 “أ نع

 ا

 لاذردلا روكذلل هباتك يفدلرق دنع لا يفر»د دىلع خب كلادلابفراعلا رهارج نمدإل |

 ا

 ١
ْ 
 ا ضاينل !ى ع 0 هلئأو جاوالاو لوألا | 1 ْ 1 9

 أ

 هن اعلا ىلع ها لوسر عمال ملؤ لاكش م ضارب السيف ةكملا | امنيعتاملا دع كلاغلا ! ا

 ١ هنال هم اعةالصلا يف هك . اقءالملا ضعب لاق 6 باول يعاربأ 0068 .اصائ هل 1

 1 ىلاعتاع ناكل نالو مران هراثلاعد دف ليق *هل5 انام كاذل كك نإ دوجوه نحن نأ كيلو امل

 | نملو<يدلاواوىل ريغ أ ربو لان ثيح مالسلا هيلع حونلوالا اهياعمالسلا ا ا
 مل <

 00 هو م الا د انا للاتدثا لذ دب الات الاد نينيؤللد ' ع م 0 ُ

 ٠ هيعمل سا ليتر طالما انرما ١ لاهنت اناكمأب 0 ل
 ب يحي سيبطا ! نال الؤالصلايف امبع#إ نرقث هلأ ب رايب دمشر مث ليلخ ناك هلالالصلا يف لسو

 1 يف ثعيناىلاعتهلال أ أشدنال يروباسيل ا ققحت ١ مامال لانو مءالخاو ار همابحا رك ذي نا
 ١ انا ملسر هيلع هلل ىلص لاق اذلو * ميش لوس 'ميف ف تاو اك لاق ليعامءاةيرذ ن

 ||| هللا هللا ىلص هياعت مالمو أىلصيتلا ةالصلاب هسفن مع هيلع ىقثاو و ٠ ًاناكت يهربايلا ةوعد

 || دهاشمو ملا رماظم لكا اهنال هنيعت رقي يلع ىلاعت ىلا نيةالصلاءذهو راسو هيلع
 ا سه موفاف شما تاراصناك اًيساوا ايوقاكارتشإ ةكر يش ةالصلاف هرارسأ ماوي هتايلجت



 تت جبس و ب ع ب ب حسسججب
  لمكأا يف اهنايرسسوةي وملا رورظب قطا يلهت ةيحلاوةلظايتدتر نيب ابك ارث نيتالصلا (

 تناك ميهار.1ةْلخ نأ ي اع .ثاريال ا سصفلا يف صوصخلاحرش يقنيْفرأ املا ضعي ركذو+ةماجقلح

 ةياطا روبظ ل اكان ارخأ ارخآو الوأ هيل ةئباذتاة يد حاولا ره نطأبلاشي م نمةدافتسعإ |

 ا 00 ذ نم امل ءاعو ليعامما ناكتللذلو ةيياربالا ءاسو يف ناك ةيدجالا ا
 6 2 ةييوسللا 7 1 ىلعو 56 متيلصام هلو يف هس 5 عود ءةالصل اكلرت رثشأ 0 لفقد دقت كلا علذ ا
1 1 

 رس مو جم يو صم توج ميسم

 ل 0 007 0

 10 للا

 م م ل سمس

0 

 وهراطابو أ ارهاظ هسنن ىلع هنالا مق ىنعع يهاربأل يفرغ اداب هينا ىلع هن اقويعأ أربال 0

 ةقيتعلل ررظم لكأ لراب قيقا لعاحرص دقو سو هيلعدت ا ىلص يعمأجلا يدمسغا اقل
/ 
 هللا ىمدقف هللا ل لوسراعبكر اش يلهلا رسلا اذملوة ميلك !ةرفح مةيلباةرضح ةيدمسلا |

 1 لي كيال ىدوم لع ايلعف يلع مولص اذإ درو ااهنطأ سوك مهياعىلصو ٠ تاذلاب هيلعأأ

 ١ ميعارإ !ناريطأ يفو#ةيدمجلا !ةريفطلا للعم دكار ةالصلا ياك ومو امشةيسأ انمدشإ املكلادأ

 1 هللا تلرسر روش ليا الا ءإ ال أهر راجتتا لع ١ اير مقيقو رعةدجم انا يف ى رمال رءأ

 1 ملسو هيلعمللا يبد هتمأن | يلع يرك د ذرجا بر ايلات ابحصقي هريخأف !معلب ريجلا اك
1 
 3 0 دكسأ اند ان كساتمو هعليت اسأت نال مالكا ءةياءرعارأ لعةالصلاب ١ ارم ! فياو 5

 3 نال ع م
 انوم 3 نايف كل ةعةيلافر عمل #2 6 1 للعدل بجوال ممل ةعوبتمهتامو هأواذب ب 1

 يجو ةيايعاي مالا ةرشملا ءاهخال ةيدجالاةرشللا ءاعر ةيعتاربالا ةرضملا نال هتلم ةيعبتب أ

 رحاظملا روظادنال هيلعئالصلا كارتشاب ملسر هياءهّئا لص راشاف ءادنلاو ركحشلا انيلعأ
 حاورالاوبأهنال ةةيقحلا يندم ام مرد. رمو ءايزالا ك+ آن يحارب ؛! لان ةيدمحلا ةةيقملل |١
 نيءمحأ مالو غم ويعود اعمات اواع هتيئاحور ةوباةطيح ت تيدا أو ١

 الا روكذملا هباعكل يئدلوتال هنعْنأ يضرم دد ىلع خيشلاءلاهفراعلا رعار نس

 السدي اءدشا ىلص ادع هيينىلاعتدما يعمل مكلا عاوخ نم نينثال د دعب نوعيسلاو عباسلا ا
 باث هاك فرش نع منعا كال با 44 وبلا ةرضحلا مكخأرمم امونييبنلا عاخ 1

1 
1 

 العدس دقيال باتكل لعن اك اذا طن اضرار و و
 0 ةنازلعأ ىف رح كلما ا تاغ مادامو تاطانود ارقام لدةيةد4طب .«نادحار دقبال كلذك هكف |

 ردا ددعنم ةلزالا ةيملالاب تكلا عيجةنارخنآرقلانأ كشالواهجت ىلعدحا أرجغبالا
 اذهغر ملسوه ادا لص دم نييبنلا اخ هبرصخ ثأل ذة درإلا قءئاقطاوةيفالامولملاو أوو 1

 نطابلأ اة سما ايلا جراح نم مع ثآللا ةنارخنال هيفتك نيب هربظ لصةوبنلا اخ ناكرسلا
 | حاتملا نم زغكلا دب الف ايفنع [رفك تنك يسدقلا ربخلا يف ىلاعت لاق نارا لخاديق امم



 ضيفلا يلو أو كلا يفالسي 3 لعيحلا نشا نانا لم فرع رانا تيبحأت

 ٠ لالا رركذلل هباتك يقهر 2 هنعدللا يب ةرمدد طع خيشلا هلأ فراملا رهاوج نوال

 | هيلع هل ها ىلص هرفتك نيب ةوبدلا مخل ملا تاوخ نم زرتتالا دعي نوعبسلاو نماشلا

 ١ بانك يي ريمدلامامالاهلقن املارقالا در ء43 لبق امنسحأ لوقا "باولو ب
 أ ءاراف سوسيو ناطيشلايت ايفيك يرينا ىلاهتدلال اس٠ اياوالا ضعب نأ ناويطلا ذأ

 ْ ساتلعا» 5 ركوأاو شعلاكدو. .!لاخ هينحكن ب ١ رولت ةررص يف نا فالا لكيحملاعت

 ٠ نينعكلا نيبنم اخ لبقلا موطر موط طرخمل ريزاخ ةروصيف وهو هبئاوج عيجن لس
 س !ءاعاب يمك ذلود ءارو صكقو سن: ىلاعتهظاركذف هيلا سو سوف هبلق لبق هعرط رغيف

 نأك يملالارسلا 11ه ولاة( هيبنتز+ بواقلا يف ركذلا رون :لصح ا مهيب لطصكخ هنال
 ( ىتويفتو ناطيشلا :دام :يدتل كالذب لي ريج ءاصووكالذي رمأيو سو هيلعدلا لص تذي

 سس ميما

 | ماسو هيلعشا ىلص هينعكن ييةوبنلا عاخ ناك كلذلو مدلا ىرججهتسوسو يرجينال هدصرم
 هصخودب هى اويملالا تاب يال سافدياعمل امتد يناعا هلوقث هسرسو نم هدمصع ىلإ ةراشأ |

 ١ كااذل هيلا سوسوف مالسلا هيلع دان يرفإسا !هودنيرقلساف ةيلكلاةمصعلا, هلضنوهفرشو

 | ريغو نيمأ ين دمم هيلع بوم كمةرضحلا ىلا لئاءتارعشهلوحةلدملا رز لثمة قا ناكو
 ةبسنلاب و!تايلتلاو تالاخلا ست اهعوتتو طوطخلا ددعتب تاياورلا نيب قيقوتلاوكلاد
 تب دب ًارهتادراويق يورو يديد . لاق + ءايلوالا يطع ْن كلل ذ تسعم ني رطانلا انا ىلا

 | ىضتقيدهاشر دعا لاق ةتدماشرتلرقن كرام هتاخ نع ف شكل لو هيلع هلا لم هللا لوسر
 | ةياورا مسوين ىنمهيفتك نيب عاطل نوك ٠ ءالملا ضعي لاقدلا- بحي ريخي ودماقم

 ا ىلا اعاتنا تاقلاق دمعاي ىلعالا لما م هتقي يف لاوسلا نم ءارسسالاةليل مقوأميف ةروهشملا

 56 يفايرلا مللا,ءاجالف ثيدملا رخل دن اهدرب تلج كك مضوف لاقنا
 0 اذه نم ميش سيال ىتح ةوبنلا اذه هيلع مدح هيفتك نيب نميفامحرلا ضيفلاو يل 5 ددلأو
 | يحورلالكيملا ناكت تلق ءدد يلع خرشلا ل + رارسالا نم عدوا اا (ظفاحنوكي تحولا

 داي ىعالا ملقا اهب ءكدو "روطبلاو رورظلا قئاقلل ةمءاجلا ةيملالاةقثولا ةروص يددحالا
 هللأىل لاق ةيرالا ةيلكلا ةفالطل ةح نال ةيدمعلا ةوبنلائاخجب هاضماف ةكملاوةردقلا
 الذ ريغ لا يرون ضيف نمنونموملاو هارون :نمانأو نيطلاو الا نيب مداوأيين تنك ل سوويلع
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 يس
 |! .ب+ ةنسىفوتلا يالا يضرعلا باعولادبعنيرمم خيشأ!ةءالعلا مامالامهنمو ْ ا ملف كلا ةعلأا ىلإ شر هلت 00

 لوسرلا يلع ةالصلا ةياضن ىلا لر دولا جرا دم ةامسملا هالاصر لكك دنع هما يبخردر ءاوج نمو ||
 ىلاءتنادعر لاقامفدري 4 هذح غو ملسو هلع هلام |

 ميحرلا نَح لأ هلا مل ا

 + هئاييأ 0 اند ىلع ساو ىلصا و* هلا لب حس لعد ركشاو + هلال ادوثدي اعمادجل ١

 * يغرملا جول | كراس يار لوةفاكد»ب اما لي هئابحاو هه و دل 1 لطو# هئاينصأ ديو |
1 

 ابحيعت * ةجسحأ ءىذ ل اكرم ةنمضتم دئاو زوج هن ثااو هذه# يضر ملا باهرا دبع نير مع

 ضع ةءزاتم لذ ىلع يبا« لوسو ةيغب لك لعكتذن اح أوسرأأا ا! لعنالصلا ةيلغفا |[

 ١ جارد تيعتر كلاما ذه نم هياعلكشا امبلاطلا.يفىلا تب رقف رش ذه كلذ يف دعنا |

 | ةيادحلاو# قيقردلا دقسامما ندو اسوي هن ل 6 لوسيا لع ةالصلا ةيلضفا ىلع كوصولا
 مرق هع لوح امك 1 ةنس لو الأ هل را روش لاوس أ عني زوثاف* رطلاةارسملا

 ةلكواإسو هبات يل طمهقال آوسر لل ةالصلا لنا ايا يف انلدخانياجر ٍنكدعمفا ىفر

 ا الدم الاسالا اهب ىل 0 امل ايد نيرماب الد قداهشلاةعاكب ل لق لاقت ةدابشلا

 ا هتقورح 56 هرصغ ينفع ن هر دصوم دك اء مناث# ملسو هيلع ىلص يب ىكلأ لع ةالصلاب لمي ا

 ١ باوطلا آلات يعكف الرا اميغتك كامل ا لوف هللا هجر يدايلا ممارت 1نيدلان هرب خب تلا

 نمورثاكلا لوفنا لوسلاىلا يدبير ىلا  لوقب يذلا هدا دغنل ا للا سأر نم

 رفكلا نم جرجا يمنا لارعالا ميج نك لففا اهناك ال ةدابشلا | ةكالسالاب فصقيم |

 هل لضفالا له هلهاد ادعي لغم مدلسإلا فصتا جرف رهاقا فالغاود !مكلاةطروو 1

ياكفأ نا كال لوقف لسو هيلءهق|ىلص لا لوسر لتةالصلاب وزةداهشلا ةءلكب دعني نأ ١
 1 ة

 ا هيلع ًّة احلا لشخ يس ةدراو ى ةحيرفصلا ْ ثيداحالا هدمرابباوت تواقتب توافتأ لاعالا |

 || ناب اسيكارتشا عمقاعالا ميج ن ملفا اهنا عطقينأ اباعن هداكي سو يطعن ىل 5
 ةلكيف الو هيلع كا ىلصيبلا يلعةالصل ايف ناك ا نكل امهبالا منال ةشورفملا# ةالصلا |

 زر ةدارشلا رمز ةلاسرلاب مسودي عشا ىلع دمحم رفا ن نأ يا !تناكئدأي

 | لمجالس لس سو < نم عزاب ال واشي| ةيل ولا هلل رثأ دقق هياع لمو ىتث كلذ

 ( مهو امطق هتاالاهلاال نمل ضفأ لاعالا نم يك اش اقلك نكت ناؤالصلاب |!

 ع .. هللالا» "الن ملف اهنا يوونلا حرص دقن نآرقلاةوال الثكم المالا ايلس جال كاذ |



 ب مت
 58 ند كوشة درجت ساهرا دكا راهتاقارطا او ليان أر "قلل التارفاك ناواخا |
 ا 1| رثكلا ناو كلذ يوت داهشلاةلكر نم ملفنا اهئار كلا باب يف ءايحالا 8 حرص يلا فلا نات ا

 ف ندوتأنص ردع هلق هيأ ناس لاقنم نا أ ا يذلا لقنو مسيالاقا ؤ

 / ان .كل1 توات دس لخلل وةنسح نون 2000 دج الأفق ندو نورشع هلفداهشلا لك ا

 داما نيدلا ف فنرامري خيش دلال هلال دعمأ اءاودع هتدرانإديأ جراف ةكلذ يف

 ) د صب خم هب ميفشلا اين صئملاب ىعسأل هباتك يف هرصع ةمالع ناكو ىلاعت دنا همحر أ

0 2 22 

 م او هيلع هلل لسد لع ةالصر رك ذابنل رك دلا نم لضنا ىف عق ثان لاق
 ر

 ا
 ١

 أ

 اسك الاهل. لال دتسا ا. ؛.لوقاف هتدطلاب صتخمالدجلا نااكة داهشلاة.لكب صتخي | ::
 دتمالا اذه همالكب خيشلادارعناف اًئيشودعملم ءاجاذأىق جام اظلأدبسحي ةميشب

١ 
5 

7 1 1 
 ا

: 

 أ إ

 ا
 | ودرس انفاهفراعتاب ص خال ذل نا لاقفاركذ ل سر هيه ل يبا ىل ةالصلانوك لع ا

 "أ مهنال ارك ذو هيلع هللا لم هيلعت دا علا نوك دعيت نم ساالا نما ريتك نال هللاالادلاال ||
 أ نايرونلا ايلادقيست دئاق لامن ها دحر طيش ادافاف ةداهشلا ةملكبالا ركذلا اوفراعتبملا |

 ىلاعت لاقدنو ركذ هنان طءلاكو ملسو هل !ءدقا ل هياتالملا 0 ةعاطناك املك
1 

 الياف ,لادارع سلوا لدا نيد مشن إو مذ لدا ارا ِ
1 
1 

0 
11 

 أ ظ 1ك

 ا
 ا

0 
 رص «اهربتب م !ةغرصلا هديب ناك ءاوسدمح ويفدشا ىلع "ان لك نأف تنل ذك سال لرسدخلا )
 هتدجلا ناو: ريك م دجحلا ميص نأ دافاف دحلا خيص نم ةغيص هلادجلا ناب يواشيبلا يفانلا ا

1 
1 1 
 ِإ

 ناف هال ا هلاالالا كد ل اها ماسر هيلع لصديق ةاللصلا نأ لدتسلا اًدهدمعوت |
 صم ال دمل' نا ايملوق 2 : كلذ سقو يداملا ناس ريل مميشلا 1غ لمأت اندإةنع/ ىثأت اذه
 د ةفيصب نايئالاب صن د لادم نأ سس مهتماءهفراعتر سانلا نءريثك ع رتام ا اف هدملاب

 ا
 1 ضِعب ىلع ءاومع يلاوج ع ميمأ مف هرعنيتخلاىلا ةعترلا !؛تعنديلا م ب باودلاب معامقاو' م ا
 0 لمأللا 3 نعم ىشأن 56 9 تلقيح يفاو اهدرأإل لأ ام يلع ىمالك ل !.ه«لذخات كضفلا 0
 | ايف لب دحا صاقتنا ىلا يدا مايزال فالوقدابلا# رص يف سيل وشل ذب هعصقتنا فا | |
 ١ لحالك سو هوغملا الوأ طا ىف !هبسلا ملول اماما تلق ىلا مملام تيلف شميحاتع راذجعأ ا

 1 | عاشو افر افرح افرح ياوتقدردنا ار يتباتك يف تأطخا يلا سانلادع عشبي ودشتُت ام ضرأعي
 أ كاذب“ يرن ضب نع تباطف لملا+ اط نيب رمألا اذه لاجويل نرسل راك تح كلذ
 ؛ ةداملا ىلت ةداهشلا ةماكي ديستلا يا تأ ىعدا نا دمي لدشسا دقدبأ أذان هبعك يذلا همالك

 ' يذمرتا ءاور ثي دحام الوأب ملدتم ناكل ضروماي سو يلعن ىلص هالو. ل ىلع !لوس

 ا
 ا

1 

1 

١ 1 
1 
0 
1 

1 
1 
 ا



١4 
 م

 | لرقب ليما لصدما لوسو تعش لاق اههنعهّقأيذرمثلا دبع نب رباج نعفجام نار |

 ا
 ركّماع هلال دمسا لوفا# هيدا ءاعدلا ل غفاوت دابمشلا ركذلا لففا لإ سوهلء ناس
 | ديرة نسالد هاف عش ناب لبق دب ال نكل أهان هي دجال ل ال دعسا هاعدم ىلع شي داحالا نم

 | اهنا ملسم باتري ال رفكلا3 ةطرو نم ناسن الا جرخيا جب يتلا هللا الا هلاال نا تالق كنا وهو ٠ يش
 : لففادم لايف يف قاالاهللال ثراد ميلاوج ردص يف هتررق | يدلا يف لمت لك نم لضفا
 || لفلا دوشتلا بتع ملسو هيعمل ىليبلا لعةالصلا ناو لسوهيلع هللا لمينا ع قالملا
 تاهيبستل ير ناله ريغ 2 نم لضفا يحفأ لعتيف ةدابع لكما ابا ينال اال لا ال نم
 هنال لضنا اس ارو اك اوديننارقلاةوالت نم لمثفا !ممافع كلف عكر ١

 هللا ديعينأ دأ ارانعف عازللا اعاو وعازتديف انئسلرع ا اذهوالضافهريصيام لوضنلل ضرعيدق |

 هلام يبنلا ىلعيلصي ةرادل لضفالا لد لاوحالا نم ركّدامأ دعايفديلا برقتي ول ولت د |
 الدعس هلال هلاال لوقب نادل لضفالا نا يعدي ضرامملافةدامشلا ةلك لوقب وأ سو هيلع أ
 ا ركذلا لضفاملسو هيلدا ىلص هلو نال ءاعدمل تبع هريغاهيهلال دتساوثيداحالا نمرك ذا ا

 ا نم ةدابشلا ةلكدتدافا ام ركذلا لضف انادي رينأ امأ نيرما ندم دارس ولظيالة را شلاةلك

0 
1 

. 

 !| الرس نع يرذنملا» اور ثيدحبو نسج شي دحيم رتلا ل ةةداج اك رك ذل لضفا
1 

 ١ ؤ
6 

 أ

1 

 أن
3 

| 
1 

4 
 1 ا

 أ كلذ دانانيع لك وكاد لج صوصقفا درفلا اذه قحي ةيدوبملا تابثاو قميدوبب هب لك يف 0

 | هصو هضيطفللا اذددي ريزا !ءاوركذلالضتا هئادياع قدص هريني راظفألا ذهب ناكءاوس ||

 ايثياضفا اهاو هين ةياشفاال يتث يح نمظافلالا نال تالذ 1 5 الفيفاثلا هدا أرمنا مم ةناذ ١

 لوالا دار. نأك ناو ةيأ فقال اهياع تقدص ىنعمادب ماقاس ءلكفيئاعملان ءاييماقاباهتيترسو ا

 هللاالذ دلأ ال نم لضفا سو هيلعهّثا ىلع يتلا لع ةالصلانركتناكللذ نم مزلي رع ءاطلا رعد |
 ملس 1 تراي لقاعك يال هنال الة ريغك اروما دي زتو اهطقاري ة دوجوم هللا وتنال !

 الف ءرهوال هيلع ىلهيال موديل ملا ىلع يبا ىلع يلد ١ ا
 ا

1 

5 
5-5 

 ١ لال هياعواصت 1 سوميلعملا ىل م هيلعنيل ىلا لوجأ لأسالل سنا ضرفرل تح دبل معصم ا

 ا دل ةرع هيلعولم اك سو هيلعاشا ىل حدا لوصر هناي فرتعمر ميل الا هيلع تيلص ام 11

 ام لكي هفدص د ق:ْلسو هيلعمتلا ىل هلا لور هئابارقمناك اذاو اهتعتيف هتلاسرب رقا ١

 ا | ريغ فةضورتمتل ًاسملا نال دانعلادريالو هب ذككو هتلاسرب هفارتع نيب عملا لمت ث ذاهب هاج ْ
 هل ءاجاموهير ةأدقف هب“ اجام لك يف قد صاذاف ن ماو لس قحيفالا كلذ ررقن مل ازال دنامملا أ!

 | لدج باوث لكو ماعلا دحو دقف هيل ءىل 2 م نب ايها ديحوت لوي هلا ىل ءقالوسر ؟
 ل



1١1 
  0م ٍ

 ١ ىلص ىلا كاع ةداصلا يف نا اسنال تلق ناذ# لسودبل رع لميا لسيمئاديحوتل 2

ْ 

 ارق كلا داسيا مل كلا ذك ناك هنال ةرزا درا تايثا نمدّقلالا هلا ال يفام لسوديلع ١
 ا دل هتك ة يذلا قيرطلاب دحوتلا :ديفس ا عرك اما 0 الا سيو اهلا اذا
 حرتلا ثدأف: !بهنأ عدن مانال: ةعرذ روك ذل !ةمردنلا كارعداماومر ,اكنا ىلا ايش ١

 1 ,رطلاباحل مزال رهاماو ,همالسب عتيد لب وح, .يقباطحلا اهاندمن م داق: ثيحي ةحارص أ
 ينشاف و لفرع :موزأللاب قطني ىث -مزالا ىلع باشي فتك 1 نان «هانررف د يذلأ !

 اغلا دماح وبا مالسالا ةمي مامالا كذبت تاف# لقعلا لبق نمل اقبال كللذ لدم ا
 | نورشعملف نال أ هلاال لاقورمو تاه ر شع ملف ها نا وساق نس ديل ملل ى لص هلر عك
 1 نا لعب نإ هيه بجي“ يذل ]رادبعلان نالاقن كاذكح نيبو نرثالث لف شد + لاق نمو ةنسح

 ا مل 3 عتاد حرشعا ائاق ق يقسو هكالذىلا !يدأ هللا امهم صئاقتلا ن عاده تملأ تاذ ا

 | دازو هلا نامه” باوث هب ىتسان هنادي زاتديحرتلا وأ ينأ اد ساوالا نوكلال ةررك لا ت !كلانا|
 نوكلا ية سمن لكبرا عدو هنأ طال تانسح ءرشع ديحو دا ةلبأقم يف ةتساف ناديحرتب هيلع ١

 | ةرش .ءوزفو ليحوتو تانسح رشع هت . اقم يف هلأ هلل 2 | هيزان هدا يف نوكيشادمغ هنم ف

 ٠١ هللا الا هلا ال يلام دمملا يف ناكت ةدحنيثالت 7 قمقسان ىرخأ ةرشعملف از مكشدا أي ىرخأ
 هدو ةمز ال مزال ىلعو نأ ديحرل وعو هذال لف ؛ 3 درا ظغال ىباطملا ىنملا ىلع بيف

 ا كلذ ممر مالسالا“ © مالك خص وع م دابر روافد رتل منام هيذ 3

 ا مزال وح لباحلا رقباط «ىبعم سد ديحوتلا ناش واناذا كرشملا رئاكلامالساب ميال

 ! ةزال اهقطناذاز ىلا اماو قالا الساعد 7 لادم منابع ربعأ ذا رفاكلاو

 |( كلذ نممسوا لشتلاو مزاللا مزال عدمت للملاب ,هقلانيح مو .زاماومزاللا ل يائفدي وتلا

 أ باوث,لكا يلع باذيا وب قطانلا ناوهْملا هيحون يفا» 1و هيلع دك لس يبلع ةالصلا يف نأ تمن
 ! سويلم ىلص دم ةلاصرب فا رغعال !اهتمرومأب أ يأ اءديزت عا مثهقلالا هلاالا ل 1 ءدعأ

 1 تاحالا لعق ًافاكملاو مالا ر ةالصلاب هل اع: ثرح لسوديلعلا لص يبلا 5 ًااكم اهنمو

 | اعف نأأ اهنمو ءتمأ نا نعاييىزاجامل اغلا نعش أر كل انين ناسح اكن اسحاال وةبواطم |

 0'2010010'|إ] 8 ع

١ 

 |رع مدل رق . ىدمتت دقات ضب راسل معزو دحر لع راق ديول ةكمقتو هلاىلادعتما

 ( ائاوأ اسفل !ال' هلا ال رش ولا ىلا دعت , ال هنال كساف دمتم هسفئام ليب# نه اه, دعو ءاويعز

 الأ اهشاالا هلاال لل اجرا لاق دلجرنا ور قلل ا ريغ نينأتلاو اهباوث اهايامرةلعب ىدعتي

 !الادلا الرهيذلاهروم امال كالذب رجا ىدعملا مغنلان مدعي و كاذب رمآلا بيئألررمألا
3 
 هيث

 كاتاتلاتمل ةتسسلا 00 و ل وم ع سم مست



 تشل 22 اس م ل ل ل ملل
 مل ةياضفالا تايثا انهو هيلا اوجوت ىنعلا لصا يلعدئانرمامد الكل ايف ناك اذ اهنعديفثو يم

 ل

 عفتني هئاف لسرهيطلا |لمنيلسر ايس لا وعن دعتما مس وويل الم يباع الصلاو
 ( تدادزااف ةرشدا دز الك لسرويل اعدم ىل منال هت « عيب عافتن هعافتنان مناي وةياعاتتال

 ءاعد نك آي لهما لكل عدو لاسد سو يسهل ىلص يبل عيلان أكف هل لعةءارك هت

 ولال.ناكءاو م ةمايقلا موي ىلارسو ديلا ىلص يبنلاندلن هدجوي نم لكو دجو نم لكل
 دمر :يلد هللا يلص يبتلا ىلع نم وما ىلصاذاف نوملاعال ةمحر يبنلا ل اسرا ىلاعت هيا نالارفاك

 نيلاعلا جيلا ت دادزاىلامن هنا ماب رقيبنلادادزا اكوهللادنعفرشلاو برقلادي زئهلاءد
 نولوالامثو ةمايقلا موب رشع كر ٠ رمى لسوولعمنل لص يب مالا ىلعةال اصلاب عفتني ةنا لو مخالب

 ماقااب هللا همك .وديلعللأ ىف ءدنال شحوو ري ؛طو كللمو ينجو يدنا لك نه نورخالاو

 ىيبنلا عدلا ىلص ١ك ةماركلاو هو ةماعفقوملا ل هال ءاضقلا لصفيف ةءافشلا وهودومحملا
 عفن ياو فقومل رفح نملك !ريعفتت تدادزا اذان ماما ءامدي تدادزا وويل هل لص
 هيلع انثالصيفانيبادوجو دوجوم هللاالاهلاال يف فيدمكلذ لكو عفنلا اذذه نم معاو زك ا

 ا هنمشأ يضر يناشلامهنم باقرلا قع هلضن | |ه !ءالعلا نم مح كحا ذو سو هيلع ىلص ا

 كلذو ميدبلا لوقلايف يوا مئيسأا اة ناك ةضورناا ةقدصلا نم لضفا اهناب ءاذدلا ضعب ىتفاو

 مومك هيف مومن عال كل ايدعتام عن ناك ناو ةضورفملاةق دصلاو باقزلا قتعوا اهعفت مومل

 ملسو هيلع هل ىلص بدلا لوفيف لوقأ اذام (تلق ناف) سو هيلعهلأ ىلص ينلا لع ةالصلا عفن
 هناا نم روماي كلذ نع باهي نا نكي( تلف) هللاالا هلال يبق نم نوييبلاوانات ات ام لففا
 ةروس يفاهب رثالا نال هيلعةالصلاب رعؤي نا لقاها ةاسوويلعهلا ىلص يبنلا نوكيا لمي
 نم ةيناثلا ةتسلاييف ناك يلءةالصلاب رمالا ناىرةدقو رخ اتماملوزتو ةين دم ينو بازحالا

 هلبق ين لكو وهدف كرتشب يذلا _لوقلا ىلعةباثثلاالاهلاال ةياضفان أ !ممو *«ةرحمحلا
 نأو هلبق يب لكد وه هيف راثاي ذا لوقلا نم تسيل ملسو هيلع يلصانيي لعد الصلاو

 يفملسوهيلء هللا ىلض يبنلا ىلع ةالصلاب رماهئادرو نفى سركا ءايبنالا ضعب اهيف كراش |
 يبن لكو وه هلاقمست ةثالث ماسفاملسو هيلعوا يلص يبنلا لاوقاف ةإهجلاب و+ةحيحمص ثيداحا

 اذريةلغنالا ال ترث هلال اهلا الون دحووهدلاقسسقو هلبق ءايبنالا ضعب و وهدلاق مسفر هلبق

 هلال لوالا ينمقلا نم تسيل ملسو هيلعمللا ىلص يبنلا لع الصلاول والا مسقلا لعشر دمحلا

 نأ زاول اقلطمابتيا فنا لوالا مسقلا لئاعيلففا نم مزابالو هيلع لد هلبق يب لكنا تشير
 *يث تابثا نا مدعاوق نم ترال اهنم لضنا تالاقب هايبنالا ضءب و وه صتخا نوكي
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 هدو نييدنلا ضعب ديف كر اشالال !رهدحوهبدرقتا انالدياسنو تاو وهممتجأ مالا هجوتي

 خيشلا نع هيلادنس أ لاوحا ثحبيفلوطملا يف يئازاتغلا دءسلا اماقت ةرو يشم زر ةعاهلا
 ضب دارملان ركبال :نيببتلا لكدارملا ناشلل نب نم[ تلف ناف) زامعالا لئالد ينرهاقلا دبع
 نناكولوةغالبلا الع هب حرصا قارغتسالا ديني ماللاو ف لالا ىلجخلا ميجا نال (تان)نيبلا
 جراف همالك درنيف عنقم هيف اعهلوط» فدعسلاهيلع عه شدقن كلذ لالخ يكاكسلا ةرابع

 ٠ ضراعملاةسرفام ىلع تيدحلا اله ل تل 1و ترك ذام طل ءاحلا ام( تاذناف )+: دراناهيلا
 || .لءّشا لم ىنلا طتالصلاةيلضن|ىهتقل ثيداحا تدرو دفهلاشلا:ىلعيل لالا [تلق) |

 يلإ ني لعن عودنسب سو درفلا هد.« يف يحيد جرح اما خم لملك ىلع لب لوق لكيت لسو
 لامعالا يا مالسلا هيلع رب تلقا و هلع لم هلا لوسر لاق لاقدتعشا يفر بلاط ا

 أ تامر يقيريثتلا سامو( رخأو هللا لو سراي كاياعةالصأا لاق لجو رع هللاىلاب حا
 نركتام بحا ىمودأي ىلاق مالا هيلع ىمرعملا هنا جدأ لاقامبنعهلا يبفر سابع نبا نع
 ةيضتقما ثيداحالا نمشلل :ريغىلا سو هيله لص دعم لعةالصلا تراك ذاهب رقاويملا
 | انلجح انا وان لجو رع هللا ىلا !هبحاو لاعالا لضفا سو هيلع فاى ل <يبتلا ىلع ةالصلا نوكل |
 أ ثيواحالا هقيبلمتلامدعشلاذ نم مزا لدتسملا سهفام ىلع رب ىلا كلفام لشفا ثيدح
 ( اهرءاظزيغىلع ارامحوا لاعالا لضفا سو هيلع ها ىلع يبتلا ىلعتال هلا نوكل ةيضتقملا ل

 هلاقام ىلع روك للا ثيدحلا انا ولواهرهاظ ىلعاباس ناكمأ مهلصالا ف الخ وعيذلا
 نم لنا ارقلا ةوالت نا نلمح الع نير أنما ددتسموه يذلا يوونلالاقمادلاطب ال لدلسملا
 تلقأم لضفاراسو هيلع لص هلوقل لقفا هثلال هللال لوقم_ترابهقاال اهلا الب لاغنشالا
 لطبلو همم لقا هاا هلاال نوكعن نآرقلا مالسلاو ةالصلا هباء ىنلا تالوقمنموش دخلا
 نم لضف اه دخلا نإ ١ يراسل ىيدلا سعت قفا حيشلاويلازتلا مالسالا هج هلاقام |

 ١ لطي نا لقطر ب فيكو يدل تلئام لقا هلرقل لضفا هلال هلاذل لوقث نب لالا هلال
 لعش دحلا أهله لمح نيمتف مبسالكم يف ريشاعلا نرقلا لها ب سحةّما نعتبر ذص تالاق»
 اذهىلءيوانع-لاو يووتلاو يل ازغلا فقيل له يرعش تيل ءضرامملا همبئامىلعال هائر ,رقام |

 ثيدحلا الحلم دمبالا هلال دلال لع تدل نارقلاةوالت ةيلقفاباوكح لهو ثيدحلا ||
 كرثو فاستعالا قيرط رع جرو فاصقالا عب راق رس هلل محرق ىلءاحلا ع ل ثم ع
 هللاالا هلا ال عججر له ييرعش تيل ربق يف ىوث اذا همفنت: داهشيدهشوم رهظءاروس فلا ظح
 | (تلندان |ةءالانءدح ايولكت وأ مالا ندحاولسو هيلعدقلا يلصويبلا ص الملا ىلع
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 م
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 تنال هلاال يلع !هوديلعسا ىلع يبلاىإ !:الملابدمتلا حجر لهانأ تلفام لثم كل لاقي

 ىحكللذب لو ةلاهب قثوي نمدحأ نعمت لهو نيرخأتلا كافل و !نيمدقتملا 'العلا نددحأ

 ةيملعلا دءاوةأ ناك شال( تلق ز*اهتروط اياك واهئررق ينااكاللالد ىرقهردي ساق
 ليمست يف يسرةفالا داملا نيدمحا باهشلا_لاقدقف ذ كلذ عمو ماكح الا اطابتسايف ةيفاك
 يش ةعاذم لك اشف تاماطلا لفاون رئاس نم لضفا لسو هيلع هلا لم يتلا لعةالمدلا دداقألا

 ناك شال وةلئانلاو ةالص ىلع ايضنأ ىفتقيامإ بجيت 0 يفوجةيلوف واتيلوق تناك“ اوسةلفأت '
 , مامالا_فاقر *هزجلا ص لضفم لكلا ىلع .لضفلاوهلالاهلاالا تاكراةلج نمةيفانلاةالص ||

 ا رئاسن ”لضفا سر هيلع هللا ىلص يبلا ىل !ءاالصلا_ثاإعأ هللا هحر يدقرعسلا ثيللا وبأ
 لع َنوُلَعي 2 َ ا لمت ركتل ك1 فرعنا تدرا اذاولا 'تادابلا

 د ايعايبىلاءتدشا رم تادابعلا رئاذاميلسلاو ٍهلَسَو هيلدا اواساوتما نيا اهب أ ير
 |اذ هيت بدن هيلعاواصي نا نينم ؤالرما ع هسفتب هيلع ىل هدهت ل سوديل اساس هياعتالصلا 7

/ 

| 

 أ 1

 يذلا مامالا | 0 ماتادابعلا رئام م ملضفأ سوهياعهثا يلصيبنلا لعت الصلا نأ

 ءاسلال وت ادابعلا ميج ىلعل ومرلا لعقالمصلاةيلنذاب عسمةةداوتجالا ةجردبراق

 هيلع ةالصاار ىلدملا ىلع بح اويعرأ ةاانأ ارقف ل سو هيلع هنأ ىلص ىلص يلا لع ةالصلا ماو ينبقللا
 أ كاي يس بواطلل وهدعشوم يفام مه مدحأو لكفت الحل كيفة غي رن مالا ةالصلاهياع

 | نانالال هجاذا نعد يمر بمك نبيلا ثي دل لضنا كلذريغيف هياعتالصلاو ةلاحلا
 ىلا يلع ة الم ىلا نأ هترابعم رصودم“ ىنكدقتملسو هيلع ىلص بنا !ىلعندل ادق هءأ د

 7 نأ نايف يورث مدخول اغفر ةلاقوالت 7 نم ىل ف: مل ]سو هيلع !ىلص

 رم اه !نيبف لياوتلاب ىف يسأل رهراوبنايثالان مياشلال | ءلأال نم لضنا !ثآرقلا

 يكلم ىزلا لهأ نمد انكر دا نمامأو ءايلعأ ا ن نمكردنمل نمتتدرو لوقت هذههنلاالا اهلل

 5 2006 ينسرغصل هراو هماياتكردايناف يداعلانيدلا ناهرب جلا |
 هيف تايب ورمجا 1| فرح ىلع عيت :ك يدا يضيرات ف ةنب رشلا هيقانمو ةفيطلإ الث فن تنيدتو

 | يف ؟ذف 0 راصعالا هيف فلؤي | نسح خي ران وهو رشاءأا نرقلا لها نايعا ا
 ١ | يف هتءدقام يقام ضراعملا همم ممدقو رك ذلا نم ل ضفأ هيلع الصلا نا صخب عسا هباتك

 ن اهنأ لوقب ىل طخ رك ذلك نمل فنا اهنا خيش اادارعتا هل رهظ م هئانررقاءهيفاندرفو يلاوج

 ا فالخ :ارادم فالخ ىلع دل حو يلك مروعا ذا صيصخت هيف سيلو لل دلا صرصقلام !!ءأعلا |
 نمر يق ت تعقوأليعب ةلأس ألا ءذهن الع ريدتفاهانر رك لما لع اوم يلدلانامسلمالا

1 
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 بس

 يف لاقف يومالا عماجلاةروصقميف رمأ 'ةالصدعب سادلا ظمي ناك هتاكاذو يدااملاطشا ا
 سرد ىلاددراي ناتو ثالادلا ال نم لما لس هيلعدلا ىلص يبل لت ةالعلا نا هاظع والخل
 ريارلاريخلفتل اسما أهله لان زيح هسا نيعماسلا نم ناكونيدلا يبحتدل لاقي هفرعا لحجر يدأاو ْ

 اكئارحو ضراعملا هيلدعسا يذلا ثيدحلا !ذهدلا,يف رطخ نيح ثالذدلا لا ركنا كلذ ,

 :أوكل

 بخ اذك ل قالا ءاراثيدحلا ورش نءاباتك جرخأ عقوسا كلا ذ يقيل لاق م 0
 أ/ نم داندرقو لئاسملا نمءانررحام فصنملا ينك ,دق دع يف لقاع لكشنعو يدعي دال نم
 | لعف يق تنااىنلا بعكلا ةملاطج هيلمفال ألاء لعب نر. ماضي دارا نمو لئالدلا

 لامتةلاهخريشرفلار م بلا ةلآ مرشمهتنا معا لات اواو هعمل ىلد هياعز ةاصلا

9 

 ا 0س اذ تاقرعن لاةتدنم ردصأ 5 ةةيقح نع هريظتساختيشلاب داايلا مع افهرخ ا ىلا تاقام
2 

 دا(
1 1 

 1 ١
 ( الو ةنس قوتملا يف مثالا دعسانب هللادع ىديس أب فراعلا مامالا عبنمو

 ا خياشم لفن ةيهلاف ذا . نسامملا رمش هباتك رخاوأ كك هأ وة هتعدللا يغردرهاوج نمر 3 :

 يديس لتعالا ثرغأا ينمي همالك انركذ دق ذاو تلقهيلاملا تاماقملا باعختا ةيفوصلا
 هالك تلف 3 ما تلاوتالصلا للف !اسيياعوانعبت ىلع ياكل يق خل الأ ينيلالي .طارداقلادبع

 كراب 3 هيعمل لم+ كسلا ءايبئال ماتخ بيبخلا يف هلوقب# كالسيف مولغ ال ر ,دلا |
 راطعب روث ماوصل أ" ماشم تجرأ اا هنعيلامت لا يضريفالبجلا لاق# ميكو فرشو ||

 +ةَنَِخ ضألا يف اا يل راونابىلعالا تركلملا قرشاو ٍنيلح ثيم اَشَي قلاَخ يلا

 1 *«نب داس ارعشأيب 2000 فونت واذ ٍِ فقرشالاى عك لا عداوصن ابعرأ ل 1 يا 1 ا

 | فمالساوت الصلاهيلعمدأ سرع تيلجو + نوحي باس ماش يفاكسم بارتلار اه

 ا

 | ىسوم 3 يجن يف محشو روث عوطسل ا لالالا تدهنوج طم امشأ م
 ا أ اَنَأ يش | نخ طيذاب مرتب لباب , روططلا ة.ضور قوف يل تلاوة الصلا لضفا هياعوأنيب : ىلع

 ا * روطلا تابتج هب ثدام * كب 2 يَأَو سور يقمدقأ 1 بارع غر رايي ساو

 | قالة را ائائغأسدقلا يداولا يف :رهثلا تحت فثوو# لبا فانك اوت تب رطو

 1 بلقناة يفر فير - هقشع سرطيف هنوشنةدشدي بتكو# ركس تاوش ناطعا تزعذ |
 ا رانالاةنج, 1! رأ أصو ص ةقرأب نيع رون لقع نمل عطسر# نار أ بعكقم ديفا

 ةلاسرلا لق ل يسود هن اودءاطقنا دنعال لبق كلِإ تبت تتاح, .هتقافا دعب لاق رعد
 يأ |يديحوت بتك يسرع كل جاودلا ١ هطعار# يل يم نس 97 3 أ ماكبتر بحاصل | ا

1 



 أ ع
 : نب ين ايولوسربأ ردم بو رواعصمدلا راف“ يف شقتي و هلأ

 لع هب رهضرعو هلبعب داي نا نايس اهو 4 راع هللا ىلع لإ !لوسر فرش جات ناك

 باكل دع للر ثا قي هديز نوحدتلاسر لاج نيبج قرشأو تاوهلا نكس نريعأ

 ات باق و هياعدقا ىلع دمح| سورع ءالج هل ةليأ ىلعالا | توكلملا يف راونالا أ تفعوشو

 ١ كا ىلص هدو ف ءال أل نكن الملا راصبأ تيكغو هتحببءاهيعاعشنم روالا صاخا قادحا ا

 أ ثوعبملا ءايش نماوستقا ىنسالا سدقلا نم ىلعالا حيفصلا ناكساي ممل ليق#ملاسو هيلع
 أ 3ك ف .رالأ ستار وول 4 ! وامسلا سمتلا ت رك آما الا ماع اةرانخ فا كاس ٌ

 ا 3 باهش جابي بمشلات ًانطناو«بر ممن عواط لرءءايح يك اوكلات

 ند مماوع نايت جرش # لموديل لصدمجا رونعامشيف رات

 ا قرع ل1 كزوطدوجرلاديس ايدل ليف#ىّوبلا 0 2 قطنيامق بحاد لامج رظتل ىرشالا ا

 أ كروتلا مضل جلا يذلا ليلبلا# نيسوئبأق كاس دقملايداولاو* رونا“ فرفر

 ىغط و معلا غارام لحس هبكال لق“ دق يسرع بولطم يحب 8 ودع ىلإ ى حو ّق ا

 انا“ ل هك كى روشنم ف ةررطس ظعأ تلا *ايبنالا ناوي ديف تك بزحر خا تنا#

 دك ا نيكأر دق اما ضعب نم ل راكت «لعالا قئالا جي كاسورعت رع

 1 !اوردق اممولك ءايبئالا# هل .دل منصيإل جات كفرشش نم دوجول ١!نييج قر ايم مدق#«ىَبُكْل

 ( ليقالو#نْيَسْوَك َباَنَناك ضورتايسن امس زمة هس أ ودجرالو* ود هيفي ىَرسأةليأ عل

 || آت بحاسودقلا ؟+فذأزأ ادنعرلا رخأت*يبنلا امم كيلع السا انك, همدعال
 أم . كناتملأ 8 هتأبآ نيك أًيذفأ ض ف نأ ركالا سارع هديل تيلجر# ر# أ

 ٠ تف 7 ا ا م ادد ع نياق سدقا ا وع ْ

 ١ بلطت#*الملا اي رملا اهرارطاراكوا نسراكقالا تراطمو*«بويغلا نيدايميف لوقعلا

 ا أ لغرتنو * نغالا شورلا اذه تام نءةحأ يف عمطتو# ىلعالا فرشلا| لم ناوسأ نة وسأ

 | اماما ةءا نسابابفراعم نسا أ تدانف البيس تيلط ام ىلا تدجو اف رج لك جيف شوخلاب

 (( كل# نيرادلا زا نيعتنا*نوكلاناثكدروتنأ *دوجرلا دسج حور تنال سرلا اخ

 ! ءاواردقت !ادقعك] +مدقلا فطل فطع تامين تبع كحورمأ 2ث ىلع#يحرلا اق تعلن ٍ

 | هاا كمر روثند نهج ءالاتركللا 8 ءايثلا كارب ىنالف بد ليي فس و



 اخ

 بايراو *ةداعسلا راكراباعتا اي ردقلا يدانم ماداف# مهيلعدم دقتب م تداهشدهشم ||
 قادحا ارقد #ءايبنالا جاتا ذه# ١ءانسلا سعت اذه* ءالعلا رق انه*«ةقيلطا ىلعادملا ا

 ديج اهب فرش جب ةرداودت +هئايش نعر كالا عقارب اونشكاو»# هئايف رئاصبلا ||
 ماك ما وأم ماقال امو فا رثعالا نال اراهخ+# يجرلاةلح زارط اهم جي دوةلاسيلا
 ا هنعاللا يبذر يناليملا ثرقلا

 أ نمدعرشام «يشرلاةراشاإلم مدقلاءدعب هارق9دنعدللا يضر يفابلامامالار هاجت
 ا دادقساو ءا !.ةصالا تاماقم عي قوف همأقم ولو هردقةلالجول دو هيلع ىل لد هنرشوظع يلف

[ 
 ا
| 

 ا
 ا
 ا

 ْن ٠ نولادي وبئاعتلا_در منيفر اهلا جويشلل فشكي امو هعم لكلا بدأتوهدوف نم #3 ل كلا

 ىلاعت هاب فراملازيمكلا عيشلا نع يورامشلاذ نم مل سرع ام هللا ىل صدع كرب بهأو 1

 ياش اناو دادغب ىلاعيلب نم ترفاس لاق هتعمل هللا يضر يف مالا حا نيدمحشادبعملا 0

 ا
1 

 ا
 ١ 5  ايالوعتي ارت ك1 رصعلا يلصي هتيفاوأ يعمر يفر رد انلادبءزيشلا ىرال

 ب أ رظنو يديك اك 64 :ةاصرو ملا تما هيلع مالسإلسانلاع «عرشور مل ايل كلذ ل و 1

 ا هنالك - لاف كتي يعول اكسنا حشا ىأ اردقدم#اب يخلباي كب ! رءلاتو أيس . ا

 : يئاشحا تفئترذمب ف يصار ف تدعتراوذ مخ يائيعتمفر ذتلبل اما ءانشر حر ءاودزاك 1

3 

 كتالذ لاز اههعدنع ريعان دحاالار 1 باق يف ثدسوو قلخلا نع ىسنن تشحواوُةَب هو اةوش !

 ا يلقن م يل زربنةملظم ةليأ تناكويدروىلات ةزإيل تاذناك القدبلاف اناوىرقي و وعن
 | اذهوبلاطيلا نب يب امانا5 ءاطا بحاسي لاقف ة ةماؤرخ الاديب دو نس "ماهذحا ديبناصعت |
 | ةماطعا كاتي سلا ىغرلا لاح نم ةماخم طهو ةبحلإ بار ؟ساك (ذهونيبر كانك اللا دحا " ا

 تويغلا رارما نع يلف شك هنيرشالف برغملاو قرشملاهرودب ءاضاف نس كلا بحاسي | ١
 | هرس يف لوقعلامادقالزئاماغ ةءتيأراعناكق بئاجتلا نسشلا ذريغو ىلاعت هللا ءاياوأ تام ءاقمو

 أ هئايسيف رك ارسلارا ارسا لهذتو ثيم" ايلوالا باقر مضقتو هلالجيف راكمالام اهفألضتو !! |

 ةيناحورلاو يبي وركلاةكئالملا ةفئاطهعماستال هراونا ةعشالرئاصبلا راصبا شحدتو ١
/ 

 ]أ

 ا

0 
 / عا عاونأب لجو رهدشا تعي و ماقملا عال رهقل ايظم: كارلا ةئيه عاد روهظ تنحال انوي رقئاو
 ١ .لةرما شرعالا' هترذ سلهنأ قئاقلا لوقب ومالا كلذ لدا لع تصدي ,زاتلاو سي دقتلا | ا

 | في ب رصق وأ فرامل ملعوا بوب هل رس واب وذ لاح وا لصاول ماقم لك نا ديلا رظانلا حتي /
 | هيمو رةئساه يف هرخاوملواوةضعب و دلكو هليصفتو لجو لو لم دبق برقا نيكت دايلوا |
 ةددم تفكمو هيلا رظنلا تقوط ميلا رظنلا عيطغسا الة دم شكف لك دب م ردص هنعوأشت َ
 ل2222 2 772 م يو



 ااا

 ا تلع ةد داي هيف نك ماع عوطتساال دم تشكي هتنما سم تقوم تماسا نا ميطتساال | |

 حول هلامث نعول لي دبجو ميهارب امد هنيب نعولسو هيلع هلا ىل !ىدللا لوسرهيف !ذافديف نع أ

 مهنع ىلاعتهشا يف :ةردباه/اربك !هيدي نيبو نيعمجا مهيلع همالسوهللات تاولص ىن-يعو ىمومو

 هتييح . رم ريطلام هسا عن اكد ةثيه لعمايف موحاوراىلاعت هللا سدن ءايلوالاو ١
 هللا يغر سابعلاو زو ينعو نافعدرم وركب وباةباصتلا نم تفرع نوناكو لودي ءهئاإم ١

 يرتسألا لهسردبتلاو :يطعقسلا ىرسلاو يكل فورعم هايلوالا نم تفرع نمو منع ىلاعت
 ىلاعتهلا يشد يعافرلا حا عييشلار يدع ييشلاو رداقلا ديعو يسلاو ءاقولاوبا نينراعلا جاتو

 ءايلوالا برقا نمو ركب وباملسو هيطمتلا لس لا ىلاةر اعنا برذا نم نآكو نيعمح ا مهنع ا

 نولسرملا ءايءنالاو نوبرقللا ة يدلل قاتفا اذالوةيالكاق تمعسأ رواق ةلادعخيشلا هيلا !

 ماقملا اذهىلا يلعالاهماةم نم لزاي ملسو هيلع هلا لص دم ةب ذر ىلا نوب ريحا ءايلوالاو ا

 ا( دوعي عدت 32 فو .مماكم عمي دمج مل .اودحاوك توك قرب عراونا 5 ١

 اع هل وانعم س نولو#ي لكلا تعش از لعالا ق

 .تطقدأو و ةطئخ يكب الاساور
 ١ ميشا ارارعاش يفان اوال رعشا ملف نيتس ثالث لاخلا اذع ينعتمتا ونيفتخم لك نيب زبي

 ١ دادني ىرخالاو يدنعدلجر ىدح اويردص لع ضبا هنعمل ماتا يغر ر هأقل ع 1

 أ تديشيمملأ د كيل

 1 ك دوجو ىلإ كدرانا ترمادق يضابأب !خمشلايل لاقث يرمأت تكلمو يزير كيلا داعدقو ا

 | ىلا يرمأ لوا وا نميلاوحاويقادهاشم ميم جيفربخا مدل اريئامشلتم يلا اوكا ككلماو ا

 | هتأىلصهلا لوسرتل تل اس دقل يل لاقو سنن لكي طهعالاطا لعل دي ارابخا تقولا كلذ

 حو.و هعتماسم تقوط ى حت ارم عيسو ماقأا كلذملار ظنا تن تقوط تح تارم عسل اسو هيلع ا

 ميس كيفىل !اعتشاتلأس دقلو ي دانملات هك ”ىئتحتارع عيسو هيف نه ىلع تءاطأ يح أرع ١

 | كاقس ىتحةرعنؤعبس كيف هل أس لبق نم تاكوذ ةقرابلا كلت الحال أى تحت ارم عبسو تأرم ا

 ها ضئارفلا .نرمشكلتاف ام ميج ضقايبايدناوضر ةءاغكل لاو هتيم نماسأك 0

 ريبشلا ا ذيملتيوالساا رصاننب دم ن يدمحأ يشل لا قةحل ةءالعلا مهنمو |

 امهنعهللا يضر رشع ثلاثا نرقلا لما نم ىرصلا ريكلاريمألا دم غشا |

 يىلاعت هقادجر لاق ذامفورتم طه يثو قاتلا ذخأ ةبأ( يف قافالا مظل سرا رهاوج ندد |

 اذ رمداعالاب ايبنالا ميج ىلع قانيلا ذخا يذلا هَل دجلا »< ميحرلا نمحرلاهلا مني ل ١
 0 سه خخ أخآذآآخظك 9 سس يريح



 ا!

 ١ ىغاوم يذلا ةيربرلاب رار الار ةيئادحولابهسفنل لاكملا مهيلع لخا 158 «يركلا يلا يبن
 || مهمستاب مودشي ومورسعتي وهب أو ده وب كدعز اركردا ثامنا ميما لعد ميلاف« علك

 ْ مالسلاوةال الملا #عوذ ودلانيدلا هنالرو حلاو ةبرغلا يف هني داورمعتي و#ميسج بطخ لك نه

 ١ ىو * رمودع قاخ ىلع كتل هيلدلزناو + يملا ق قاعملا اذه داب صخ هيلع

 | نم لو*عر نايا 5 دنع ميحأوراب هذ دقو هورصتو مدرب اوتونيذلا هياهتاودلا
 ريثك لوقد 596 دعب دزلل*ملس قبلا قلن* م لك هجو هيف ضل ع ىبىلأ كلذ ل كف بعبت

 ْ ةلاسر هذه + يوايم فاما هلا هن يوال ملارصأ:نيدمت نبدحا# يوأملاريك ؟برنذلا ١

 | اةسرعت قافولإ اجرادم بهلادلاقام عماييف ادجر د6 قاغملا ذخا يآ يف + قافثالا يظعت و

 || نا«قالطاوز لا نمايجار# قانثرالاو ةنفاو 1 ناسىلا* قاق لاو ةئلاقلل نإس نع !ييف

 ا ! قابطالاب نيقولؤلل لكى ع# ق دال لاكي مشات 2 نم قح يف * فايل اككذب فو نم نكت

 ا ايف يناثلا * ريسافتلا نم ايف امرك ذ يف لوالا لصقلا 4# لوصف ةعب راىلع تلق 2 دقو#

 ا ذاب لسرلا رئاس ىلع لوسرلا اذع يدقل نماهنم طبتتسي ايف كلانلا# بارعالا نما قلعتي
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 بباب رالا بر نرعب# بارصلا وعاب يبسلا قفا مالك“ درنذريف عبأرلا لصقل اا بايترا

 ( قاتيشتا كحد ذإوةنلاو وانما بجوأ نم قح يف ىلاعت ل لاقاك لالا ل منا
 ٍ دي ل رك نامل قم لوم ج5 أ مكس باتك نون كش ةباامل نيييلا |
 ا قا يا اذ اىلاعت شا نالوال ا ديوتي دع ريسافتةي الآ يقنادشأ كقفو ارسل ا

 5200089 اودسزيف م رديلع هلا لص دم سيولد ينك ل كيتا ايبئالا ىلع

 ) هاور ام اذه ىلعلدب وه ملفعتلل هريكتتو لو ,.رلا ني ردتقأ ذه ىلعردلا !ةدصمفأ هبات نركب و |
 نلوم ءايبئلا تعيب مل ةياالا ريسفت يف لاق نا ددعمشا يضر يلع نع ريثك نباو ريرج نبأ
 نار ماو هنرصتيلو هي نام يحوهو ثعب نآلول او هيلع هللا لم دم يف ديلا هيلعذخا الاددعإ

 ا الك عوراطلا ليف وقرب سا نعايتدريوهو هه اى: كاذب دهملاذخأي
 هنه جرخاو ملسو هيلهللا يلع ذتاتيبت روث قاخال ىلاعت نانا يورو# هيفي ًارال لاممال
 نم اوجرخأ نيللا ؛اييئالا راوناىلارظني نأ هرماةوبالاو تالاكلا ةضافاب كر ءايبنالا زاونا
 ١١ انها | لاقف ,رونانيشغيذلا اذهنماش راياولاقودب هلل وتطناامدرون نمو مشت :ررأ
 دهشأ مهيملامتهشا لاقن ثوبي وهبانُمأ اولاق ءايبنأ مكس عت أ ناهللا يعني دمع روت

 1 ةيآلا رباتك ند مكتب ١ امل نيا قاذف ادع وى نتعامل
 ن.دصقلاو*قخيالا ملا هردقميلظعتورلسو هيلع ال ينابعيوتتلان ءةفبرشلا ةيالا ايفا



 اما

 أ رخأتم جراما يف هدوج يف هدوجون 1, ىلاعت هلل للعم ملس سو هيلءدتلا ىلص هب نامالاب مهملعقاثيملاذخا | 8
 ْ يو اتيجونلا رب ماللاو ايينال عب يع رككو هفيرشأ ةدايز راهظأ هنوكر ديالو مهنع

 مهل اذخا للذي سو يللا لع نود ناجلا ها مو هيلع جو ءايبنالا ن* ين

 ايبلاو كلذ يفمهلاعبت مهماويا ءاينالا متيتاهلرفيف ريعشلاف ريسفتلا اذهيلعو قاثيملا
 نمهنمز ف ني نم نابي لع قالا ذا هانا !هنم 96يفافلا لك ميظعتلل لوسر يف
 ناو هتافو دعب هثما رصنيو هتايح يق كلذ اجاثحانأ هرصني ومهنم هدعب فأي نيو ءايينالا |

1 
1 

 ! دمحمب نموي ناىسع نمو سعب نما, نأ يسوم نم الغم قافيملاذخاف هترصنب ه* هوقرعأي |

 ا نيونتلاثامه يلعواضعب موضعي قدصي ناو هتالاس رو هللا باتك م خيلبتيف ديعلا يياءذخااك

 ن هأوإ نامهيم لكل عبي رخآي هأ مم هعاتجأر دقوأ يبأ :لكنا ياميمعتللة" الاي لوسرف |

 | كاذب سو هلا ىلدانيبنت ةيصوصخ الفاذه لكو ل قهللا دنع نمالكت ال هق دصي هرخآلاب

 09 نيعموهو نييعت ريغ نمّلامحا مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا كذوخ ًااديملاو ا !بيجاو#

 ١ ريش باجاو#ليمقتلاو نييعتلا يحن مدل صاصتخا هيففمل سو هيلع هللا ىلص هتفصو هعتاب

 ا )ف هريغ لعمل دهعلا لخاهنال مرمعلا لع واواضياهلةعباث ةيصوصخلان ابريزمالا نيدلا سمش

 َّ رع و 2 و فاشكلا بحاص هلفغا تفتلا| طهوودعب و هعموريغدوجو دعأ دوعمريفأ هيلعذخ ُ

 ١ هتيشاح يف هدلوامبيلءرصتقاوداوملاة ءارق يف هر رقت فان ذاتسارصتقي ناك ني ريسفتلا نيذه 1 ل م ا ل ملل ب ا سل سما ا ا يا

 ىلا ال عاقل قولا ىلا هتفاضا .رمنييبدلاىلا قاشيلا ةفاضاف مم ءدايبنالا ذاك ثلاتلاو
 | ىلع ءايبنالا هقثو يذلا قاثيملا لا ذخ ا ذاو ليقدت اقم عود اني لوقلاك لوم اولا |

 نا عبارل ا9«لو هنا ىلا ف اضم قالا .نيقباسلا ني ريسفتلا ىلعو روك ذا كلذب مهما |
 | دارا نارهاظلافهيلعو لئارسا اونب مونييينلادالوا قاقيمدارملاو فاضم فذح ىلعمالكلا |
 ميمعتلاو ضيعقلا#ابقامنيبوهنيب ق ةردلافاصو هخمدالوا ىلعءايرنالا هذخا يذلا قاقيملا |
 مهيلع لخادالوالا اتهودالوالامهتلج تسومالا لعذوخأم قاغيملاهلبق امناف يعجفا ١

 لها دارملا نا سماح الم هريغةما نم وا مهيلعذ + آلام مبا ةما نماونأك اوس مهنصو خي
 هللا لصد نمةوبنلابىلوا نحن نولو ةياون الكعب ىلعدر ودق نوكي وباثكلا
 لها ىلع نا نويب: ١! ىلعذوخ املا قاغيملاب دارا نويننلاناك انمو باثكلا لها انال ملسو هيلع

 ذاو دوعسم نلف بعو بكن نبيا ةءارقهيلء لدي ومب ازهتساو كيت نييبن ماممو باتكلا ١

 امهمدنا باتكلا لهامملا دهعهلانا هناي ونييبنلا عض خرم بات كلااوتوانيذلا قافيمهتاذخا

 لوسر مث ءاجالك ليدهعلاكلذب اوفو ام موهورنصني و هب أود 2. وي مهعمأ قدصم لوسر هم ءاج



 |! لك

 راصتخا :يواضيلا اةسملئا اك ذر #هفاشك فير رمشضعالا لوالا عم همن الع 11 لهيك ذ#هربذك

 رادملا قاقيملاو دهملا ريغ قاغملاو دهعلا اذهو#زيثك نب ارو يسال ل #
 رع عما حل

1 
 ا

 ةيآلاهذهيف يذلا ذهن ال ةيآلا رونو : هوم قاشي نودع ١

 هعارتاو ىنطصملاةربدب ناعالاب دهعلا ودهن نئاموكب رب خمسا 7 ةيوبر 5 ارفالادب ءاأ
 مل اني رشت مهصوصخ ديما مهنمذخا تروكيو لاذ اذهل مو نأ اال ا نأ ا

 هم وبرلاب رأ ارفالا فى لاقن ملوأ وتدعي قلل أ عيمج نم ذخا م مع مبرلا ايرارقالاب ةرملوأ 1

 هدوحؤو هتثعب ثرخ أنو يثل م يف ءايينالا ىلعام دقم ناك كل ذإف ملسو هبل اعدشأ لصد ودأأ 1
1 

١ 
 الا رتأس نعا اندلا يف مدوجو رخ ماع مو ربقلا يف هشعاش كم لوط معا لنمو هطسني ا

 ضرالا بنعو قفل نملدا اوناكف ةرخأل ارودأر# ” أسف قبسلا مويبنلامأ ركاكا ذيل مفرع

 ةيل وبرلاب اورقا امجكذ ريغو ةنلأ 1 لخ لإ ن هلو مسيحي ىققي نع *«لوأو نوثعبي نم لداق |

 ملاع يفمهنمعق ةاولا دار مالا ايناث ىطصللا ةلاسرب أررقأةب .واطصلا رانا هيت ذاقامدنع ١

 نأ لسسحي ر*«فارتعالاو معلا ىلع ءماودلا :داهشلاب دارلاف هي عومي كا ارتعاو الذب مكلعرع| |
 يالا ! انه اهب رو الا ةدابيشل ايدارملاهيلعو هرملسيل مكتارتعاو كلذ كما ارربخا تلا | ٠
 نمد اهمثوك رارق 6-55 يلا لاطلاو يانيدحاشلان 8 اناو ريغصلا ريمالا اننيشدلا ا

 م اناو هلوقبدصقلاو مل تددشب ي يكلم كلذك مكلذب دعنودهاشلا ةلجج

 ذاع٠ اوكي وأ اومعكي الثا هيعودا دوش اعملو دك انلا دايز نيدهاشلا تعأأ
 ىلا عمق ىلاعت هلوقنال م الا عوجبر ند ريق وه وا كلذ نم نوموصعم ءأي ٍةالاذادثا ا

 مهقعب ةداهشت مهيأع هلا ةداهشب اولعاذا ميتال ءايبنالا الا قح فال مالا حيف ره كل د ب

 ضع نر د مقو دقو“ ايبلالا لمقت . سب لولا نال كلذ نع عرجلا هاوهذتما ضعب ىلع ا

 هيلا راشثلاو مسالا نما ذ,نع عجسر نم حيف نوق انا, مه كو اةىلاعت لوقف هياعو مالا ١|
 يأ اودهشادارم اود مهيلع مهضعب نمو هلل نمةداوشلاو رارتالاب دكوتلاو قاثيلا كلذب |

 الو مهاجم هلوقو :«رفك نمو مهن ن نأ 2م مهلع غيل ميليعْلاب ملدها شيفاب ؛ مرت اواعاو

 لوعق_لوسرو تنطع ام عمو اولا فذ هيف شلل ذ يف يمل قعبتمبعاو ءاينالل باططاتيتآ ١

 سبل ونيملاعلأ ْيَرلوسران !هنمر ددعتم نعدب ريخسفَملا سلا ىتمع ردصملا هبدأري و قلطي

 | ام امدع ب سيلوابابقأم ةنجان مئارشلا رخسأ ريصتهنعي رشا امن ..+ ةيظع 1 رهاطظلا يف

 ا يا اودوست اقم شما لاق مل عبتوم# اوءاينالاد دارالو كالذب او ةراعأو اورق أ الف نارأر ةارذلا

 أ اويود يا اودهتابداراأ ليقرذكم لحال باطلا لرةودخ رارفالاب ضعب 7-0 دبش

 كو و و اس بحسم بحدود بسس دعب حس بدسم سس هم هد همس دمع ويسرع طسموم هع



 *3 1١

 ةلامر ف كراش !نوراهو ىسو» نأ مءز تح ةمهوت نع ًالخادقو ١ درفمةي هلا يق نم دارما

 هلو د مو لسرلل | ىنمم فصولاهدمدأ وقلطوأمبتم لكصقتهنال ثا ذب ر ةكلؤدساو

 لعقكملاو باعكلا نمي "م كمال َْ الس هلوقو عقباطمو نم دب الو مم و شوفك 7

 0001 سس مسا ناو اهياع عمارم لا ميج رادميلا ةينادحولاب هي راوقالاب رمالان 2 وأ ةي الا رعاظ

 عب رس يف كلذ عقولبهنامجس هلأ ابملعي ما جرت لاول لا يف عورالا ضعب ماكحا تفاثحإ

 1 ْن . عئامال هنأ لك ئارشلا ف فالتخا عم .رعمام اندصم نوكي فيك لاقيام ع دئاادهب وة دحاو

 ا قاعيايف يناتلا لصفلا 94 اهصفشم كحاب ةصوصخلا :! هدأ ىلا سر اش ان ا دف نوكي نأ للا

 ا نيس يأ تقو فها رك داو يافراغذخا ذاولوقنن 96 بارعالا5 ةيسنرم ةفيرشلا ةب لا ٍإ

 ١ نييجتلا قا يملا هه اذها يا لوعتملا ىأنافمابإ ردعم قاثيعو نييبلاف اثم للا دا

 ّص نرييتلا هذ>ا يذلا قاتملا يا لعافلل فاض وامبياعذوخ مخ يعبأ ميم !رنويسلاف

 اقلط« نكن ادسب هباقتوم راص هبحاص ن الا ةأثيد يعم فلل ا ءانعم قاشيملاو #ىبساك مبمتأ
 رسننأل قو قاثياثوه ليقذ ماو« دير مائي ل هنت نأ مكوال ةقثوملاةطوبرا ملا ةبادلا ةلزنمع

 أ لهااي يااوركذأبذا أقلعت ر دقب ليقو هيعأ دهعلان اكمسقلا مالب هياءلولدملا نيبهلاب قاقيملا

 الب لب زالف لو هيلء طم نامصملا نمزيف نودوجوملادب را ناورهاظف مسي ايرااذاق باتكلا
 ا

 ا رخأتا ومر رقاب ىف اعمت ؟ ذانأ ليقو * ماي ءاجذااورك ذاور دقي واع ءاجام ةلزاعم رات ءاجلم

 ١ اهنال ةئدوم تيت“ يصوتلا راك ةئطوت داو نفط :مرملاو ةكطوتلا مالا هلوقيف ةحوتفملا ماللاو
1 
| 
1 

 ا يم - 2
 0 0 2 د 1 ف ل ناب ب مسلما تدم مورس سس س2 200- 0107

 | يف قاذلا ذ>1نال كلذو عماسلا ل اع بارملا م يق تابمس يامسقلاب باوج قب رط تاطو

 0 سمو

 ا نو 7نآ ل امج مكتبا !اهلوق يفامو ا قلاب أ وجم الدب ناموا يفماللاو ف الوسالا يعد

 دس دأم نأع ار انكم تا اميع ريد لاو طرشلا ى نمل ةحدض#» ةلوصوم 0

 0ظ هي نيماوتل كتل أهذا ىبحب ةلوصوم وكن ناو ام ح طرشلا باوجو مسقلا بارج

 ةلوصوملاو مكتيت,لوعفم وهف طرشلا لص ١٠و * لوصوملا ىف ةلصل ا ن.دئاعلاوهرومضلاف اذه
 هب نونم وتياف و ذرب اى يقحتلا يفوأدتبلا ريو يسقلا اوجد سواس هب نام دلو اد قيم
 ف ىمع ادتبم ركعمامهاوف يفام ليف +ةيئايب باتك ند هأوق يف نُف ةلوصوم وأةيطرشاهنا لو

 |[ امل قدصم لوسرللاق ال نكل لونر صني دئاسناربعتلا ناك نأو هن نأم وتل ريخاويذلا

 | ًادنبلا لعدومي ريع نعلوسرلا ىلع دئاملاريجشلاب ىتختسا رضي هفعبمالكلا طبتا ََس
 ىلا ريهفلا ورعب ءانفتسالا نأ فاشكلاحرشيفديسلا رك دالك تل أ

 | ليهتلا يفرك ذويفاكلا امل حالا يهدم وه طرشلاو أ دتبملا ىلا دوع عقلا ءامثا يفام

 مج

 يي وول ا



8 
 0 ا ا اوهام يباع كانه "نسا أ ايل يضل نمو ماللارسك ُ

 | مكممال قدع«لوسر ىلع ةككلاو باد :كلا ضع [(ايناني | لجال يأ ءارقلا هذه ىنسمو
 ١ رادقأ وهلبكالذك سلو هب ناعوت هارب قلستأ :ماللانأ ر ئدقتلا اذه رهاظوهب ناماوتلا |

 ١ نالمنلاوةيردصماف م« ارقلاهذهىف اعوفوذهللا مقا ب قلسقاطنالا ب اماروعلا .نايبل

 يلع ليلعتال ةل>ا د ماللاو « يجاو ءاتيالا ينمميف ياني ردصملا ىنعم يف م اجر مانت ينعاابعم

 ْ ١' نالجالوةكحلاوباتكلا مسينايلا لجل هنرصختلو لوسرلاب ناماوتل ميقاقيم هللا ذخأ يتعم
 ! ناب ريدح نيرع الا نيه نم لك فلا 3 ريغ مل قفاو .دترصنودب ناكالاب 55 يذل ألوسرلا

 ١ اه ءاجمنالو ناك ممم قحلا ةرصن' هاضتقمو ةكطا ع جا نال ءابا كرت فاببسو تل نوكي

 ا
1 

 ا

 1 دايفيد امسقلا ينعم ديك وتو ءادتب الل معنلاو ماللا نأ مدقل دقو مصممات دسم كل قفاوموه

 ا رسكلا:ءارقلعاضي [يئوةلوصوم ام تر وكتنأ زر وحاب ؛قلعتأ يعن ركل لو قاثيلا

 ل يذلا باتكلا لجال ليقتسملا يف هب وعدملاو هلا ةرصت :ءايالا يلع تبجرأ يا ليلا أو

 ظ ريدقتلاو رعشلل ماقع را ءااقلإا ١ ايياوقأ ةلعلا ىلع ةقرطعم مما ةلمجو# مهنم دحاو لك همي ا

 1 ةلوصومأمن نكت كرا زوجي غ5 تل اةنافدل قدصملوسرعءاج م باتكلا نمهوكتينا

 0 اج يذلا لوقت دال كلنال الةلصلا حت تن لخ دين أ زوجيال تينا لع“ ءاج عدلوقأ فطملاو |

 0 يييغلاو دحاو:يثاع يا كتيلا ايون عميس سماع نال زا 52 اقدصملوسرأ ١

 نيتي اةىرقو# هل قدعدلوهرإ اجور كي تا يدلل ل رقهن أكف فوذعت لرصوأ ايلادناعلا

 ا امتار متنا هعرفوةوبتلانء واًأبنلا نم ءايلاوفامماغداو ءاي اهلادبأب وذأوبنلا نم ةزمحلاب |
 نييلا قاثيم هلرق قف هيلعو صخأ لوسرلا وا دحاو ىثعمي اه لد لوسرلاو ”يبلايف نالخلاو

 يرص | ىلاعتهلوقو_فذح الفامهيداستب لوق ىلع اأو لسرلاويئا تفطعام عم واولا ف ذح |

 1 هنمو دقمي ودشإ يأ رعؤيامدنال ارح ٍديعلا يع م يقي *ىرفوةزمطا رسكب وهف يدع يأ |

 سنن ةنلا يلعملقتل ديعلا هب ي يمحو دقولا ىلا ”ايعارتسا هبدشإ ليح ومودي دقمي يذلا راصالا |

 أ لصالا يف رصالاو راضآ مج زفاموحضم نوكينأ 5 ودنعاإك اكشن .!مدعودل اهمازألاب
 يذلا *بملارسالاوانتسي رش ماكل يف القش يا ؟رم ماني نت واتيَر ىلاعتلاقرلةثلا |

 ١ باوتجال مالا ةيلع يسوم ةعيرشيف ناك دقو هعثر عيطتسإ ال هناكم هسبخي يا هل احرصي

/ 

 ا

1 
1 

 1 لاهتالاو «كللذ ريغو بوث ان شيام عاق بوجور حل حلاووخحلاب مف دنيال ثيحب صاصقلا

 أ قلو هنالأ اقاثي :«نيألا يب ثاذن مو قاشلا فياكتلل رصالا ريعثسا ان اناني رشيق تسيل يتلا |



 ا!
 م
 تا تاحواق قو: موت هلصأ نرصنتو نامئوتوةنعدأي ذات ل عر 55 لماك هنالارصاوديدشي الا اوويدشيوأ

 | ةعشلاو وأرلا تف دعس نودلاووارلا نادك اس ىقتلاف ىلاغمالا يلاودأ مفرلا نون تقذف ديكوتلا نون |
 اقتورعا !ثلاالا لسفلا 9م كلاملان ايلا اقرت دكا ذك نرصتتوا هيلع ليل دايت
 يتالا امدرفا دقو ملسو هيلع دل ل ذح هقح يفةبآلجأ ةفيرشلا ةيدلامذحن ادتعاطل كاياردز 0

1 

 ْ هر

 ةيآلاو له يقابيخلاق عسا وبن امو ل اما دلوق ينعم يف هع .اوميظعتلا اما سقلاسرب بسلا

 ُ | ريدقت ىلعاتا ابيفدىف الام امىبعلا ةهردق مولظعتو لسو هيأ ع هلإ ا! ىف ا !!نمةفيرشأ لإ
 ا
 ا نع ىاطل يجب ةماع لسو علا يلم هتئاس مرو ةهتويأ نرذ كف ميلا أ راسرم نول مهئامز يف كجم ا

 ُ ءاييالا ءاقب :عم مل سو هي لهدا ىلص هما نم ميلك مهمأ رءايقالا نوكتو ةمايقل 9 امد امدأندل ا

 ا ١ ىرثالا ايف هعايحا ضرف ماشعمل» ند يبن ةرورعب يصف ررضال مهتلاسر دم موت ىلع لسرلا و

 / ةالصلا هيلعهلوق نركيودب ارنلسرلاو ءايبنالا يرحل هديل لساني ف اللا هي ىدع

 ا زئتالإلو اعاجام ند لم اشلا رهاوووم ادمحتو برع نم يأ فاك س اتاملاتعب د مالسأ

 أ درو دقوا فيا هلبق ن علوان ان لبةم يقام ريا همز زق نوتتاكلادب ص ال نيارقلا عجرا ىلع ١
 1 ١

 0 ملسو هيلعملا ىلع د ثعب أذا هناب م !نعق زان نوذخأي أ كي لأ ١ مهيأع غأب الا

 ا نودوجوأ مهين الاب قاتملا موماع لأ نبذلا نأ ليقدقو# هورمنب نأ ننأد وديارتم وي ناد ركرداوأ 0

 | ىلاع ىلاع 1 اذوب دوا رليففاذ ذاءايبفالا دوجو مدعأ ممالا مث ماسو هيل هللا يكس 0

 ا قل 0 ديال اف صو انهونيقسانا اوفاك يلون نامهتأ قاقيلا مهم ذ دوخ ا انام كح ا

 ١ نركب 3س اعلا ىلع د صقنامالا م اع_بجوذاملا يقارناكوللاي بلال اةيألا نمدا ارااثأ

 اونموب ف ءاينالا هيج بجو اناح «.ثاذاو#ريدقتل اوضرفلال مسي ص جرخ ءالكلا

 نيلوتلا ةسزيئأو راصت كلذ أوكرتول ماو ءايحالا يف يلا راك مالسارتاللا» ةيلطدمحمب

 قانيلا ا !أ لح فرص نوكيف ىلوا بالذ نامل لج او -وهيلعمللا ىلص سجن نامالا نا د

 ٠ نابل! اع عمد كراع اعاللأب ءايلالا ! ىتاث قادرا د أعاودوصتملا ليص#ت يف ىرقا :ايينالا ىلا

 | م رو بن هناو مهيلع مدقلل 4 اوعي ميغا ندب و مهئيي هلضفل ارايظا 0

 تث موعيجةرخ . لايق نوكي انلوءايبنالايبأ مالسإاوةالصلا هيلع وهف مب "ثالذب اور

 بحوأ مادا ن هز هئيدع ىنثا وأذ اماما ءارسالاةليل مهم ىبمنيحاندلا يق رهظدقر هلال |

 رخأتف دعم هعاتجا يتفقوتم كلذ ائارملسو هيلع هللا لص هّنرصصأ :ودينامالا هتمأ ليو هيلع ١

 اذلوكشد ذاب هعابتا م,سزلع * مع يق اجر راق راف هيضتقن اف ميقاصتا مدعلال هعمم دوجو مدمل كالذ ا

 ْ هذه هند دحاووهو لاح ىلع ع رك يو هو هم براك احنانزلا هزلا رخأيفمالسا اللا هياعوبعتأ /



 امك

 ْ ١' ةعبرشب هكحوىج موهو ءارسمالا هليل يف هب هعايتجالو ىف طصملا عرشل هءابتال يبا لب اضيا مالا
 | لرقم دمي كجي كلل ذاو ترود نجلا طبتسإ أك امه مطيتسي وةنسااو نآرقلاب يأ قطصملا
 | دجو ولف مالا هيلع هلوزاب ىحتن ادقو مولع .دمأ هل املويقناىلا هب دور هداهتجا نال ةيزجلا

 ىقطصملاو هتماىلا هتلاسرو هتوبأ ىلع ارث“ لوسرلا كلذ نأكل سرلا نمد نمز يف ىفطصملا

 ”ارزو هل كلملا ناش اذ برقي و ٍظعاو لعأاو معادتل اسرو هةوبنف مهعيمج ىلا وسرد مهيلع أ
 اهمشعب يف قئعال دقوكلملا مهأهيف قفتيدق هتايرتو مهنم لك ماكحأ ريعنيو رمأي مهتم لكو

 | تنلتخا ناودلنوميط» نودماسوكلملادأ ارفناب نورقم مهعابنأ مهنا ! عم كلذ يف تقل ةدل اصل

 ناكل مبكرا لسرلا نمدحا نمز يف هئيجم قنئارل ىنطصملا كا ذك ءايشالا ضعب يف مرءاوأ
 | هبعر اإل ثنا هياءاوحرد ماعرماب مانت مرقد لو روب“ «لكد م ولالوسرد فت
 أ ذامهالتخانو دعس :مريبك ةعيرشملا اودجر أوفلثخا نأو هتغي رش يمقتةبمك ك4 لكذ

 انلقنأ مهتاداتعمو مهتافول أ .ىضتقم ىلع ةقرفنملا دال نال دابا اسما ين كل ااكاذ

 ياسا لايف هنمزيف هعساببامج# أو يق دوجوملا م عئارشل كاذذاىف ؤطصأل3 ةعي رش خسأم دعب

 أسهتأ القنا ومر عل اهيرمالا ملديااةماعلا رومالا ريغيف ياني دبحجملا نالتخإ ةلزئءاهيك

 افيأ هثعيرش ةلج نمكاذ ذامرعئارش روكتف جيسنلا مدع يلعو رهاظ رمالاف ةضعماز نوكت |

 أبا كنك تي دح ىنع«نوبت اذهبوةكم الار ثاقوالاو صا اذشالا فالتخاب فاعل ماكمللاو
 موجو ءايشالا عيمجب طيش !«نالايين زيدي ناهللا ميراندا عورات

 اذهب انريخا املجالو ناطصلل ةيصوصخ نمدب الف هلبقوتقولا كلذ يف مهوب هلا لييراينالا
 ا ذي هل باث رماةيصوصخا كلت نأ هد دم مهم هردق أو فرعي ههالاع الءاربملا

 واةفيرشلاةحورمملا ايي تنكهلوقب ةراشالا لماذ داسجالا لبق حاورالا قاخشانا |

 0 ا اماه اهن»ةقبقح لكل يق ري ىئاقلاكلتواهتفرعم ن ء انثوةعرصقث قئاقاأو هتقيقح

 فصولا كاذشااعاتأ ان وخال ةئيبع مممدأ ىف قاخ لبق تناكىب طصاا ةقيقأ ءاشي يذلاتق

 كن الما اعل ا لعتلا ةلاسرلاب هببح ريخأو شرعلا ع هما ب عك راي راصف راونالا كلتأب 0

 فصتملا في رشلا هدسج رخأ7نأو تقولا كلذ نم ةدوجومدفة نش هب ردع هتمارك مريغو

 مدآ قا لبق ةيمحلالاةرمذملانمابياعق شافملاةم.يظملا فاصوالا كالتب هثقيقح فاصنا واهب
 هلاك مظعا قولتلك الفةلجلاب و لمديعلا |ىلصر رظىنح غيلبتلاوثعبلا رختافاو دمت

 مدالدلا قلخ لبق هلل اككلا تاذلوصح ميهصلا ريملاب انفرعدقو هلحن نم فرشأ لمت الو ١
 يو ءايينالا ىلع دووعلاو قيث اوملا هلذد اوتقرلا كالذي ةريلا دتقيقح لع ضافامالسلا هيلع
 0 تي لة

 م م دو بود دموي حساس جس



 1 مال

 | وديا يىلص ىزامال ميظ يظعتلا ال هرظنافادحن ره تلخ !ابللو ءافنخل ل خ وك ىتأ اةميلا داماك |[ ناماك ||

 لاخلا قرني ا ماو كلذ ىلع دئازرماب لب ابراملاب سبل تايب تنك ثيدح سلا نايفدب روع"

 ٠ ال همالك عامملبا اهأت مدعو ميلا ثوعبلا لا ةيسنلاب نومي رالا اهغراب ىلإ هدسج دوج دعب ايف

 الع فك دج اذا حبا ع ينالجر لكون قهلوبقو هءامد اراهأت رثمييلاالو هيلا ةبسنلاب
 كلذر ةدعدعبالا دجوبالو ذك دوجو ىلع رمالا فقرتدقوامللهأ ليكولاوةح ص ةلاكولاف
 ةردل ار :رخاهلوقو هتلاسرب يأ هب ل ةراءؤت هلوقو# ل ايلا ةله او ةلاكولا ةحص يف حدقيال

 ىلأعت هل أ صخ دقتإ+ اب + روكذا كلذ ىلع ملف يامكلذو مةذح اودلوفو تايثثسالا

 ا وأو دب لأ هذه هركذاموهو هريغ مهب هلضف هريغادحا هطعبيمل لدن ديم تاومادع

 | اذمدشا لحا "يقودررغل هيلعد> ًايلودلهريغ لثدمملا لءاتيح هئاانأ قبسات وما 1 ؛لوقلا ىلع

 ١ ىلع به ملا ارشلا مق ة فا 3 2 هياعمللا ىلص هتعيرش نأ ىلا ةراش ثا ءايبنالا ميج ىلع قاغيملا ؤ

 || :اروتلا يفو ايليا !الاهسسو ا ءايح ىموم ل اكوأ تيدا يف درو الو هعابتأ هكر دا نم لك
 نيرسمامملا باتكلا لهال هاج م وق يف باطن! نأ ىلاف نمر اذعنم ررغك «يف ل دجتالاو

 أ م :
ٌ 

 ا

 ا

 1 لق كئلوالا ونس فثرأ» ايبنالا !لعىانيملا ذحا هلا ناءانعق ؤطملل

 ينوم ملا هللا وا اءوفرم سنأ نع ثيدحلا يفوهرصنو هب ناكالا توجو فلسا ءاذاذ م يباعتا

 لعمرك اقاذ تةلخاملاق دما ندو برا, ىلاق رأنلا هداخ دا دمحاب دحاج وهر يبيقت نم هلأ

 عيج ىلع ةمرحم ةنجان ا ضرالاو تاوامسلا قلخا نأ لبق, شرعلا يف ىمسأ عم هعاأ هند

 لاح لك ىعراطوب هوا دوعص يف ودمي نود! ل طاقدخما ٠ !نمر لاق هعمار ا يتاخ

 مولخدأو ريسيلا مهم لبةأليللاب نابهر راهتلاب دوسأمهفارطا ثوروطإ ! دموطاسوا نودشي
 كالذ ةمأ نم يأ اعجا لاق اهتم ايست لاقة مالا كلت يأ ياعجا ل' نيالا هلاال ن 3

 ف هنيب وكعب عجاس .نكلو نامزلا كيس يأ رخأثسأو ته دق سا لاق لسو هيل عدل ىص يب

 ا ةاروتلا يفدجو مالا هيلعىسو:نأدردو ةريثك قرط نم هانعجدروو* عننا الملا راد
 ا هللالرقيف هتمان وكن ادشا لأس ةفصب ةفوصومأ ١ هدج واكف ةليمخ تانصي ةفيصوم ةمادقص

 | اناعجاو دمحاتسسز يفانرشحا مىللا دما ةمأ ن» يناعجا مبللا لاق رمال ءايعأ الف دمح] ةمأ ثأنت
 ] كمر معا وبلا قتلا لد درن مالكه ريفا عبأرلا لصقل وله نيمادمأ او دمحال نيت نم

 ا
 | ءايبنالا سانام هملو اه هعريع ري دقت ىلعدنا يلا قتلا مالكى فتق ناهلل

 مدن دل ن .قلخلا ميم ماو هودي هللا ىلصدنلا برو دتور نوكتف مهيلاالسرسنوكيوب 6
 | ءاقب م علم 3 .اءئاوم هتمأ نممبلك مبجأو ءايرئالا نوكتو ريدقتا اذهبةمايقلاءويملا
 ا ل احلا يب د نونو رادقلا اةييدم والا |



 أ:
 | همز ف نرتاكادب صمم ةفاكمرم .انلاىلا تنم تتعب و بو شيدمل الدلو نوكيدم توب لع سابالا

 لواتتي و لباعاجا جوف ىئار .حاردوسأو و جو برع .نماشبأ !موابق نملوانتي ل ةماقل اال

 نايالا ىرع قيثوتف يزدابل وشو يلو مزح 2 ١ هحجراك نيل اوقلاسجرافتكلاللا ||

 ا[ دعب لاق هيلع عشرا اعد ض أ ايعءانش عرش يف ضاي رلاويس يق ا

 نوك ىنعم نا لاو هرخآ ىلا حابدح اجرهو يرقأن ههنا وقم يسرع ىلا هلئا ءاحو أ ا انك دنا

 نيه ىلع 8 ويلعن ىلص هتسيرش عابت اوهعايتاب فلكم ءاينالا 3 نهينةءانمدحأ |

 مزايالو هب*أ وام لك ينهقدص داةدعاو هو ريقرتو هم شعت هب اجالاةمامزاي وب اجاةماوةوعد أ
 ا
1 

 ا نأه قروصتي الو هيحاو مث ءومزعأ هانا ران أببقب ىتلاو هقعي ر رش عأ ب ايئاب الكم نوكي ناكللذ نم

 ١ ملأ عم نوبخو هل نوهت * عج ءايبنالاو لسرلاك 0 رشعأبتأ اب فلك هلا لوقي |

 1 صوصنلاو !او لقتسم باكر حرش باتا اارنركيملالا وسو هيلعدللا ىلص هعرشماكحاب ؛نيناكم |

 | نيمعلابىلفا ١ ةيحرأ ايه /! ائيحوأ اناىلاعتهلوق ىلا ىرتالا هفالفم ةقطان ةيلة )او ةيلقملا

 | اع بم اةياغ بج هنا لرقا اناوبارشلا مالكض عب هاتأي , الا نماهاتعيفامومدعب نم

 هللا لاقو هلوقندلا ءاش نا كالذ كلا نيكس اك هياعدرلاب يداني و ود ام لضأفا اماملا اذه هبدأت

 أم ةعباتملا نا يلَع ل فيوم لالبلا رآديق نيب وكلنيي مجاس نكلو رخ ًاتساو تم دقتسا دوم
 ناعزلا يفمدقتاادوجرلالا كال ذاق نامزلا يف قمل قيس نم لك هلشمو ىمرهت ا ذ نعتقتنا

 قفل دحاو نامز يف امعاتجاردق رويادءاونامزق اهيعامجامدعو هدرجو نأمز نع

 دقع هثبأ ٠ نب نوكبنأ ىيسوم يلطي ف كفدعا ةماى ههاعجول ًاسايخمب اجاو سوم بلط هللا

ْ 
 ا

 ١

[ 
 ؤ
 ٠
 ا
 بيسسسم سس سم هديك عا ا

1 

 | مومئارش لبدحاو ناز يف هءمدئييع قارا أ شرف عدشما ن ءاجراخ نكي و نايزا ف الخخأ

 سو هيب هش ىلص هعرشب نيفاكم ريغم يناقل اهو فرخ مياف عرش مهئامز ايف »دوجو ريد يلع

 يف اودجو ول ءأيباالا ناهمالك تهمنا لوقأ لب هتماب ةصاخت ادعت اشي مىغيلك بسلا عدبرل

 7 ىنطصملاةعب رشنيع يش مهعئارشو مهيلاالسر وايت تاكل سو يلع هلل ىلص ىنطصملا نمز |!
 ماكحاب م !ادلسر ءوايبت ناكل ةمدقتل ةنلا مهتنمزايف ل.وديلع هللا ىلص قطصملا دجوولو فالخ

 ١ ينل ةعرش ماكحاي كاذ داو وفكم مهفميفدل اعرشك اذ ذ أ مهعئارش نوكتو مهصخت |

 ظ

 1 كرك موب صيصققلا ل اس يلعب خ مسالفلاذ ذ | مهيدياب يتلا مبعئارشيثو مه اهررق

 3 لأ ةبسلاب هتعيرش لربع ث تاقوالا كلت هذه لو هيلع هللا ىل 1ص م يقطصملا ةعيرش

 ءايينالاكئلراىلاةيسنلاب 0 لص هني رش ريع ءاينالا عئارشوة مالا هذه
 ع لك كلذ ف فالغو هيف هتنأ ع او الهلع قانثالاب امج مهرمأ افالاذ ذأ ميقا

 كه

 م



 كج
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 1 2 انزل فالعاب باع ماكحالاو لو رعهشأ لصد عرش اعورخ نم دميعلارش * لكوفتمي رش

 تعبلاي دارا اذااما لءفلاب يابابا بير يبا .رك دام سياف صاةالاو ناكملاو

 هتيعبتي لزالايل ني روم أءمهيلع هلا تاولص م وكب مالسلاو العلا هياعفءاصنا لاسرالاو |

 دارا ناب نولرقي نيذلا يا روهملا نءالضف ادحاو فل" ةيالف همالك ع رص وداكدجواذا |
 | اذه هيظعت ةباجالا ةمامزايو هلوقو# ةمايقا!موييلا خدعب نق هدم سان ثي دملا ييفةناكناب

 ا ةزازعاو هقدصداةئءاو هريقوتو ههيظعت هما نم هباجأ نملك ٌلَعَس جوا اذاهزال هلعدو رهظا

 ريكك و هنوقدصي وهئومظيءايبفالا نال هتما ديف نو ةادمبعاودايبلالا ناب افرتعم ناك همبحو

 ف قلم وملرت نم ناكويدم ا لع معا ىجخ سا دقق مهم كلذيف فااخ نمو كل ذك مهممأ نم ٠

 !يلص هم !نمءايب :الا نايف ىف مكب ردقلا هقلا١ ذه ناكوةوعدلا اهدا ن.ناك د نيتسانلا,وقلا

 ا ا اييندانلفاءتلعدقفةيعرشلا اكحالا ةهج_:ءاماو سو هيلع

 هيبشتلا نا دنع باوجلا ءرخآى اكل! م نإ امتد !رقدملا كرتالا ادقالذعةقاما: ةيقنلاو

 ماكح او عئارشو فئاحصو بعكي ايبنالا نملك ىلا جوا هللا نا يا لك ىلا ءاديال قاطم يف
 يلا كلذ ل بج ودحاو نمزو مم ناتج ما وهنا قانيالا ذهوم عقد بس م عيعاي :

 ُ اضياعل ارق *ةلوإ :رلاكهللا رون دلك دنع قب جلا ودمناك يغينبال مالك ةريصب فدادل نمدنعمل أ

 عديم م يبسلا نال حيت ريغ مكبس 1١ لعدرلاب يدان هعرش نوددب نايات أ لاق ثيح

 لصر مر يهل هنايمهقيدصتو مم ماعأنأ ىعدا لب لمفلاب نط دلل ةعي رشن مهمماو ءاييئالا في 1

 تاغورف نمكاذ ذامئايبنأ عوةودعرشل موعابتال مزلش سم خمز يف ناكر نآ ضرف 1 مهلا ْ

 عمدلاقامق اني فيكونلوفر «موزالا نود :مراللا عمر هنا هيفا مةيأعء يش همالكي سيف هعرذ

 ةيعهاربالا تالا نافرووظلا ةياؤيف هيتأت لوقت كما علا مع لااا
 | ردقلا اذهناكشالوؤداب كلابدوبملادارق ايديحوتل 1ىلاةوعدلا ايعابتاب قطصملا رم

 م ارباةلم ميتيناهيبد هللا ىنممانهي كالذيلا عادم ينم لك ءايبئالا عب 0

 | رعاذو ائيشعا 1111111110 هنا وهرهقيرط |
 ا وحو دحاو ٠١ يش ىلا نوع دب مهنأ 2- قش مهتاهم ءاودحأو ,مثوبأد موج ا١ايبنالا ثيدحب ينعملا ا

 ١ دارااو هيلا مجري دلولاو كلولل لص بالا كرا اك هيلا نوعج ,ييذلامهلصا ويف هلأ يحول

 ! اهنع عراتت ةعيرشلانأ 5 ةيرذلا| منع عرفت مالا نال تأ عال ابا عيمشر م مئارشلا ت تابمالاب

 ْ ريدقأ لمف يأ قيساه هللا هي جافهتمأن نم نركيذا ىمرم بلط دقو هلوقو# عورفل ااوماكحالا



 ا
 ا هل فراك ده! ةما نم نوكي نا هللا نم سوم باطلو ميلا السر نوكي مهئاعز يق نأك ولنا

 ! لزني لب هل اسرالو هتوبن هنع با _.2ال هل وزن نيح ىسع نا كشال هنان ضع بصعءتا ذه !وقت /

 ا عابتالا نيعاذهو ىنطصملا ةمي رشب كاذ ذاكجي هعكلو عفر ل قايندلا يف ناك اكابباقصتم

 اذهنعجراخوهوةوبنلاهيءوق' يذلا للا طارتش' مدملزئاس ةقيقاهبابفصوو حورا ىلءةوددلا
 2 ا ل حصص

 ا

 ِإ ءاريدالاةليل ةالصلا نأ يف ىفطصملا مجاريعذلا وهناك اذلو ءاناعادب زم هتماب ويفطصملاب

 ا تلم هعماو ميركلاينلا ادبية قلعت دي زاالا كا ذامو فيققلا يفاببس هتعجارم تناكت

 ا يقدلا ايبلتنك ثيدحيف هاوقو «راغصلا هناوخا ىلع ريبكلا حالا قفشي اكمال ىلع ةةفشلا دل
 ا

 ا اناوقع رصقتو حورلا ريغ يف هتةيقح نا مزكلنو مهمل اوهدانعم لب حيي” ريغ نهم جحاورالا| ع

 أ مالسلا هيلع ىسيعوحيف اضيادلوقو*يملا روب لادم! نمو اهقلاخس اهفرعب ناوأتفرعمنع
 | نونكاوب غلاني عموم اح يلع ع كي وهر ىفطصملاةعيرشب امام-نامزلا رخآ يف ين يدنا

 ا يف هءابتا نبب ودسات يف تلا برو توب ماق نيب عجدقف »ع ةرشب يحمل بتم نكي ول ذا امطن

 هتاقالمل ةباهعلا نمل ةمالاوذه نءمودع دقو فيك[ دو هياعدما لصانيبدل عرشلاو كلا
 ان عرشل عبات يباحص يف وراهلا- ىلع ين وهو ةرعملا| هل تيفف "يح وهو ءارسالا ةليل ىنطصملا

 1 يا دسجلاو حورلا نييمداوايبن تنك ثيدحلا يف هلوق ناعصي وكلا ذ يف روذعتال و هيفدرتج
1 

 فى
 ا ماظلاف طعما ثعب نحو دسجو مذ حور دوجو هئاضتقال قل ءانعو سيلوأعهيب ددرت»

 هحور قاط لعب هتوينررهظ ديفيأ هلاسجو هح ور قاخ نيب نك نا» زيف يانامزفرظنيبنأ

 هتوبن ةفرعب اهيم'وكالذ ىلع حاورالا ملطاو حاورالال هيف. هنا ياو دسج قلخ لبقو

 | مورلا خفت نعاللضف ييكرت لبقو هرصادع قلخ دعب يا نيطلاو ءاملا ني ملوق لعلو مب رارقالاو
 فرشدي زءنمةي الا هذه وق لكل عو ظفالا اذهب تبغي نأ ىنملاب ثيدهلل ةياور نوكيف اهيف
 دعب مرمأ ىلاعتشا ناونييبتلا لعفقولا مهمضعب نع ها هجر بطلا لقثو ىنخيالام ىفطصملا
 أم تاعاذاو هب ناءارتل لوشرو ةكحو بانك نكست امبمينعةمالل اواوت لاق كلذ

 وهو لمملا_:موقي ىنعم يا ف ضو ةوبنلانأ وهوهدروا يذلا لاسلا نع باوملا تاك قبس

 ةوبنلاي ف صولا نوكيلئاوأ دوجوم ب فرصوملا نوكي نأ ديالو هب لم رماب هيلا ىحو» هنوك

 يف هدوحو لة دلا_كوس راهب فصوب فيك يسيعوىبيل لماش وهوة نس نيعب راغوأب دعب

 ىلاو ةفيرشلاهحوروملا ايبن تنك ث يدب ةراشالا 2ر او باوللا تع دقو هلاسراوجرالعا

 لولا لما ريشا نا ىلههب تماق كلا ذ ذا ىلع ةوبتلل نوكيف هناعسسقلا اهملعي قئاقحلا نمةةيقح
 ةضافا .:ىايفاتيالف هبسورلا طا مترا دعب دسملابةقلعنملاةوبتلا يف وهامناةوبنلا هب مرقث يذلا
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 ١ أطار مط حو حور )ا لعاطوطح مزال مذادحور ىلعةوبالا ةضافأ لعمراصتقا ؛هآتذهدخويو

 | داسيا لخط عةفباسمعقي قل تلي ر*نوعب رالا غولب ن :عالضن نارعالا يف دل ادوجو

 )| هدول :قلغ م ىلوالا بز ملام هواي ا ريصي هئاب هقالع امت ياالوا يداي ةردشم هتوبن كرا |

 أ هريظا ُ ةياقااةرياو ةنلادلا ةبترملاٍيغ هذهو باتكلا ما افيد هك م ةيئاثلاةيتر 1

 ةعبارلا ةويملاَو ةسماخلا ةبترملاوذهو دوجوال هرهظ اانا وبار ةمبالاةترل مكلمود <يالؤا
 م

 ا
 ا ةيفالا رسفطأ ن ند هيلعذصا هلئةفيرشلا فاصوالاي سو يلعشإل م هتقيقح فاصت !ملعدق

 |الد ط ةيايعلاةيدودحرلا فاصوألاب هفاصتا رخأتامناو* يش لك ق واخ لبق رخالا لوأ نس

 ١ اردمثوي نا ىفطصل ئئحزاوأ مرد نامرتاونويتلإزم قافيملا هنا ها دقفتلججل اب و*اينالا قدجو
 |١ قالا ىلا هتالاسررمما باتكاوتلي نأ قاغيملا يهتم ذخاودا دعا لع ورصني و موق دصب وهب

 هريصنب هعرق رمأي و هكر دأ نأ هرصني ود دعب يقاي نو نم "وي ين لكن اواضعب مهضعب قدصي نأو
 كلل يد دقوا ينالا ميج ويف ماعيفاثلا ىلعو مالسلاوّ الصلا هيلعانيبهب صوصخت لوال ا ىنعف

 َ 06 . عا ت 5 ء. اخرس 0 دال
 كني راني نيفادا ايا ناردق دقو ألذ ريغ ليقو# مومح | لعولو ه:لضنادحو

 !| ةويعب اونأءي نابنيدلانم قانيملاذخا يفاجنأ ليد ةيبوبرلأب رارقال ايفان ةي آلا حوف نمل

 ْ مالسلا هيلعدل لو يشفتا يذق ءدعب يال هناي لسر هيل هل ىلص دمت نلعب وسو هيلع هاى اصدرتغ

 مع مفعل قل دصتوأ ضيابتب اورمأ ين ايلا اذلاسرلا خيابتب قاثيملا هياعذخا لوقو 6# روجمو نه

 ركذلاب مماضعب صخب ل كيب يلاقي الا هذه يفههأ ر 5 ذ دقو م دعب اج نمقيدصتو

 ا يئامز مدقتلا وأ يتاذفرشلاب ؛مدقتلاو في وشل ىلعدلاغي رشن ميلع قطصللا مدقو افي شن
 اؤدبايدحلا يفي ثعبلا يف مرخخآو قلما يف نويبتلا لوا تنكشي دل نيرمالا ىاطصملا يدقلو
 لاستو#م املا دب فرشي و'دبلا هب ع نسيم ان كرد رد ىنطصملا ة قرشا قو هب هلل ًادباع

 تاءاسس خرا دقم يف كلك دقو# مالسلاوةالصلا هيلع ىنطصملا اذهماجي «ماتخلا نسف
 يرالسلاةلاسر تهتن ةاقالملا نسحر علا ةمدخو تاملا ىلا نييدلا ىلع ةلفاحلال لأن

 هع هلا ىكر كذ مدع دقو طويلا نيدلا لالج ل طفاحلا مهنهو

 أ يررخ ًاتادو كبثذ نم مدقلا .هقا ثا رثني ىلاعت هاوق ىلعررحلالرقلا هتلاسر6ءرهاوج نهد |
 ا لأ هلأ مس

 ا م محلا نعرأ ع 5 عمم لل م ع 4
 | امقعينيرسفلل لانا ١ يفق الاهذه#رخ انام كن 0 ! كلرئذي يلاست هلوق

 | ودبل ءهكايلينلا ةيع# ىلع مضطاقلا ل لدلل فيعضا مفع و دودرع امقعي و لوبي
 ل سمسا



 لال

 2 ةيال ا مذعيق سانال«ريسفتيف اءريمفت يف ىبسلا لاق# اعدمب وةوبنلا لبق ونال ن معا يالا رئاسو |
 | هلاق ةلمالا يف نأك امدارللثالو الا لوقلا هدر بجيام اهنيونلبوأ 0 ا!هنملارقأ

 | نا يناثلا لوقلا +ةياهاج هل تسيل ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ناب دودر- وهو بلا لاق لتاق
 لوقلا *ءاهدع وةوبنلا لبق موصعع 3 ؛ اضيادودرم رهو كبس !١لا را لذاك ادا 1

 ظ يذلا لثعدر درع وهو ىبسلالاق لمعت ملامو ةيلعاجلا يف تاه ءاميررثلا نارفس لوق ثناثلا
 لاقدي ز ةأرمأ نم رخأتاموةي رامثيدح ند مدقل مده نعي وعبارلا 0
 دقن كالذ دقتعأ نمو لصاينذدب أر ماو ةيرا امةصن يف نكي مو لطاب لوق !اذهو يبسلا ا

 ا جيصعلف كيلوا امادودرم | ذهو بسلا لاق طرفا ذاع عيمج يرشختإلا لوق سماحلا لوقلا + ١

 ريغ فو ميلمتلاب عقب 3 مييعت ىلعةمالا تعمجا دقو 'ايبت الا رئاسو مل سوه اءشاىله ينل

 طال يتلا رثاخصلا يلع ةموادملا نمو مهتيترع ءطخ يتلا ةليذرلا رئاخ علان نمو رئابكلا ند كلذ

 | ءادتتالاب نوروم منال عما رات لاو اهزاوج ىلا هريغنم ريك و ةلزتمملا تبذل م 0
 * مهب ءادتقالاب رمكونو يشيتبال اممهنم مقيفيكف لعفو لوق نع مهنع ردصي املك يف مهم
 نوجردصت مف مهنعكلل ذعم نافاقلطم مهيلءامزب وجن مهيأ بلف ةءايرنالأ ىلعرسساهت ةيوش لأ

 نمكللذاوذخا انا ليل دال «صنباهوزري مل رئاغصلا اوزوج نيبنلاو عاجالا نع هاذ 1
 لاق لئاؤرب تسيليثلا رئاغصلا اوزرج نيل كل ذكو اهباوج روظدقرالاذماو ةي آلا مه

 مل هنا باتراالو كشاال يحبسلالا 1ع والسر 100 مكالذعقو لهةيطع نبأ |

 ا عامجاف لمقلا اماو جوي + يحد وال وه نإ ىلا نع قطني: َوكالذفالخلب را فيكو عقإ

 ْ واليلن_ةنءهلءفبام كيف 5 ىلصدب ىم اتلاودعءابتا ىلعاعطق مهتم مولعملا ةباضتلا

 نوصر*ي ةرااورسلا فلاح ثحبالو فقر" :مدنعكلذيف نكي ريكو أ ريدر ريثك

 || ملسو هيلع هللا ىلع يبل مم اههعلا لاوحأ لم*7نمو ]عيل وأ ثالذ رطابعابتا ىلعر !يعلا ىلع
 | انحلفع ملكتي ناذثلا ته يت ا ور خلا هلوأ نمهلاوحل عيمجيف هتمدو دها شودوذرعامو |
 هبلاق باق راوهنمشاىلاءار , نحن هانيكحام لي يقدق لوقا لهالراودلاب رطخي ءامالكلا |

 اشاحو كلذ م رلهئاف ايناثاماو#«ةيآآلا هريسفتيف يرشعزلا ىلعدر لوالا ءالكلا اذبف*
 ا ميظمتلا سسدبلا ةريشمشب 5 امسساتت ةريقح ةردان ءايشأ داخيث ةممطلا لوقب كل فمش

 ْ اذه ةغالبلاب لن كللذ عدل ف يل متفاب .ث ورقملانيبلا فلا ةياغشللذ هلعجو نانتمالاو
 ا هرغص يف هدم قي ناكامكلذب دارملا ليق س داسلا لوقلا#يرشختزلاةلاةمدريف و ركيسلامالك |
 | نيبرقملا تائيس رارءالا تادس>ناف هماقع قولي ال كالذو بعلو نائذ | عم .دجورخ نم 0



 2 دحا هيلع زاتيالف اي لصانين 1 3 ديلا زيقا رمش الفال 0

 هثأ ىرر دقو دناهنم لاو الشم مسو هيلع هللا ىلماسيبن قو ٍوا ءايبنالا نم يأ ايتوا ةصيصخ

 اذان هنهبرشفأ ميد هيطعت ا هتعضرم تنأكف ميضر وهو لدم ناكل هو هيلع لا ىلم

 قوفو وهو بعألا كرت 7 نم ”لجاه ذهن ةعاضرلا يفاكي رمشمل ناب هلعأ عنشما رخ آلا يدتلاهتطعا

 ىلع اهلي وأت بجو تثبث نا ةظفللا هذهلب ول بعل ناكن نايلغلا ممهيعل نا تيشيهلو نسلا تالذ
 ريفص وهو نازغلا عم بعللا ىلعم دقت ام هلوق لمح نا لوقلا اذ ئاتوسياف ام اهب قيليام

 امر ءاوو مناك أذ نم مدقنأ» هيئاسارملا ءاطعلوق عباسلا لوقلا# رخآت [اىدلوتيف
 وهف بنذ هيلا بسنيال موصعمينمذآ كر الفالوا اما#فيعضا ذهو كفما برثذ نم هرخأت

 فاكب هنءردص نم زيغملا ريغلا سن ذ يسنيال هنالفايت ةاماو* لي وأتىلا جاتجيلبوأت
 * هل رفنيال نهم هنموهل رفغي نم مهن «لب باكر فغتمل ةمالا بونذ نالفأثلاث اماو#باطخلا
 ول ةلاعب كنا ىنعملاو ناكو لنوكيام يا لو ره يكبسلا لاق نوكيامم سابع نبا لوق نماشلا لوقا
 اننا يف لاقعسأتلا لوقلا»«ان دنع كفرشلابعيمح ثأل انرفذل ةلمقتسمر ةيضام ب بردك ناك

 ام مدقتملا اضياأ ليقرشاعلا لوقلا#هل روفغمهلا هلعأرتي عقيل امو بنذ نمشكلل غقوأم اي دأرملا ليق

 دارا ليق رشع يداحلا لوقلا# رصننبدمحاو كم كييصع رخ ًاملاوةرينلا ل بقناك

 ,ا نعهريسفت يف رمل نبا هجرخا رثالا اذهتأة#ناكوأ نا ذخا وم ريغكلل روفغم كنا
 ب

 لم مدقتا مشا كلل ر مغر اذهدعبهثالزتاف الويل لوفيأم يرداا اهوةلوق يف لاق سابع

 ١ يم لاق رثعيفانلالوقلا# يريثقلاءرادخاو يربطلاهاكح-لي وات وةلفغووهبس نعناكام
 || نيبام ةلوبقمريغارلك الرق رش عاتثا . ذهن هعمال ةبط' حيف سو هيلع لص يبل ةبطاخع
 "ا ملسو هيلعهلاىلص يب 2ك نا ليقئافشلا ينفةلوبةللالاوثالا اماو#لوُردو فيعضو دودرع

 أ كلَد ركل ىلاعت هللا ل زئاف رافكلا كلذب رسمك الويل لقيام ي رخأ [مقلوقي نارما
 | ةي الادعقق اهدعب ىرخالاة آلا يفنيدمؤالاه ريخاف ةيآلاوخ ل

1 

 أ كي لمفياذام كل هللا نيب دقللا لوسرايشلا بح ١ ارلاقف ةيبيدحلا نمعجرمر أت اموكينذ
 | ضايعيغاقلا لاق#ت عازف ولي وحاول نينمْؤمْلا لخديا تازقاعي ل ءفياذاق
 | هباتك يف مالسلادبع نبدي ءدلا زع خيبشلا لاف#بويعلا نم ةئربت انبهةرففملا مهضعب لاق
 | ءايبنالا رئاس ىلع سو هيلع يل اديب هللا لفن لوسرلا ليشنتنمجنم اميف لوسلا ةيانإ
 ىلاتدنا اقر رخ نامل نم, مدقلامدل رفغدت هناريخاىلاعتدقان نا اهنمو لافن ىلا هوجو أ



 ؤ
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 || يسفت يسفت لاقو باص |ينلا هتكيطخرك 5 فقوملا يف ةعافشلاهنم تيل طاذا مهنمدحاو رك نال |
 قئالطلا تمنشاما اذاوماقمل كاذيف اهنمل 5 رمت ةيطخ نارفشإ مهم دحاو لك لعولو

 اذه تلم أ تدق هريستت يف يكبسلا لاة«احلانا لاق فقرملا كلذيف مديل لس لاب
 ايهجو الالمعال هثادح وأ م كعب أ اموهلبقا٠ + عم رخأتامو كلذ نممدقتا هل و ينعي مالكلا

 ُ نادي راهنكلو بنذكانه نوكي فكرا ريغنع او هيلعدلا ىلع يب مدْلا فيرشت وهو ادحاو

 يوب راس“ ايشاا - هوديويندلاوةي ورخالا ةديعلعدنلا نم معنلا عاونا ميبجتيآلا يف بعوتسإ

 نائبشةي ويدلا مدلا عيجو كراء هتمعن يو هلوقباخر اشا يهانتتال يني هتبوت د بولا نارفغ ؤ

 نيدلا اهبدوصقلا انهتناكناوةيرينو ءاميةهسماطا رص ميديم وهلوقب اهيلا راشا ةيند

 ةينيدلا ةيويندلا يف مدقو ةبولدلا لعد ورخالا» دقو "دير عا رصتهثلاكلرصني ودلو لق يشو |

 اذهوه ريغيف ةقرقملاهللا مئمامتاب ملسوديل ءدللا يلص يبنلا ردق كلذر مظعناف مالاف مال ادق ا

 ىبنلاب اصاخ هلعجو ةمظعلا نوني هيلاو دانساب همفتو هو يذلا نيبلا حش ةباة كلذ لمج ١ ا
 7 مقو ةيطعنباتدجو ىنعملا اذهل عتققونا دعب ولاق#كل هلرقب ]سو هيلعهلا ىلع أ

 لاق «يعقا لاقاميف قنودنوقتبل بوند نكتار كلل ١ هيفي رشنلاىنعلا اهاو لاقذ !
 رخأتامو.كبتذ نم مدقتام لاك ر ذحي ىيقةيدعلاو نعةيانك اذ اردترفتملا تيرقفحلا ضعب 1

 ءاغابلا دع دقو نسلا ةياذيف لوقلا اذهودنم رخأنامبفو ك ركب دقات لمس ا
 ىلاعتهلوقك هب ودلاو وذحلاوةرنخملاظفل تافينغتلان ,« نكي هنانأر دلايف ةغالبلا بيلاسا

 عدقت عدت نمو همم سينام َ كح ء باق ”هوصخقل نأمل ليلا مايقتسا لع

 عامج ار 0 يما دنعو# : 3 دكا باَتَو ارم نإ ىوجتلا يدب نيب ةفدص ا

 *«نيملاعلا بر كل دجلاو ررحلالوقلا يطوملاةلاسر تبتنأ'م دكر ادعو كح باتو | ا

 يللا مركلا ا دبع خيشلا ديس هللا, ف راعلا قةحلامامالاوبنمو ظ

 هركذ مدقل دقو ةيرجم م6١, ةئس دعب ىفوثلا ٍْ

 ا
 خيششلا جينم ىلع ت يكل اسلا*نيققحلا ةيف وصلا ةماو#«نيف :راعلا رباك ا نم هنع هللا يب را وعو ا
 لماكلا ناسنالا بانك يحاص وهو .نيدجا مهيعشل يشر نيدلاى بع اتديست ربكألا | ا

 هتك لكو ةيملالا تال ؟<لادباتك نم تلقن 6 باتكلا اذه "رم مدقتابفهنم تاقث دقو
 4 | يف مدنالا سوماقلاو لظعالا سومانلا هباتك كلذ نمواهانم» قا ريظنال نعل يضر

 مدع مر 11 ىلاعتو هناججسملا رهاظلا لبكالذ لءمالسلاوةالصلا مهيلع ءام ياللا نم اددا ربخا

 يس سس سس مج عع ع ص ص صم دسم بصب يس ب بيا يب ماعم سس يس سم اسس عدس مع حم رح ص حس ع ع مس جمس + مس مس سس صب

 يصح
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 7 2 ءأد نجل لالا ني هيلعام يذلا ب اطلاقا لا

 ْ دقو هفورحب رك د اسف نيسومانلا قتلمو نيسرةباقباتكب ىملا وهورشاعلا امارشعييانلاو |[

 ( ةيلادلاو ةيرم هللا ةيور دخلا ةيمرمتلا ةبج كلا نم اهع 3 كيسا ىلوالا !هنمخست ثالث ىلع تعلطا |[:

 مالسلاو:الصلا لضفااهبحاص لة رونملاةنيدملايفةيدومحتلا ةيعكل !02لرم يلطب تنتكا
 '| يتسأ نميغ دقو بلح نم اهيءاج بتكر رجان نما وتيرتشا ةعوهج نع يفاهيترفظ ةثلاثلاو

 | عجا وهدزجلا اذهو !رضءاوا شفا تءاجخ أش ثالثلا, ذه ىلع ب اعكلا اذه هيسةيتالا ||
 ! هظورحب هترك: كااذلو لسو هيلء هللا ىلص يبثلا ردقولع نع ريبعتلا يف ةروك كما ءازجالا عفناو

 ١ ابا و اثفرع ىقمرابلي أت فرعيالن هدنع رهاظلا بسحب ةضرتعم هليل: تارايعهيفدجو ناو

 هتمدقميف لسودي املا لص يتلا أهم دم يتلا تايبالا دحا يف هلونا نمد« ضارثعا الق

 هداقتعازو الر هداقتنا بجي ركدمرهاظلا بسب اذهو #9 هتاذدحاو نيعودلالا نأ ل

 نيع ملسر ةياءّشأ ىلص هنا ىنمملاو في رشنلل هتاذ دحاونيع هلوق يف ةناضالانأ هليو و

 أ نم قول هريغو يف اذلا اهرون نم قولته نال فيرشإ ةفا ا ةيحلالا ثاذلل فاضملا دحاولا

 ةيباشاملا هظافلا نمو *ةيفوصلاتاداس نم هريغوهسفل ىلإ جلا خيشلاركذ 5 تافصلا راونأ

 أ( لج قحلا لوقز ٠ هنملوالا بابلا لئاوا يف هلوق ةيمالسالا ةديقعلل رحاظلا بسب ةفئاخمل
 هيل هللا يلصا دم ينعي 2 دك( يتافدصو يئاممال ةممابةنحسأ ىقاذنمتسلتخا دق ينازل العو

 الضف نيم نم دحا دعاه ر ها اذ يس نوكت نازوجيالر هدقتنمة شرم ةرابعلا مدعو سو

 هيبنك ةراشا تزرب رثةيحلا_مليقهلوقب اهيلع ضارتعال | ود هبت دقود دقتعم نيفرأملا نع

 صضرعبتللال ءادتبالل نم ظفل نأ ق اذ نه تساعنا دق يف هلوق يف ىلا ةينا أولي وأتو هيه رابعب
 سولو مدقل 6 تافصلاو ءاممالا نعال تاذلا نعم يشان ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قلخ نأ ينعي
 نمو * ةيفخ ذخالا سالعخالا لشاوس دقو ىلاعت هئاذ ضعب سو هيط هلا يلص هنا ىنعملا

 يذلا قلاهلاك اماو )ثلاذلا تابلا يف هلوق ةيمالسال [ةديقعللر هاظلا بسب ةفلاخلا ةيباشتملا
 م *لسوهيلعهللا يلص ناكذلا ةياغهل فرعي وا روغدل كر دي نا نممظعاف هب ىلاعت هللا ءارحدق

 تالاكلاب موسوملااتباتكيفامماامساو ةفص ةفص كلذ تدرو دقو لاق ةيحلالا ىالخالا ميم
 باتكلا اذه يتدنعلةالامدق:دقاذه هباعكو هترايعتهتنا(ةيدمحلا تافصلايف ةيملالا ||

 هن ىلص اهبهقلت يقبني يتلا يأ ةيملالا قالخالا عيمج قة“ ناك ملسو هيلع لص هنا هلوقو

 |/ اميف كلذ تركذ 5 قولفللب قيلتالىتلاةيملالا قالخالا.الابب تيلي ودب قلتو ملسو هيلع

 ةفرعم

0 

 2 توصل م م هفسسس مهلا تن دلل اع



 | هاممأ امءارةفص ةفص تافصلا قبب وةيملالا تالاكلا روك ل للا هباعك ؟ نم لقنلا هنعمدقت 1 أ سا ,| |( ءارةفم فصل 5
 ا ' لوسرو) عبارلابايلا يف دارفةيمالسالاٌرديقملل رهاظلا بس ةفلاذل! ةهباشتللا هظافلا ن 9 ١

 ا هتأذ نم هلوقيأ نم نأ( دقت م وأتو( ثاذلام دمج هتاذ نم قولغت مل سو هيل اءدكأ للم هللا

 هريغ فنالخغ لاخلا تاذدع“ ىثأن ءكسوهيأ لع هللا ىل ءهقاذ يأ ضي ةتاالع !ادعالل 2

 هزملااءاو#«هفورجهركذ ايدل شالا رإل!يف قلءتياما له +ىلاعت فص ءىثانمهقلحل |
 دع يناثلا ركل او« نم مولا ارم نم اوما هلوق ىنعنيف ل .ركمتلا رونا ىعدلا رشع يداحلا ٍ

1 

 هدْلا ردة وأمي قاعتي ام ىلع الغ ادق امسهماف رخشلا ميس تانكي 0 تراسأ مسا 1

 ذا ىلص يب لأب رهاظلا سجبامل قاعتال ةيفوص ةققيقد يرخا ناعم ىلعو سو هيلع شا ل ا

 كلذلو مهنعو دنعمللا يضر هلاث.أو وهال ةقيقد تابسانم اهركذل درا ا امئاوملسو هيلع
 نم امهتبيكتسا دقو" طقق ملسر هيلع هللا لص هفصو يف قلمتيام نيا !|نيذه ن.ثركذ
 م كاملا شو ةروكذدملا ةثالثلا ياتكلا اذه ءازسانأ لعاو * : ةروكذملا ةيويدحلا ةبتككا
 || هدب اميفالوإبقاميف هل قاعتال لقتسم باتكما اهتم دحاو لك ر شع يناشلاو ريشع يداحلاو
 أ( دحاو ناكم يف 1 زج نيعب رالا هعيج مظعالا سومانلا باتكلا | اذهدجوي لهيرداالو ا

 يلطافةثالثلا ءازجالا له ىلعالا نم ماطا+ل بتاكملا سراهفيف ث ثلا لاكدمب ينال الوأ |!

 هلل | اظعالا هبيبحو ىلاعت هل ةءدخدب عفنلا مومن هرشن يف دهتجي نا هن يش ىلع عطب نم
 ىلاعت كَ ميملطا نينذلا ءايلوالا لجأ نم دفل ومو هانعم يف هلريظنال باتكلا اذهنافطسو هيلع

 سلا روكا دياتك نرشاما زا صئاذهو بو هيل علنا ىلص ءاقطضمود ؛حردق واع ىلع

 هنع هنأ ينذر لاق نيسومأدلا قتلو نيشوق باقي

 محلا نمحرلا هللا مس

 ١ الا عرضنا رخالا لكلا رءالا هالجتملسوديلعمثا ىلع ادمم لعج يذلا هثدجلا
 ١ لكالا هل اكو هلالجو هلا ةآمو#م ديب نه هتاذ روظمو#ملاعلا نم هرظن لمم# مثعالا
 درر الك لكا**مدقالا ناسلاب+« مدقلاو ثردحلا نيب هتاقولخملاهتافص نامجرتو*موقالا
 رس# غدملايلزالا رهذلا دحاو# محلل ع اق ةرف جات#ملعملا ىنءلاوق روصلاةلح زارط#*« مهلا

 ايا دحا وو نيتقيقرلا ةقيقحو+نيدترقلا ناطل س*دوجلاو مركلا ةنازخو*دوجولا يف هلل ا
 ةيلكالاب درفنملا *نيالاو نعلا نم« نيل كلا زئاحو#*نيينمملا ىو احود#نيفصولا فوصومو#

 * يفدا وأ نيسوق باق سدح اص ينعمو ةروص
 دورعلا ةريفح نساحم ىلمس * دوجوملا دحاوو دوجولا_دريع
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 1 درو كئأحم باقر تعفح + هتاقصل يذلا مسالا ةقيقحو

1 1 

 بسسس باي سخط سس كلل |

 دحوتلا ةقيقس درأ كيحوو رذأب لفق لك مس كحوخو

 ريصلا ةهزع 2 رق + لورح نع ةرايع ء لاكلا لك

 دوعسأ مدرع ىلا + هتأؤ لجأ 1 نيعر لانا لرأش

 دوحوي أنقلا قويسم مع دق * اهتيبج ءوش رون ةحالملا لاؤ

 ديعس لك عرف دعني لمالاب * اغا ارط ناوكآلا هي ثدعس

 درجوملا ةروصو دوجسولا ىنعم * هل يلئاوالاو يئاعللا عدد

 دومعلا ةئِلَخ هلالا دبع » دمع ”يمتاملا يبل كاذ

 سو هبعصودأ ىلعو هيلع هلا ىلع
 اظأ ليل حنجب يف * امرضأ قرب حال وا * امر دعر رش وأ * ايهم ليو يع اه

 ديرءر# لانا ةسري يبو *لاكلاةرضح قاشع لايف ٍءةلاسرم ليف 26 دسباما
 ةيقأمعم هتعب رش اومزالو * راجمملا بياع بح ىلعلا عم ءاودةعأموق ةينعاجم لالجلا خسف

 | براقلا ابيلع تضاقإ امهمودج تبرشل دق راهن ١فارطاولب الأ دانا هزع_لايذأب

 * راما د .لرع هز ادبح ره نس

 ا و دي م بمس سا ودعموم سوس يرجي

1 
 2 ا

| 

 ميم ام مع ناعم ل مع ص ب

 ك2 ل ل ا ا هس ل م

 اركترت نيناملا ذي بير + اركشت ماكلا يف دأب مرق ٠

 كشر م دج ءدادوق * اكبشلو اوقلستم دفا و 1
 ّ م 2 2 ّ

 1 موصقم يق ماوس نوير ال ِ

00000 

 انفلاو ةرسملا نوزوحي هبو * ينلأ تاياق دنع دا نوغبي

 ايلا ممل مهبول رد هل + ىتنلا نوحر هب نيلسوتم

 درعا لزغ 035 ِق هبأ اول

 مهعتر ةققحلا يف ىثئاو امو + مهمسج لتاو مابا بملأ

 مرعتو ةيغأ يعاد اعد دق لم * معا دات عنيملاو اومتدأ دن

 ديبع لكان سس لحال رمق ا ا ا ا

 3 او : واج اعرضم كانأي ءارعرص دق كازإف »ب اعرتم ةيملل ثاساكب انش

 نأ عرتب مطوصا تكّذو * انضم اوباطو هب راخلا ارلاث

 دوعصو الع يل درحاب عهف

 مهمسرف هي ارشاطدق ءاحأ * مهسذق ِق هروشأ نيتقق
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 رح 0:
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 اوعبتنأل ورحت اف (ميقتسم يطارسم اذه نَأَو * مالسلاو:الصلا هيلع دمعه ويح ناسل ىلع

 3 ريش جرعب هنأ ن ظن م لك و اهب بعل وتسإ وجا يا رطل: يلو لكو خدت فق ةطساوب أ

 هحوردتحم يف الكل والا بابلاوإل *باوباةعبس لعاب وبم*باتكلا اذه نلمج كا زإن#

 رلاثكمل

 معدل 3 دمتي نيعرشا» 8# مولا ف مخ

 دوعسو مع ف موالح

 ةيانمو ةيانع دوجولا تالم * ةبأيأ هنع نمزأ مالو

 ةباجا بوأقلا هيلت رون * ةباه دمحأ رع نم مالعف

 ا دودو ذو قشعأل اوعداا مع

 + ماياو يبلا عم عقم كيس انعجو + مثالاوو مهسسرحو + عاضراو مهنع هللا يمر

 ددعب ىلاعت لالا قئارطلا نا# هيلع هي انميجحاتل دو# هيلا كأي اوىلاعت قاانلصواينارخااولعا
 ىلاعت هلوق ىتعم كاذو*ماركلا ةصأرخل ةدحأو ةقيرطالا سيلو * ماوعلل قئاللعا سافنا

 م25 5-8

 3 ل ما مدح رث

 *ءاضيبلا ةجحلارهجيقتسملا قيرطلاو وتلا لييسلاكالذوولس نع'مكب قرشا بسلا
 لضقاه يلع +ماوعلاو صاوخلا ىلا ثوعبملا ةقيرطو# ماةالاريخ ةعب رش اح وسلا ةينيحلاو

 'ريغ باب لك نطابلا يف قلذنا وج هقي را ريغ قي رط لكر حاظلا يف دن ادف# مالسل اوةالصلا

 الا ايلملاةفلزلا ىلا لوصرال وهدي سوبالا ىربكلاةداعسا ليىلا ليبعالف «هقيقُع باب

 ٠ ةورعلاب كلساو* ميفرلا بادجي قعتلاب يلف + تلا خسو هده يف طوره م دوعصا ئاف# هعطاسو

 | دوجرلا ياء ييتاذ* هلماكلا روصلا كلت راض تأ ماود مم ميلا ههاج_رهقثولا

 ' بولةلاوبولقلا ىلع حاورالاوحاورالا لع رارسالا مل ضيفن ىنح# ةلئاش ةعماج هروصو
 ا ايهذم حايشالاو حاورالاهب شعتتلاي ونعم اب ارش بح نم مونجلا ىلع سوفنلاو سوننلا ىلع
 ١ اونامتل+ ع عيماضرعكيملسو هيلع هلثا لص نركي و نويهذتف *موسرلاو متالطأ مدعم

 ا نال دويعم ةفرعم يف ناوكألا نم نوك هلهيلام *ك د وجوب ةفرشملا هقيقح ةياباقي رثتيح

 | ةياباقارل.ةيل يتلا جىربكلااماكلا تايلجتلاب مو هيلع هللا ىلص دمت صخ يللاعتو هناي هللأ

 0 ماشم تقشدةسار#ءرهاظلا هت رودب هوجو ضرا تفرشا اذاف# ىرخالوأنيدهريغدحا
 كلت ضعب َلَعهتيلباق ند ميصنب م اوز توتسا*#هرضأتلا ضايرلا كالت يارخ نم حاورأ

 3 ْن 8 .

 | ىلاعتشا ءاش ناف ةكاو# تاقرولا ءد حيف كلنيبا انإ اهر#درظاناهب رىلا تجسانيلاهلا
 لسر هيلع ل ىلع هرادقم اوفر.*# تاردقلل يئاملا هذه بايسأ هوجو لع لهط! باقل

 م١ لكى ربكلا: داعسلا نءارسدخت كا ؤ ددعو# مظعالا بيضنلاةيلباق نم كقئاقججاو ذخ 5
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 بأبلا 4 ل ودلع ىلص *هيلعلا رظامل 3 * هيخالا تارشملا يقاهيلاعتو# هيسدقلا
 داييأر يتوكلاملاملاىلاايلملا هتافصو ىنسملاهت امسايل يولع لزتنو هلا دمع هن أش منع ينو9ييناتلا
 اداج نوط ادعو تطوف تل بابلا# سوا للا ىلص هدوجوب دوجولا
 نع هتيلباة زيي يدع عبابلا بابا وهل عل يلص# ىندمر ةروص ا ةطبوا رهظد# طالجو

 سويط لم #«اع رج لة ورجل ثا طق ةنسداي وا اوس دوجرم لك ةبلباق ||

 «بيرتلارديعبل هتفرحل ةما كرما ناب و بديبحلاب هتيعست رسيف 96 سماحلا بابلاو
 هللا يلص «مياب ىلع_وكملاو*هبانجب قلمتلا ينيك يناس داسلا بارا سو هيلعمقا يلم
 ةروسأا كلت: دهاشم لاا 55 زال ريف 36 الا بابل سو هيلع
 هميطملا لئاسملاو لرب قرشملا + هع ةركلانلم .زلاء هو *هركشلاو ليغ ايىتملا كلذ ةظح المر
 قامو «نيسوف باق بأت كب 3 نياال سس كيو نيعلا ةريفس يف ةعدقلا ةدارالا ابحمم ج

 سوداقلاو+ عال سومانلا ب انك نمنرعب راق نم ءراعلا هز هزإا وملمئاو +نيسومانلا
 ا قرم ماو باعكلايف عورشلا ناوااذ هر بو ةيلع هلأ ىل .م ىلا ردقدو قه مدقالا

 | رظانملا يلع« هيملالا تاريشملا يف ا يلامتوجدي دقلادح رلزاتيف والا بايلاؤل# باوصلل
 ْ تافص نا للعلا نع هزاملا هدبشم يق لزالا نا جرت ,انربخ ل6 و ديلءهلا لسوميللا |

 | ترهظان* تاذلا قئاقح راهظال +تالاجلا يئاعم يف تلباقت# ىف نانو ءايساوج وسلا
 ا تيقب و _باككلا نمداتعم يضتقيام مما لكذو اودع الجلاو لابجلا نما هيما 0

 ١! الن قئاذح تحتحاف#نرثكلا يف ةيزخكلاةقيق لت نرطبلا نم هيلع يثاب زع ةيحلالاتاذلا |
 || اذه انريظانأو انا اهنءلك لوقي* تال يوسءد مشع يف ني! ال ثيس# تاةعلاو ءايسالا
 رئآ يف :رذنعانث دحر« نم ةرطق نع انربخا انا علال ا,لاجلا اذهان زرباو#لاكلا

 هيتاذلا ةيحلالا نو', كارويلف ىلا ليبسلا_فيكت «تاذلا هترحامانم نيا تاهيهتاويدو»#
 نإ م هيرشم ةرابمب +هيرتك ةراشا اثزرب دكيش+ هيافصلاوةيث امسالا قأ راقلا نءةبلامحلا#

 هنع ربعيال يذلا#دنكلا قئاقسدب رو+يئافصو يئامشال ةءداج ةنعسأ + يئاز نم تسل تا دق

 * ةعيدب ةروصإ !روصتم#نوطبلانرع وهارووظديف ريظاوه نوكلا نع وهازوربو ف زربا

 «عيدرلاكت أ أكل اًريظمو*عف راموأ أشل يل ةروصلا كالت نوكت# همرفرلا يدها ثءيفالزغتم |

 نإ 33 *فصرت الو كردن ال ةقيقحو لن رعبال عك نما دق فاه اع جارسفن يقر" تو

 ب هعركلا 2 معردب مويظعلا كرعااظم لل« لضفالا زعالا لجاو# لكلا رولظملا كلذ ةبسن
 كلذ اك ذا*ارمسادجلا نم تقفاشن# يثالعلع# يئانث لكي «تاغصلا ىلا* تاذلا ةبسن



 ]ٌظ ءارلدجلاءارل تلج من ءد+ادربعهوأ ديا هنأ جو +ادومو دحاو ادعم سقو |يعضر ا

 ١ # تائملاو ءايمالا 0 ايلص'ايارالاو ءاينالاف# ها هأو سه يب مظملاةأ يسولاو

 ١ ةلع»# ماركألاو لالجلا ماقل املا وح نأت كللذإو#“ تأ ناري دايس لمد

 ( فدي ملموسا اد مظعيف لاقل بابلاوز رغم الل اوةالصلا لضفا مههيلع

 ! دوحولا د 1 راومإ اريل كلا !ملاعلا ىلا اراعلادئافصو ىتسملا |هئامسأ يل اججيطعدلزخ هنو ملاعت شادنعم كو

 : ناعقالهلالو دان ءاناللخأ الوجد ب !وىلاستللا انققو ل ءاجعإسو اعدللا ىلصء دوجوب | 22

 / زاسلاو ةالصلاهيلع راشأ !ذعملاو.دابعنبب و هني هللا ةطسأو وه ملسو هيل دل 'ىلص يب لأ

 | هروهظلبق مههلعر هيلع تا تاولص نولسرأ و «ايبنالاهندهش دقي مزوده و اوشا ان اهلوقب ا

 ع دسار مهتالاكم عي يلعن أش اش ولعاوأ ايو مهتابقر 7 يف مهنال 76 يح اص هاب

 ةوددو#<# ءايبنالا م ماءأ ريف تايعدل !قولميب هتيابأ كيس ةرآ امالاكلذىلاو» مهتاوذ يدب

 لزات الاسر هيلع ىلص هنا عاو# مييلدر هلع همالسو ات تاولص ىنعمو:روص# ءايإ اوالا

 ا

 ا كالت ياعم لك فرصوملابةةصلاو ىعسماب مسالا قش ةيلاكماةرضحلا هب تقشم#ل+ ايلعلا
 | نم بلاكب دحا قت راذ*هيزمالا اهتيوببل دتالوديلاالا اهتقرقم ريتال تالكلا

 ١ فلا الم ىذجت رئهلا مالكلا| ذه زي دقتو *اهيدل هيلطافطع ناك#اييلا راشملا تالاكلا كالت
 قا ع ب( رردادعسا تقال َ اهلل. اروأ ممتع. ركرا صييحةي روتلاةقيقملاب لماك يلو وأين 2

 ةياتك يف ىلاعت هللأو ارااذمو 0 الصد الا ةفصلا ذه بست موجها م 0 ا

: 

 تانملاب *ىبسملا ءاممالا قئاقحب ايف رواغ# هيدحارلا ةرضملا ىلإ *هيدحالاة مهل نم 1

 سو هيلعشأ ىبدو دودفصلاو كا اوثةحت ع ءايلالاوأ الذ ردو ةهريغ نود روالاب اي ريزملا

 ١ ةلياج ةدئافتإ أما هذه ت حو مهفاذهب قت نمىلا' يلا م يةح نيب كو ذفصلا هذهةقرقح 0

 أ ةرضح ىلا#ةيدح ولا ةرضح نم لزغتام لوا سو هل نا ىلص هنا نها هتفرعج كاع جف و ا

 ]| لزاتامل ادق «يملعلا ةرشلاك كاتةروصبل شتت هيملعل !ةر شلل اهنمدتتاتجهيهولالا ِ

 ١ هتعدرو انو *لوالا نقعلاب مدل هلا ةروص لس د امش ىلص وهناك ينركلا اادرسولاىلا

 ا لوألا هنا لسوهيلء هلل ىلع هنعدردو+ل !ةلاش | قلخام وأ لاقدثا مما

 ١ ير فاق ةاخام لوا نعد يمرربأ اجشي د حيف سو هيلع أ لم هنعدروو# لقلاملنا قل |
 | ناك ريبعتلا ةبج نم وهام هفالعخلا ناويلاملا ةثالثلا لهداحتا كلذ لعق رباجأي كببأ

 | لقلب ةامدلةيدمعلا حوزا !هذحو ٌدط عأو اليمام هقاذد وجوه هوا لموديل عشاي اما ا

 [ ا ةيدمصلا تأ حورلا ةط !ةط سأوب ءاوب ىلاعتدقا قاح م« مفانا درجولا يق تاذئاريظ يش لوالا
 يب سم ص ا ب حملا

1 



 1ةهمؤ

 طيحلا شرعلا ىلعقي وتسملا يش يقلا ةرنامحرلاةقيقملا نع ةرابع ميظعلا هشرعؤا يتا صلات عنلاو

1 

 | لمي ملوبرق» كلم وا لسر٠ين لك ماقم ىحتنم م شرملان اك اذؤوةروم يف وكلا اءلال 3

 واعأ رد امئاكل تركذ اكرمالا اذهرسو هدحو اسوديلع هلل ل ردم ريغدحا شرعلا قوف

 *ىلافعلا رولا 08 قوس رم 398 ييئالاو#ىاذلا رولا هقيقدع وح د سو هيلا ىلص دش /

 دي ةيلعنلا ءامسالا ريظع وول يسركلاب ءاممو لامفالا رهظم وهات القسيكلالئملاب عسا
 سلا هذهو هو هربأ نعةرابعكلا ذافاو يمركلا ىلع ناتي دنم ىلا ىمدقنا درد منهو

 وهو ظونولا حرللا اهنطابويلعالايمركلا اهرداظف ةقطانلا سوفنلا رئاسدتعت يف ةيلكلا
 دحأ دي ملاذاو ةيلكلا س ملاك 3 ابهساومروواظل !هيف لةملا طه دوجوملا سفنلا ||
 نئاكوهوا ناك ام لك لعن ظواع لاحول نال نانالاالا + قتيقدلك ماعلا جيس تاقولذملا نم

 سفالاب داما هققرشح نال دسافلا ل افلا ن نع ىعنإ ؛ واصلا لمع !اب رمؤيو ظوفلا حى ءالآو

 يبعتلا معيال اذهل ثلانلالقملا وهو يسركلاب الج نع ريعملا يعنلاو رمالا رهظم يف ةيلكلا

 ا ا

 ديور برز ار ا ا تت تححتحححوب

 ةلظ نيطايشلاو دعزا ةمشنودب رةلا يعن يف هنوكر اشي ضم رون تالملاذ نيطايشلاو ثامملا

 لحم ره يذلا ي كلاي ؟ةامسملا عمجاةبت 'ر٠نال برقا ممن نوددعبلاةمق زيف هنركر اشو ةضح | 1

 لقملا اذه ةطساوب اخ ىلاعت 3 كر امتد يفاقم دحو ناسنالا دن م وهاء ا نيم دقن يلدت

 ةطساوب قاطو ةسماخلا ءامسلا خور وهواس داس ال ةعلقملا اذهةطساوب قا >ود#ةسداسلا

 ءام حور وهو انما القع عبأ لاةطساوب قاذو ةعبأرلا+ ءامسلا خوروهواسب اس ااقع نسدأ الا

 / عساتلاةطسأ اوب قلخو »+ ةيئاثلا د داهسلا حوروهوأ ءساتالقع نءاثلا ةطساوب قلو +ةقاانلا انا ةطساب قمم ةثاثا|

 | يناذلا لقملاب ءاكحاهيعس يذلاوهو شرعلاب هاهم تافصلا رهظم وها ياكل ةع لوالا لقملاب
 يلاكلا روهظلا نال لماك يلوو ين لك حور ةقيقح وه يلكلا لقعلا اذهر

 | يئاممالا ىنمللي

 / يلاكلا رهظملو ميلظملاش .رعااباهنع ريعملا ةينامسرلا ةقيقحلاف ينوكلا لا ماعلا ةياوتيف قوافل املا

 5 تمول ناجحا ةقيقلا.طهرمل ساوءالءادرجرلا أب ةطيخا ةهل !تافصلاو ءامسالا نيعيق

 | طيحللا شرعلاب ىعسملا اهالجم مسوغ ْئَث َن كت دسَو ىَتمَحَرَو ىلاعتهلوقلةمحرلاب+ يش لك

 ْ يناعلا لقعلا اذه ةاساوب قله ىلاعت هللانأ غب ةوشالذ تا «تائمأا ٠ ءارونم تاذلاو

 : ةيلكلا سفلاب 2 وهدتقيق> ن طأب نا ثيح نم هعيمج كال ذد © ناسالاف اف اينلامويملا

 اهرد اروهظ مطقيال ةيلعفلا ء ايسالاناكلذ رسم اوسميقلا باذعلابطييالودويغ عادلا

 ١ الا هفمو ضع. يف :كراشب نم او قولف*لك نود رشبلاباهراث (تصعتل اذبلف ادبا

 أ
 ا

 || ءامسلا حو وهو اساخالقع عيارلاةطساوب ىلخو+*ةعباسلا ءامسلا حور وهواسب ارالةعشلانلا ]



 1م

 يي

 نا
 رعأت لاعتلا لقعلا ةطساو عماعب رالادد كيريبدتلا متو» بارثلام املا أولا م رانلا 5

 يتلا يق ةروكذلان كرالاتميرالا هموت ناهطان :ةيجومالو هنا ع نمالو هيدي نون ند 1

 رخاالاواضيأ اي روف مقو لاما لاوس فاو نأ بوملطملا رمالاواي روف ةعئاواعت تانمكيبل ا

 ناكرالا ةعب رالا ضيتلامايالا اماوةرخألا يف اماوايثدلا فاما لاخلا لوس هقفاري ناىملا

 نطابي يف ٍقةدوجوملا ىلوالا سةتلافةي رذلا نمدباص يقام روبظت مالسلا هيلعمدأ ةانءءاوح اخ | ١

 يلع ةيملالا تالاكلاة خس راهتط سو يلكلا ايف الطال حاورالا حووتةاممل يش لوال الملا
 *:يفاف اهتيئزج لاح هتيرَد قر دية ةيفاضالاحورلاب ىعسأ |رنيعب يو هيلع يلام
 ةئلاقلا سانلار#ةياكلا ورلابة املا يمه هنمو لكلا لقعلايف ةدو جوملا ةيناثلا سفنلاو
 دتعم شوابب ظواحملا وللا نءريعملا آةيكلا س نا ةايسملا يق ديمو كل ل1 لقعلا يف ةدرجوملا

 ةفيقح سان ةعبسلاة قابلا لوقعلا هذه _-رءءامسلككر*هئابب قبه ؟يئاسنالا عونلل |
 سانا ل قعلا سفنو# ناويك ة قيقح عبارلا لقعلا سفن لقعلا كلذ هايسيف دوجوملا ب ملأ بكوكلا
 ةقيقحعباملا لقفا سفنو < رملا وهو مارة قي رمح س داما لقعلا سنفئو# يرخشملاةقبق قس

 سو *رراطعة قي ةحس عسانلا لقعلا سفاو +ةرهزلا م يقع لىمضاثأا لقعلا ستور سعشلا|

 سس جت

 ىرتسأ مت : ماي أمسي ضرألاو تاوعسلا ق يزل هى امتقا لاقو كل ذدوجوب ماعلا

 بسسس
 7 نال لانقلا لقملاب لقعلا اذه ىعسيو ايندلا هايم ىلدالاءايسلا جور وهو ارشاءالقع
 | يناريملا مسملا رييدت ل مج ؟لقعلا اذهرملا ىلاعت هتردةبافورصم يضرالاجلاعلا ريبدت ناهس |

 ١ 2 اقةعب رالاناكراللاعفلا لقملا اذهذطساوب جوا + سورلاىلا ! افورصم |!

 ا 0 يال يذلا ظوفح حولا يف ىلعالا لقلا هب يرجأ«بسح لع هتردقوهتداراو ملاعت

 ١ يل . مي اةعير ا يفايتاوقأ ابينودَكَ ىلاعت :هلوقب ميال ىلاءنو تاع نع ينك
 أ( يه ينلا ةباجالا ناىلعىغ هايف ءانيباك هريغنودقب| جالا < طرتم لاا لاوس !نافاحلاب

 ١ لك .دجرأ ىلاعت هللانارعاو*يب هرالاللاعلا ق ةأنرأ !يفدشإ لعج ىتلاةعب ؛ رالاناكرال ا يف مق

 | اك لقعلا كلذ رس ةقيقملا لحرف لباهيدرس روظيف لقعلا شا ذداوحام راهظأ موقلاسفن لقع

 ا لاقلا لقحلاالهودأبآةم رالا ناكرالاف# ر رق ةفيقس.لالا لق لقعلاب هتعرومملا رشاعلا لثملا

 ا ماظن ترة رالا ناكرالا .ذع ءابأ هعبج نأو# + او تابلاو ندعملاو ضرالاودوجولا ف

 ا هللا دجوأ يت جامع! تابحلا ٍش ثاهيف ضرالاو تأ ريدا قلخ يتلا .ذهمايالاف شرعا ص

 ل

 لامل 3 ةصومخلا ةيحلا مدع وه شرع لع هيفا ىرتما يذأ !عياسلا مويلاو#*ابيف ملاوعلا

 يي ا ا رمل ع ةطساوب ناكرالا بترو رالاناكرالا ةطساوب ةيلفسلا تأ دوجوملاهلل لنأ بترؤ هريغ نود



 ا
 ١ يي دادعالا عيجت بوش وأو امدحأ ل ثم * نخر رثك اودع همم جرخي دعي هب رسقثددع لق نال أ

 ارنم ةقواتلل ناكرالان .ةقراذنءا جالاو ارئمةقوأ نلأ ةياكلااورالا كلت نم ةقول خم ةيئرملا |

 هنامز 3 دوجولا رأدا سا هلوقب ملسرهبا اع هلأ ىلص جفا كاذرعو هرخآودوجلا لو وف ١

 الا ىنملا يفةليسرلا امو ةليسرلاب اهبم دعو ىت يي ٍمااةجر دا كللت هلا هنو رحاظلايف هيلا مهجرقاو ا

 دحاولا نمد دما دو جرا. بترتك: رمل لوقا اهذهذي دوجرم بيترثو ةرركذلا لوقملا لها

 الفارج زمر نيرثالا دوج الأ ادجوت ال ةث ال اأو دحاول1 ادوحر ريالا دجوي لال 15 .نيدأ الا ناف

 ددعلا نمدحاولا سيلردحاولا نم نو دوجوم لكلاو ةبترملا فهل بام دوجو دعب الاد دعدجوي

 ٠ ندلع ةسفأ يل هب ريغ نه عراد نك فدع ود سدل د>أو 1نال ءيشددم جري ال دحاولا

 لاء هلك ماعلا دوجول دلعأت كن دنهل وللا !ةقيقس نعّةرابعرهيذلا الوالا لقمأ ١نأك 0

 ْ . هياوس * يطدوجرلةلءنوكين أءزتم هنماو لامل ةلعنيققحل ةحلا دنع !لعربخ قل جاخلالا اتورع

 ' حاورالاب ءاسناق سو هيلعهلا لم دخن 2 رجولاة ةلخ قيصفت انك اجل ا

 | ةروص اهيغ لسوديلعشاىل امدرووظل ةبدوجولاةرئا انلاسلك ياا ارهسلالا قاخموب هتشيوك
 هللا ىلص ورم مارك الاولالجالا ماج صوصقخا ماتخل !اسوداياعشا يل ص ناكل 1و ىنعمو

 ١ ةنْلايف ةجردمالعا لروكيسنطابلايف ىملاىلا ادوجو الأ برقان اك !؟ ملس ودلع

 قاطأ برق ببس نال ةليسولا هاهتنالا ن.دهجردو قالا دوجو بيس ءادتبالا يف وف سيسلا
 ناك اهللو# ةناكملا ولعو _' راكلا واعمل لكو يونمملاو يروصلا برقلاهل لصغ ىتملاىملا

 ا رد لادتعالايف يمه أوأق امي م ظعاوافصو ءملاعلا لكا لو 5 طش ص

 رس ررهظو# اطادتع اودعتلخ لاك يف كانا بابل يقف نال هثاوكلذ ركذ ةمضوءاذمو
 ا 0 دو# ىتغو قررلار دهام !وييعش لم *«يتمءوةروص#ادطبو "'رظ#االجو

 ىلارظتلاب قلطملا دوجرلا نأ + سفالا ةريضحيف كابو !مجو#سدقلا ورب عيجلاوهللاثديا عا
 اًطاقماو ماورالاو قالخال اويفاحملاكف يطأ مق نيه ىلا مسةنيةدوجوملا هنادرفم ذمو هيأ نع

 ىلا .عرفتي نيعحتلا نيذه ترة لكواحلا#ءاوماسجالاو لاكشالااو روصلاك ىضرثك مسقو

 | تافعلاب ىذناو ىقغأك يونعملا لعالا فرطلاف*ىف دا ف راحو دو جولا نم لت فرط نيفرط

 ولعلا اذهوتيوةم.تالاكلا :بتارع -غيمجو ناسالا يف ةدوممحلا ةيدمهملا قاله الاكوةيحلالا

 هدتعهميظمت لادارا ن هنادمعاتيان لب يفر كلا دوجرلا يف نوكتالاهتبابتو ةناكما وأع عسي

 #ددوحوملاة يفك !روصلاو *8.دورشلاة ل اصلا ة يسأل امفال اوه ع يرودل قدا قرطلاو+

 لان ناكلا ل ولع ىمسي يرو ملا واملا اذهو * * هنيحلا يملا .؟ (مالار+ هقيطللا لاكشالار

 ك0 صعب م طعام ير دعم معجب عم ب سخس بص خسسم داع را هدام هيد بمس دج عد هرعت هدب



1-4 

 سس تعمم ا

 | ربخأو سو ةبأ 59 لص ربخا دقاك ةليسرأ ا !هناجرد ىعاو وأءلايف ةقواغت ميثوذل :+لاتاناكلل

 هنا !؟ يريصلا يدوجولا ناكذل وأ صوسغت ملسو هيلع يلص وغاب ةدعردقلا نأ

 يربلا ثيدحلايق ريغا داك :هىلاهتد ادن ءاردق ماظعا دع الذان اكل راس صوصع أ

 نب دمه رثمج وبال ةاذنو كريغ ىنله ابغا ْ يدسعائششلا+ ًابخوملا هللوتبة يح

 تاوهسلا ىل ها لع هل 1 الص ديف ر رئلاشا لكم معلا هللا يدرنيسأ ا نبيلع

 ندي نعول" "مس هيلع ىل اصدزلا لور لاقلاؤ هدع هلثأ يفرةريره يلا نعو*ضرالاو

 ثيدحلا يفءاجام ومشي دخلا! ذع لواو يريغ مانال كلذبوقإ ىف الخلا مدح! سلع شرعلا أ

 0 1 لواانا ْسوميل لعمل ىلع لو لاق لو ةبش وح هنعدلا يضر يل ذأ نع يررألا

 داما ا اناريدي د ءارلارسبا اذامجرشبمأنا اواودقواذ' م ميطخللا داوئمباذا

 ل و تيدحلا اذهظنأايف هتعيلامتدما يفر هنعةيآور يو + رفنألو

 ةيسو*يبر ىلعمداشومكا ؟1 !ناويديبدن!ءاوأ اوسحا ذاع هعينشانأراو ةعئا اذامهيطخ أ
 ( ةمارقلا مول ذآ لوديسالا لاقنا]سوهيا قلم يئن ع ددعشأ يغرد «دم نبأ شلي لس

 هنع قشنت نءل لوأأن :اويئاو تحتال هاوس نفمذأ ذا موب يف نمأهو رطالدد+لاءاز يديد |
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لافدلا !هبنعشاي ذر سابع نبا ثيدح فو # ر نال ضرالا |

 الونيرخآل !ونيلوالامرك | ةاسوديل هلل ل امد عدي اور يف هلو« ب يأت والا سو هيلع 1

 تلق لاقف لي ربج يناتألاسل فهنا لو هباعش لص يبان ءابنعما يضرةشئاءنعو# رد ا

 نيضأب رعلان نعو# ل سوديلعهتا لص دم ملفنا الجر دجاإف | اهب راغمو ضرالا قراشم |

 ناو نيينلا اخو شادبعينا لوقي ملسو هيلع هللا لصقل لوس .رثمعك# ةشع هللأ يب مدرةيرام

 د نيعحإ مهاعردلعشاح اواص رم نب يسعد راش مريعأدا ا ةوعداناوهةنيط يف لدهن مْ ا

 نم تينتك اف ىمحتال ةريثك ىنحمو ةروص تالاكلا عيدي تطاحاو هتباكا ين ثيداحالاو
 ربملا ةناكلاو هل نادال سو هياع هللا لص هتك يف عزادمال ذا ماندررا اهكلذ
 هلل ىلص ويف درمحملا ماقملاو ةلوسولاب نع ربعملا ناكل واعدلو تافصلاو ءاممالا قئاقبأ تع
 ةروص يدوجولا واءلاةياغب ,ملسو ةياعشل | ىلح صتخ افاناكمو ةناكم تادوجروملا ىلعا ا
 فراعلاو + دوجولا فرط نم هبتاحي ةفاكملاو ناكملا نع ربهملا ىلعالا فرطلا وه املعو ىنعمو
 مو هذنجو سلبا | ظح كلذو _"راكلاو ةناكملا طرقسإ هيئاج نع ريعملا فر طلا وهيفاثلا

 سوملقلاو لتعالا سرمانلا ب باعك نم هنا اذه ليفوه يذلا هزجلا ين هلا د ىفماك ءايقشالا
 | ىلع لكشناو يضم امةداعان ءلوقأ!نأنع ضب ةداقرأ سوقي 5 !ىلص يتلا ردقةفرع» يف مدقالا

 0| ا م م

 - سس +



 |ةه.ه

 انكم يدرجولا ولعلايف هيقرتو ةيلكالاب سو هيلع يلص هتطاحأ لثال دن مدد دصب نام
 ١ لاكلا يق 6لدالا لص لام نيلصن لعبا اذع ينمالكلا لق ىنعمي ةدرص ةناكمو
 أ ىلاث يا !كديأ إءا ؟ىلاعت هلي ددع ةناكللا وأعب ملسوهياعدلل ي راس هلدهاشلا ,عيذلا يوتمملا

 يلا اا ق4 نع ىلا مسقنييونملا لاك اكل ناددع سقف عيبا ىلضاالو هنمحورباناياو

 لارا .قالغاب اوت ملسو هيلع ىف اح لاق < مهياعشا نارشر لكلاهب نة م

 ب هنأ ءاقحالو كشالو قالحالا مراكم مايعوت# ينلاة دومه تانصلأ يف ءناسنالادب قاذخ

 ا ايمك نال قالخ الا راكم نم ملسو هيل هقل لص دو هيلع اطال يسد

 ١ ثنو ت مح هبو تدع اه مق قالخالا مراكم َ ألا تشب ملسودبأع هللا ىلص لوقبث يح

 هللا ل هتعقي وأ ا ريسلا ب تكو همه قاخ ىلدأ كلا ! ٍودقح يفد! ىلاعت لالا اذاو

 هلاو ب ةراك ىمحال قوهقارعا تايبطوم ةفئاقلا هقالخا مراكب ةنوعشم سو كول

 ا 5 مام ىلا ةبسنلاب رعيلا ىلا ةرظ ةلاكيعدإ ينل قالاخالا مراكم نيعتعدروامرلك

 ةممجال دروامنأ لعدري 1 اهبجيب جام! هر ام ام و ةقيقح هل يئثو م أس وهيل 50 ص

 يقملا هلاك ماودج يتلا هلاك كاذب تل دقو لوبا هنا لص ريغدح ا هبي ار لكره

 ملسو هيلعدلا ص ناك ذأ ةباغدل فرعي وأ روغدل كردي نأ نممظعافهب ىلاعت هلل هابح دق يذلا

 ع :

 00سم هس مم سال اسد ضنك ج2 طا

 موسرأل انباعك يفايسا امماو ةفص ةنصقلالذ تدرراد قرةيهلالا قالخالا ميسم اهتم |

 وا اي رصتزيرعلا باتل! هياء ماكل 5 نمرك ذا سوقي دما تافصلا يف ةيىلالا تالاكلاب |!

 ! مسالا اذهل ارياظمت اكسو يلعن اهدنا لري فاشل كنوشما ولتوةراشا 0
ٍ 50990 55 
 أ ده أ عاطأ نقف لوس مطب ئسملاعتهلوقر سرس كلو تمر إتمام ملاعن هلو |

 هير ل "ا كمواد عل !يسوديل 1ع "لص هلوق ىنعماشهو

 ىلاءئللأ نمطإل كاذذا ها هلا ريظعت يف ٍقرمالا اذهدعت ب_الوع سو هيلعشإ ل سدفالخاب هقلتتل

 ىلاعت هئامما نءةريث كال ةرسااسن لا ىلا 5 لاك فا ذه صقنب اذامو
 ىنعب روق أن يا ذل دي ىلاعتم لاف الآ ذم روتلال 4 هما كلذ نمو

 ىلاعت هلت نحلم كلذ نمد هناا ندب نيب .. باَتكو م مس هيادعتنأ لما دم

 ءيلعهلا صادم ب تاج املأ وب دك كفة ىلع لاقو مير رن وسلام 7م
 بِ 0سم سس عحس

 د هيد
 مح راف ذرب مؤ ايه ةح يف ىل مق هلل لاندجيحرلاد همساو زن ّورلا ادع هعما كل 00 5
 هباعدشا لص ادع ىبمي مب رك لوو لكل ل |ىلإ متنا ل لان دي ركلا 3ع سا ثالذ نسو#
 اخ ىلمأ كلَ اَوىلامتهنا لانكم ظطملا دما عالة نمر#ملسع 0
 2 اتا

3 
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 قحيف ىلاعت لاثادمالاعااو اود متلاومع“ |كلاذ نمو#هدح وهي يقر ةمظملا هن هفصوأ

 4 اعملو يف لاقرش يش و ملط تأ أ اةىلاهقدل مالا هيلع ىبديعلوث نع ةياكح فل

 | هنعىلاعتدلا خر ضايع يمضاقلا كو دتو#ادييش مك ع لوس لأ نوكيزمالسلاوةالصلا
 يلعلا ع" ؛و روكا“ 1 وحات ةادعمابو رييطاهعمايو رابجلا هسابادعو مملاعتشا نا

 وفعلا همس ,ويلولاهمساب ويوقلاهسابو رخأ اللا همساب ول والا هءسأب و مالعلا هسمابو

 لص

 سيتم صم ب باع عع دعي سو عسسسم بيس صج ميدل

 كلذ ريغ ىلازيزملاهمسأبو يعادلا همساب ونميملا ماب ونمكا ا دمساب و يداحلا همساب و
 هعئاديال ثوحتي زعلان آرقلا نهشالذ ن١ مشا لكلب ل دماقاو قلاب ةصوصخملاةيكالا ءاممالا نم
 نيققحلا دنعفالخالذا ردقلا اذهركذب كلذ نم ينتك اف عزانم هيلا الخ دمدجيالو عفاذم

 تالد ثيسلاب ايلعلا تاقصلاو يدم لا ءامس الاعي ف قةق' ىف عامملسو هيلع هلال لحهلإ ا

 دقو مل هع لو ادا لص ارس نيران .دحال غبن الاغلبم لاكلا تر

 يف ىلاعتهللا انرشد-ملاعتللا دع ةناكملا وطي حاص سو هيلع لمهلا هتك ا

 هناي هم الكوق رافع ريغان مال نآرقلانارعا | ةةدينت9 دعيعلهاو ءانامسر + هتيم

 هللا ىلص يب لاين تنآر ةااهقلخ ناك اههعشا ىفرة كاعد تااقر ملكت !.اةقص مالكلا نال هتفح

 اذا اهعالطال مودع ش لمد .لاناخ لاتهلاةفم تاج فكر ظنا هيايفرعا اقياسو هيلع
 | لوقف ةقد 000 ص لوس دلو نآرق ايف لامتنا لاقر ءالذةةيح عجم

 هئامباو هتائم كيس وما امأ ثرحىلامتدثلا تافصب ميظعلا قمت اذ»ىلا رظنافىلا تدلل

 ةقيقح لصالاي ؛اوقاانملطااغي رم ؟ارسابعت ناف:ىبنلا واه لمأتف فل ذتساا ماتم ةفيلإلاماقمو |
 واع ققحتب ملسو هيلعهللا لصدل دحاشلا 6 يررصلا لاكلا رك يف يناثلا لصف 0
 يلعن يفاشلا مسقلاو يق اذ لوالا مس هلا جماسقاة الث ملام قي لاكلاا طهوملاعت نا ددعناككا

 ريغ ىلاءادهالاو ةبيطلا لكلاكيلرقتلانلا مقل ةالاشار ةقدصلاو مايصلاو ةالملاك

 هللا ىلع ةفيرشلا هتاذاما 2كلوالاع ىلا 94 ىلاعت هلا ءاشناكاذ ميج م ذاانا اهركاذ
 رودلا لمح هتروصو اهربطا راهرزاو اب اقناو اولكاو تاو ذلا حا ثناك (متان ماسوميلع
 درور# مالا هيلع _فسوب نم علما ناك ملسو هيلع لاي لص هناشم دل ايفواماكاهالحاو
 ف هشارف ىلع مسوهيأ عدل ىلم هللا لور مه تناكاهنلاهنعيملامتهلاي هر ةكاعشمب يددقيس

 سو هيلط هللا لص دما لوسر هجو نع تشك ضرالا ىلا ةربأ اهدي نه ظةن ةءلظمةليل
 لوسرن اكل اقدتع ملاعت هل ىخرآل اهيل نب دمه نع رولا يفو أ يتمفرأ هنبم روني هت دجرف

 ل2277 2 2 ا ب تيا | بذشلا نءرممقاو عوبرملاو - لوطاردبلا ل لو تلاككيجوأل الدي اه« اهفع سو هيلعشا ىلع هللا



0 

 د | ىذا ندا تو ق :ءاعالتالاو :ذ دست تع <ق زنا ا مثلا اح ةماطا طوأ

 || هرقو ركذأ هياذاة معتمر مش زواج الفالاو قر هتقيقع تقرقنا نارعشل ١ لجرةماملا يظع |

 نينرعأأىب هنا بفتلا ردي قرع مهني نراريغي *خياوس بجاوملا جزأ نيب امساونوللارهزا

 ل م م ا معمم
 ا جاطقم ب مثلا ماش لريدحلا لهس حدا 5 ةيعلا كب كش هل نان هدبسي هوأعي روئهأ

 أ[ ءاوس ا 5 000 لدتممةضنلاءافسف ةيددبج هقنعن 03 ةيرسملا قيقدنانسالا

 || نيب ام لوصومدرهتلا روثاسي داركلا مكن ريك أ نيب ام دبع ردصلاحيسف ردصلاو نطإلا

 : يناعاو تري بكملاونيعار ,ذلا ارعشا كلذ ىوسامن دبلا يراعطخلا يرد دع رعشةرسلاو ةبللأ

 ةحارلا طبس ف ارطالا لئاس_نيمدقلاو نوف كلا ناش ةحارلا بحر نيدنزلا لي وط ردملا

 | انرهيشيواؤنكت رطخياماف لاز لازاذا ءالل امهنع ودني نيم دقلا ميس نو خال! ناصمخ

 ْ ىلا هرظنفرطلا ضفاخا هيج تفنلا تفنلا اذاو بيم نمط كى مع اذاقينلا عيرذ
 1 مالاسلاب هيقل نم ًادييودباتصا قوسي ةاظحالل امرظنل اج ءايسلا ىلا هرقغأ ع .ن«لوطاضرالا

 ا جدتفب توكسلا ليرط ةجاحريغيف مككتيالوةحاردل تسيل ةركدلا اد نئزحالا لصا وتم
 ىناخلاب سيات دروصقتالوهيف لوضفالالسف م اكلا عماوجب لكي و هفادش ا همي ,مالكلا

 قدلل ضرع اذ' هبضنل ماقالو هع دع الوافاو 0 ايش منيالوقمعتلا مظع نيبملابالو
 : اهلف يهتتاذاوا رك فكي راشأ راشإ اذأ اقر صتنيالو هسفنأ_بقفي الود رصتنب تح يشب
 حرف اذاوجاتأو ضرعابضغاذاودك :ردبإلا ةدلار يملا همايباب برست اميل هت ثدتاذأو
 1 هتياح ةلص يق عهأج ثيدحا ذه + م مالا بح لثم لر ' ع راقي وعسل ل اكضف 1 لج ءرط ضق

 ا ءذه نمةيلح لكنا ةسارتلا لدا نم ءاكحلا اجا يت الا رماظلا هنأت لاكماملا ديعار |

 1 لس هيلع! ىلع دنالت اهتم دعارتروسدقلا ياه لك ! وهن لاكلا ينس لي ةلاد تاررك ذأ
 ١" نم لكل راكأ اذهوءاتسوا اهب ءالاحو ال« لادتعالا ةياقيف وه يذلا لرالا دوجوملا وه

 هذه نم هيف ىلاعت هل دجوا ام ردقب هريغ نمل ركألا ادتعالا يف ةني رشلاةقلطاء دعب راق !!

 8 ثدروأ اغا د هيبنن #9 ىتعبو ةروصتاذل! فرش لعةلادلا قال اة ءاكلادل دححملا تانصلا ا

ْ 
 ا
 ا

1 

 كا ةنعزيعت يح ةعاس ل كيف اهظحلت و كيفيع نب ا١_هروصلةقيرشلا ةةال الهر 5 ذكال ا

 ب ةياوععلاب قولو يريكلاةداعسلاب زوفعتل سو بعدل ىف مدل نيدحهانثلا اةجرد يفرلئايح نركتل 1

 ا ةروصلا هذه رفمتست نإ م لقاالف ماودلا ىلحشاإذ معسل من ًاذنيعج اموتعملامتدقا يفر

 0 ىلص لايق ااديرانلا سسقل يرسديطلا ىلهيطتالمل !اهنعلاكلا نماشابع ةفيرشلا |
 || انأكو هس 4 ناركالا ثدوشرا_مفغتلا تذاتمادقن ةشرلاهلاوحأ 52 سوويلع

 | نم اغا جرخ اوهدبا دهلا قرط م سس يدل هئاقدنازيم ينام الكلب ر نراك



 نم نم * مال نيبدلجوب يخ > لكو#مايصلاوالصلاو#م ارطسأو لااا نسو#هيارغلا 1
 | عيج رجأ ملسي هيله هللا ىلضولف ةمايقلا مويوملا اهب لمت نم رجاواهر جاهل ناك ةنسحة لس ا
 س 7 7 كك رعرتلا مو لصالا هنالدرجم نمةرطق لكلا لب هئازوميف لكلا لب قلما |(

 طع سحشلا نم رهظأ يش يتلا ملسر هيلع كلا ىلض هلاوح وهلا وق حرلمو هلاعن لو مك
 ا هئطن لع رح مسطإو دش نموهل ررتطمل ا ىلع ملسو هيلع لص همأيق لول هنادقا مدون هدر وأم |

1 

9 
 كال لءجان!ترما نس ليربج هل لاقو ضرالا نأ ان حيتاف قوادتو عوطلا ةدش نمفيرشلا 1 ١

 | نم لاو وهيلعدللا للص يق اوابيصن رقفلا راتخاو راسو هيلع لس ىف بهذ ضرال لابج
 1 ائيشدتي ىلا هنم هنم ىلإ ودعيج مح هقرقو هإ دب نيب هبعن للا هيف قرغي نأك# هنال قوابهذ نير رميا 0

 0 ءاملاو ركلا زي دوسالا ىلع ناك لب ماعطل رانهيفدقريال نير هش نهفين هنو +

 يصغلإ لاوت انلامقلا اوين اعتسا اأو ردقلاا ذيب كلور الع 2 ىف نأ ن ا اما

 بتكا - را جاجيالاديامدلا !ذهر ةلسو هيل هلال ىلض هلاوحا حبام نع ا
 يف ىلاعت هّللإ لاق يح هاوقناكم مذ طمبشل هاتوةغي رمشلالاو قالا نءارمست جمالا

 ميم لو-د لوف آل ىلاعت هلل مالك و ه يذلا نآرقلا نعت ارقلا ||

 3 | يتم دلل صدت .ءىلاعت هنأ لاقو ب رمالك نم مالكا يدخر مل ا

 ِدِخ مو هيعمل للم هثيدح نم تعش يالا راظئاف يسوي .يتأل ونزع نع

 ا سبل

| 

 ا
14 

| 

١ 
11 
1 

 د

 ل ل هلعحإ ا ةليضف كارت 00 الا 5

 ا دشرعملا نو !استجيملت دقي راط لك هروانحضأد , #ةقيقحو ةققد لك ع مانلاب طاحلدم

 ]| دوحوم لكتملا نه يلسو هيلعمللا ص هلملاةزيبق يف عا لااا دودي السءاوس
 هيا ضيفلا كرا هئاياو وهل | اندبأ لعام الع رثنمدوجولا تارطئةبسن ناي وهاوش

1 
 || مط يشل داكبال ىحاهعامشب ةارملا يفر رظت سمشلا ىرئاما لباوقلاردق ىلع دركي / ١
 || ةدصاأو 00 ظتاذاكلا ذكو جرهظملا اذه ريغب تادابل:ةيقبيف روظظاو ةآرما ىلا رظنلا
 و اليوطا د ام.« ..هّذ ارب يف ترظنأ داو هياع وهام عاري كوجو رهظةئيملا
 1 اقلاردق ىعضرفلا نا كالذب اع # اي ريكا يلوا ريفص ةريغصلا يفراشب رءعّدضي رعلا |
 !| ةياباقثلا 0 نكد دنأهعضأ ,هيفالا هايشالا مشبال يكحلا امتملا_'رالأ]
 || هيضتتتامبسح ءوتامصر هئامم 1يف ءروبط ليمهلب ارقر دق ىف ع تاقراايف امتى : !رويظناا

 طك م مثلا ىف ل هر وهل سلو قدما متي هروهلتك م كلا ىيمأ يف 3

1! 
0 

 ع

 اا ةردؤ
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 7 ٍ هيدا

 رهظنا
 ةيعئانا و ,رواخ يفأا اهدتاوع قامت ءايش الالب اوقناولبأر آلا ردقب ر هاما !يف قلل

 مدحت مم 0 .!ةمسنلا دجسف ناقراذع نارهلتم امهف ةقولن ةمقنلا أو ةقوأؤع

 يفدا يتطدقي + رعالتملا فالعخال لاذع رررالاودحاو رهاظلافةمشنلايف
 ظ

 م أياكلاسرشدفو تادلة ةىلاعت ك !تائص نال نايدث نارهظمامهف نايحلا ناهءااهعو

 ْ ُ ءاممإ لوم دمعشدإ املا دارثا نمدرف لك هئافصو هامسأ ثا رهامالاءلا يف ءيشلكن ا
 ١ هئاممانم اوقلخ م السل او ّةالصلا يبلع ايبنالا نأ 3 باتكل !!لئاوأ يفكاك :رعدكو هتافصوملاعت

 | اقرا تادوجوأأ ةيقب دم داع يحنةيئافصلاهئامسان ءارقلخ :ايلرالاو مدتاعت يعن ةيتأ ذلأ

 ادلامدحدناذ ذنموأةءل سو هيأ مدنا ىلص هل هذ يسن

 الا تالاكلا عيمجتهريغ نود درقنأ هارثالا تاذلاب هبلع ىلاعت قطا روهظ ناكأ
 زور'دعب دبشت ال تاذصلا نال نايدالا رئاسهنيد خيسل !ذ1و تاذلا ىلا مجرث تأ ا

 ١ ذيلي الا ةبستف م منايداالاضستلا|«واملا ىلع هايبنال اةووأيقب كا ذلج الوابل قبب لب تاذلا |

 ا مييلع ىلاعت هللا تاون ءايلوالاو السا! لس ءايبنالا لباوق ةيسلورجتلا ةبسنك ةيدمسحلا

 , ادمتناثالذ_رسو# را كلذ نمتارطقلاكملاوملا ةيقب لباوقذبسنو راهنالاولوادجلاك
 نا تلعدقر # ىض.ايفكللءانحر شاك لوالا لقملاهحورنالإل وعلا عومي لسو هيلعمذا لص
 ضيفتسملا وهف ثادوجوملا رثاس لباوقي هدحو ءةيلباةث ل سوهيلع هللا ىلص هم تراث دلكملاعلا

 ل ةجو نسل لدالا بولا راهجوتمف لا سدنال !شرلانال الا ضيا لوالا 1

ِ 

 ع ااا دعا رطب جواب

 /ح

 1 ثيح سو هيلع اىلص هحدميف هد للا تلا يفر

 نأ !زيح لك يداهو مانالا ثوغ * ايودوجولا نيعاي رهدلا دحاواي

 ١ ةكئالملارنيبسنلارنيلسرملا نمناوكألا رئاستبلب ؛اقر ةيلك ل سو هيلع هللا يلس هعولباق تناكألو

 اب ةيئرج ناوك ال ارئاسو+ نيالا نينم ملا نم غريغر* نوت ةيدصلار هايلدالا رئاسو# نيب رقملا ||

 !ٍ ءايبال كلذ تاعااود عيفرلاهنأ شب قوعل ارعةزجاع+ مينا درأش هكردزع عبطلابةرصاق تناك أ

 1 هدجم ةلذلاضرا يلا ماقر تطحر *يلاعلاءزع باب كتاعوذخ سوا عضو ءايلدالاو

 ١ ىلأ توالت ودي ناموتأ دهعأ |ءاينالا لع ىلاءتهلاذخ ا يبعمكللذو *:ي يباسلاغاشلا
 ١ ”قدص لوست؟مك هاج هل ةكسو باك نو كت يئالمل نيب قاتيشط أ هلَخ اذإو

 ا
9 

 رق ال 6 ير ا م اور لرب كركم امل

لوالا ميج نامج نيدماّشلأ نس مكشات اأو ”دهش ا لات ١
 1 78 . ءاي



 ا

 تح ا مج

 16: ه

 ىفر ديلا لانا ذطواسودي ياعدللا ىلص قولا هتورع لب كاسم الابن رج رع ونور اا

 نمالا ىلاعت هللا ىلا قب ,رطالف لسوء هللا لص دش بابالا ىلاعت هللا ىلا باب لكدسلاهنعدللا

 ىتح انطاب وارهاظ هعبا7نوكي و هفلخ يشعناالا قب رط دحال سبل ىنعإ ِس و هيلعولا | ىللههياب

 ءايلوالا ناف ليقنم ءايبنالاهتعدا امج ايلوالا تعدال كلذال راوالفالاوملاعت هللاىملا لصي
 ةوبنلا اولاتيجلو ىلاعت هللا « رم نطابلا 3 ءايلالا هلام ولان زسوديلسمقلىل ءد.تقما نم

 اولاتامنا مالسلاو الصلا» يأت .اينالاناكالذيفةكحلاو هلو هيلع لص دمحمباهعاطقتال | ُ

 مهي 5 ردا ةراب ملاعتو هناهسملم ىلاعت هللا نذاينأب دالانهووعرشاماوعرشوةوبتلا نماولان امأ

 دعتدمب اورهظءايلوالاو اروهظ مدعي ل موويلعهلاىلم هنال يدمحمل كلا دلا روهظب عسفت

 لا 2-0 كالذو يدمحملا نيدإا عسانلاك ناكل ملم دحال ةوبنلا تاصحراف لسو ديلعما يلع إ

 موديلها لصد نيدفز اع اروولتلا لبلكلا لعربظب الار ل أنال هيا ليبسالف

 هللا تاولص نياسرملاوءايبتالا ةىهدريغ فالذي قالا ةفاكلا وعبم ناك اذلو يك

 ردقلاو س.شلاو تارايسلابكا اوكلاو موجتلاو تاو سلاو ءالمالاو كالفالاو قار حوللاو

 !.عو بعو زاجلاو سنالا عيجو ناو حلاو ندعملاو رجاو رعشلاو بارتلاو ءاماوجرلاو .انلاو
 وهشكالذو اهب وه صخ يتلا ىربكلا ةيعججلاب هلك كلذ ىلعديزي و:يقلاخ وهاموىلاعتللا اخ
 مهناف هميلب ,اقهةعسوامالا هلكش الذ ندم اول س يلو مل سو هيلع هللا ىلص نوسوف باقي هنعربمملا

 ةعكتلا ,ذهيفوىفلزلا ةناككاو ىربكلاةداعسلاب زوفنل رباب ةرطقلا قوطعمب كسفت قحلأو
 خيشلاي ديس راشا يدمحلار يل اب قوعللا اذه اوه. كلهلل ردق واليبل رمأو ليأج رسم

 قولا نالداحاس ىلع هايينالا تققوارجبادضخسلوقب هنعىلاعت هلي هر لي نب ثرغلا وبا
 هياعدشا ىلص دمتما نم لكلا *ايلوالا_ف ىنعمو ةروسه دعب نملالا نوكيال صختتلاب يتيقحلا
 هللا تاواص ايبنالا ىف الخ يدمحملا قوم لارج تر وضلاخب بف ىندموةروص هب نوقحال مشو |
 نءنوقحال مهف اك ملاسو هيلعمللا يلد دج و رقل امنا وينال نيعمجا مييلعهمالسوىملاعت |

1 
 يدصملا اكتبو رحنا رب .لحاس ىلعاوفكو تالذ لجالت ةروصلا ثيح ل الأ ىتمملا ث يح ا

 ملسو هيلع هللا ىلص هل نوعبا" مللايفوهما ىلع م ريذل نيمياتال نيعورتم رهاظلا يفاوناك مهنال

 | ل قحو ىربكأةيدبالاةدامدلاب زافةيدمحلل ةقيقملا ري نرطق ق حلي نادل ىلاعتثا قفو ||

ح مهنيدنال ةصوصخت ماوقا ىلا ى اما مهشمباغا مهحال نيعج مهي يلعةمالسو
 لك نيدو ف ينزِ

 ا يمركلاو شرعا هلك ماعلا ةوقبإ وهيلء ثا لص دمعةوقف يثرب يثزجو يكب ي لك دتحمج طونم

 ا نفاكحا :يعىنعمو ةروص سو هيلعا لص هل نوعبات» ءايلوالاف نرعو.ت ءالدل نوعيات “ ايلوالاو



 اهلإ

 أ تءضوالا امدق سو هيلعدلا ىلع يب لا عفرام هنعهقاي هر ةر رداقلا دبع يلا ةلاقامل لقينا أ ١
 اهب صوصخت هناف يربكلا ةليسولاو ول الا ةناكلل ويعظملاةوب لاردقالا دق عضومي دق
 رس فيس سماخلا بالا عشلا ذا كاياو ىلاعت لا اهقنودب حل: نا دهتجاف راسو هيلع هللا ىلع 1ًط

 ديما هقرعيل هعما دتحت ث يتلا ةيييبحلا 1 ريا ترابي و بييحلاب ملسو هيلع هلل ىل لصوت عسل

 * كالخاالو هدوج نمانالخلالو*كاياويماعتدنا ندي ملءادماسو هيطمثا لص ببرقلاو
 هللا لوسر باحصا نم م سان سلج لاق هناا هدعرل عن هللا بغرب سابعتبا ن ءثي دا! يقدرودنا

 مهدضعب لاقث مهطيدح مهسف نوكأ ذعي م معمم هنءاندأ ذا تح جرف هثوراظشنب مسوديلع هلا عا
 لاقوايلكل هلا كى مو» مالكم بجتاباذام رخالاقوال لخوقاح مذ لات هللا نا ايم

 ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ملسف مهيلع جركل » ءافطصامدآ رخل اقودحورو هلاةأآك ى سعف رخآ

 كل ذك و هو ايلكتدللا ةلكى موو كلل ذك وهواليلخ يهار ؛اذختا هلل نا كيبعو كمالكتس م
 اناو رفنالو هللابيحاناو كلك وهو ىلاعتهلا ءافطصاموآو كلذك وهودللا حور يسعو

 قلح كرحينملوا اناو رخنالو مفشم لواو عفاشلوا اناو رختالو ةمايقلا مويدجلا ءاول لاح

 الو نيرخ الا ونيلوالا موكا اناو يتم! نمنينمّوملا ءارقف يعمواب>-داف يل حتفيف رفنالوةدجلا
 هللا ت تاولص ءالمفنلاو الكلا لكى تيلضفاوهلاكب رسم عماج ثيدحاذ هنا, ادا رت
 رس نع كليئاسو ملسو هيلع هللا ىلص هتناكم راع ضعب نأبب ىغم دقو ن يعرج مويلعو هيلع ىف اعث
 هنأ كلذو ةيلاكلا تاماقملا عا يبطسا ماقملا ناملعتل بد امسابع ا وديا هللا ىلص هصيصخق
 تبيح ًئايفازنكت كلمتها .عابك اح لاق هثاراسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيدحلا يف دزو
 بانجلا يزرع رم رداص لوا يحلادجو الا ناكّفيفوفرع يف مهيلاتفرعت :ةاقاختةلغ فرعا نا

 ماقملا نأ لجسالو عورفلاك هلو لصا لاكلا تاماقم ةيبا بحلاذ تاقولفملا داجيا يف يرمالا
 ةطساوب تريظامنأةيكألا قئاقلا يم يلصالا لوالا دوجوملاباصوصةعناك ىلصالا لوالا

 اورهظ اناا طار تافصلاو ءاممالا تفرع امل قا الولو قلها دج اكل نالولذابحلا

 رهظت مل قلخعاالواو قاخ نكيإل ةيدمحاةقيقملاالوا أي قبسأكو يدمحلا حورلاةطسأوب

 دحا ال ذادحال هتافص مرملالو قول اذع هللا فر عامل ةي هلا ةةرقلا الولف دال قطا تانفص
 رويظل لو الا ةطساولا ا وهرلسو هيلع ىلص دمت تا دوجرملا دوج ىلوالا ةطساولاوه باف

 هل لاق ىلاعتو كرابت لانا لاقدنا لسو هيلعهللاىلص هنعدرودقو قبسايف هاني 5 تادوجوملا
 فكاكيذلا وهلسو هيلعشا ىلص ادمعنأ كلذب لعف ك الفالا تقلخ ام. كالول جارعملاةليل يق
 '! يف لصالا وف هيافطعاوثاكما وسام عيج راوي ذك زاكلاب ةفرعأل يبللا هجوتلاب دوصقملا
 تر قس ا ا ا بم كس سي ار 777ال ب ر7خجخخخخخا



 ا ! انو هريغ نود بيبلامماب ىلع «نل همن شاذ نه عنك دغر لالا حلا دوصقتم

 0 2 مالا هل مكي رك ايفوعبلا 1 نوبت متن 5 ن !لقدلو ةلدوعبتانيذلا هما ىلاعتهّللا حا ١

 | ىلاعت هللا نم ةيصوصخ هدو ينهلونم واوا مان وهيل لد لافاكهن :«نوقواخت
 1 | مالا نمىعدان . لع ركنا ىلاعت فا ناذ مالا رئاسنمإ مريغنودملسو ديلعدللا لمدعتمال

 ا بن ١ ةقولتةما لك نال سو هيلع ها ىلسد تعبت ةب هلأ تياو لذا ءابح امها ةيضاملا

 أ .نارع ءاود# مث ريغنو ديا هتهلاذب -؟ هثماإت متخلف ودلع ىلصدممالا سيحالو

 6 متوأ1يف !4ىلوالاةيترا اى لايف ناتبتر مو قلل! يف بتار م عست هل قالطالا ىلع

 اي 53 بحلاف ةداوابحلا ىمسةكرا اكلت تلصحاذافاهرثا روهظل ةكرح نكتلام هعساب
 ا ب بولطملاىلا يلقلا باذخ هو ليما اطوا ىلا يف بلا بتا ارمود*ىلاعت هللة يقيقملاٌةدارالاو

 ١ اذاف#ةبابص يع“ مادو دتشأ اذاندعاملو يم” دازاذاف*ابط يمثدازاذاذ#«ةغر ىع'داز اذاف#

 ا ىنغين ا ث يحد سلا يلعهكح ل وخ سادات اذ*ىره يمسدارملا مما فباقأاب لسرثساو يوق

 ا هتاف .نعو سفن نع بتل قفين جب هتامالع ترهظو ا اذاف# أفغش يب 700 نعبعلل

 ثيبب اهيا هبهبح نعود فت نعرخما يا انكُك نكتو ريو طوعا اذاف#امارغ
 بجلا زيميفهيف قالا تاماقم رخآ اذهو *13.3ع يمس قلطملا ملا وهوا دحاوائيش رمالا قب
 تنكُم دقق شاملا نا كالذو رقألا ةرو ديامه« لك نواةيفابحت سبح اوابجب دماقلا اذهيف

 أ

> | 

 ا
 ا
 ١

 ١ 0
 ا صنعلاب جازلا قامتباك جزاثلا قلعت ةيناحورلا ةروصلا للعب ىقلمتف قوشمملاةروصب هحور

 ا ليق اك اسهنيب لاصفنالاو ةقرافملاو كفلا ليحتسيف

 ا رمالا لكاشتف اهباشتف * رجلا تتارو جاجإلا قر
 ا رخ الو حدف اهني * حدق الور افأكت

 ل امأو «ىلاعتد قلع دوجو نا ثيحنمالا هلل ١ مالاقيال ةةيقح اغلق ةعسقلا بنارملاهذبف
 ا + جل مق مهجر مرعب 1م أب فوَسق ىلاعت شا لاق ةمتيق-ىلاعتهلل امهفةدارالاو بمحلا

 امت ؟١ ىلاعت لاقودبحا ىتح لفاونل :اابيلا برقتي يدبع لاز .ال يمدقلا ثي دحلا يف ىلاعت لاقو

 دبر و بجي ىلاعتو ناهس ىف + نوكحو نة نرلقنا اًماَْدَرَآ اذ اعيش ارم 1

 ١ قلخلاو قملا كيس رهظت ىرخلا ةبتر س بعللو#لاعنو كدابتهفان ووش .هةدارالاؤ حلاق ا

 ْ هقلخ نم ءاشي نمدوي وبفدودولا يمسيهللاىراندولاةيترع ينو ةعماجلا ةبترملا يمس أاذهو

 ا نمةدولاو ثدهحلا يف ثودحلابو ميدقلايف مدقلاب روظن كر خشم ةبترمدولافهنو دور قئلاعأو

1 
 مسك قَلَخ نآوناي انو ىلاعتهشا لاق اذهو نيبئاللا نمابعوقوا كارتشالا اهصئاصخ

 اع



 1هأ

2 

 | ننوكتةدومان 3ع ةَمحَرَو و 5-0 لعجوايل اراك اجامزأ كرش نم

 | صال نينا نيب ناك اذا" ي 1 نال بويحلو بحلا نم تربظاذاةبحسملل م. ايهننيناجلا
 | لكراص اذاف نيحوزلا نءدحاو لكي ك ركشيدولاف هيف ناكرتش ماعلب وخالا نود كحاو هب

 لجل روواغلا يف قشعلا بتأرع ةياهنوهوةرهاظ يهني ةدوللأو ةبحلا تناكدلاب ريف اثال ا يعارجتم

 | ةدقرلا ار انرهذا قشملارورظ نم ةيترم لبا ولا يف« يشالفالاو طقف نيبناجلا نم هعوقو
 | هبات قلمتلا ةينك ين لك سداسلابابلا ع ليلا يديم و هد ول 1لوقي تاو مهفاف
 نا*+هبانم نوكملا وجم هيابي قوقرلل ك اياومشا انتفورعا ملسو هيلدا لص هباب ىل رص قوكملاو

 ( هلوس ةعافشلا موه قلط| نم دحال سيلوةمايقلا مويديفاهقلخل اعين ءلعجهيحأ ال ىفاعتهلأ ||

 يو هبلعمملا ىلص دمج قلما ةفاك ىلا ثعباغناو تاع ةفاكملا ارفعي | ءايبنالا نأ كلذ رسوأ
 مايقلاو مملة عافشلا هيلءىلامت هلا بجواف هتيعر نع لوكسم عار لكو مبيعارو مهمدقم وبف
 ةليسولاب هدعوشللذ لجا ندب مايقلل هقفوامالا هيلع ملاعت هنا بجواامو ىرخ اواني دمهطاصمت |
 بولطل ا ىل!لوصوللةطسارلا الا ىبءملا يف ةليسولا تسيلوةمايقلا موي دوسملا ماقملا يه يلا
 ١١ لزاتم مثرا يو ىلعالا س ودرفلاب ةأيملا ةنطايأةي روص ةلزأع يملا انلرعتمانش ل1 هو
 | يندنايب قيساك اًنطاب وار هاظ ىتحمد ةروصلاكلا يرجياهيف ل ءوهيلع هللا لص «نوكي نانجلا

 ناكرورظلا لجال ةيادبلايق عيا ةظساو مخل الس نكانلس .رلا فم لااا ٠

 3 ةطسأاو الو ةليسو دبالاو لزالا يف سالف *«مقملا ميعنلا لجال ة ةياهنلا يق مهتطساو

 نأ ىلوالا نفسو هيلعمللا ىل داو سدح دو ثالريخ لكدوجووكدوجول |
 ا ّ 0 لا دو لاا ليما عيسي ٠ لوملا ل صل هباي ىلع ف كستو هباتجي

 دوهبلا ةراكب كسفن لعينعأ ة ةنحلا يف هقير نوكي ن |ديلع نت يذلا يبارعالل لافإإ ءوديلع

 ةبلايف هقيفر نوكيا | املا مفشي نأ ب حا هنإ ل ءليلد ينعا ملسو هيلعمللا لس هلوقف
 دوجنسلاب هسئق يلع هعيمإ نأ هرماق حال ىلا هلوصو عرسي نيتوجلا نم بذجلا !نركي ناد ارا دنكلو
 0 مهواعاللا نأو فرءاياوالا نملكلا بأدناكا اذا وقت لكاو مقلب قققل

 دارأ نءلك بادو مهأدكلذ» لزيرلو ملسو هياط ىلص هباب ىلعمبهابجاوطحي وهباعجي ١
 و 0 ال نأ مهكي ىنلا ةيكالا تارضل! ضب يفاورفحاذ ذامهعشا يغرم. !قسوزيكت
 يدسحلا بالا و ةيملالاراونالل ةدهاشملا هيجو:ىلااوعرسا سو هيلعهللأ ىلص دمتم هيف
 بدأت ةيملا !تالاكلا نممهقئاقح هيضتقلام لكن ءاراعوةيملالا ةرضملا ةلك هيلا اوفرصو
 | | موتا شالذر حرش ,معيالام ةدايزلاو :مقلاخلاءذهتكربب منلمحُي لسو هيلعشأ 1 ىلص عم

 يي

 ا مسلس يدم صمم ياست ب جاتو دعما ماو دي ل يفصح دفة مدس مح ميسم



 سل ىتلا ةيدمحلل ةيلياقال بساتموهام يدمهلارصبلاو عماير ككنيح نودهشو و نوعمسي | ل
 يةقيرطلا هذهجالا اهوصح نكوالامةي محلا ملط نمشلاذ ذأ مههلع مل اهتوفدحا تادف |
 رحب كلاذب ينمي هلحاس لع ايبنالا ف ةوارحباهشخ- لج نب ثيخلاوبا ميشلان لاق نمو
 ةالصلايملع هاوبنالا نم هريغ نود ملسو هيلع هللا ىلع يبلاب ةصرصغشيت ىلا ةعيرشلا
 انف ينلاةيدمملا ةقيقحلا ميضاخانطابوارهاظة يد. غل ةنسلاب قت نما 14ومالسلاو
 ْ نضعب ف ىلاعتدللا :نءايشالا هذخال ىنعمو ةروص يدم عابتالا لاكي هلاقفأو وه
 || مزالو ةيانج لييس مزلاف هتققحتو كلذ تنءاذاقع هناي قيببساك ةيدمح اة يابا قلاب تارقما
 ١ باوجلا اذهبةمزالملاو قاعتلااذم فيك ردأال تلقناف# ملسو هيلع ىلع هبابب فوقزلا ا

 | نيعوت ىلع ملسو هيلعمفاا ىلع دمحم قلعتلا نا انلت+لس وديلعمللا يلص ركلا يلا يملا
 : 6 لوالا مسقلاوو# + نيم لع وهو يوبشلا ب انجلاب يروصلا قلمتلا وهال لدالا عردلا ولع

ْ 
1 

 أ ام ىلعاداقتعأو العنوالون ةنسلاو باكل اهب سما !«ةيظاوع ل عابتالا لاك لعةماقتسالا وه |
 2 دقذا مهنعقا يفر ليتحنباو يفاشلاو كلامو ةفيتحوبأموةعب رالاةمالا دحأ هيلع وه ٠

 هللا ءاش نأ ةيجانلا ةقرفلا هو قلسا لها م ةمالا نمنيب .روك ملا ءال وه ناب نيكة ءازءلاعاجأ
 الر رومالا رع لمن دقت نا يروصلا عابنالا نم مسقلا اذه لاك نمر*ةمايقلاموي ىلاعت

 ىلاعت هلوق يف مئازعلا باكّتراب لسو هيلع هلا ىلص ينلا ردا لاعتدقا ترا صخرلا ىلا نكت
 عييغنود مزعل لدا ريصك !ًريصريصب ناءرماق لسا نم ممول ص اَمُك روما

 سل عرش فوزي لح عراب نودوكذلل مو يلع تافسؤسخ مج لد
 نأ سيعو مومو ميدارب ]هب انيصوامو كيل إ انيحْوَأ يِذْلاَو احوندي ىصوامنجرللا نم

 مولع دمالا سومثلا تاولص دحتو ىسبعو ىسومو ميهارباو حو ةييئاراتتنآلو نيرا رك
 ىل نكريالو رومالا ئازسب يف أينا عابنالا لماكلا عبانلل ينينف لصرلا ند مزعلارلوأ منرعمجأ ١
 | بلطت نمنو مالسالااماةمكللذ ناف هنعيعنوهب رما ام عمالو صخرلا عم فقيالو لوهسنلا |

 سس هيلءدْتأ لص ينلا عابتا اطر نمو ةيقيدصلاوةِب رقلا تاماقمنمان فال هياطنامكلل
 | اهللعو اهسئاسدو سفنلاةف ”رعمدعبالا يشبتبأك كلذ ىلع ردقل ناو رومالا ٌئازع باكتراهف |
 | قئاللاو دام كفرسب وهعيبج كلذ ىلعشا دي ىلاعت هللا لها نم خيش ةطساوبال اثاث فرعي الو ا
 ١ عرقي هحادب يف ناك لسو هيلعشا لص يبنلا نا ىرتالا لاوحالاو لامعالا نمنامز لكيفشب |

 ١ لوط ياها عميد رالا يف تدهتلا : رهن أش مظعو تأ الف ةريثكلا مابالا ءارح رام يف |
 الا هبيقئاللا وهاس ةنرعم بلاطلل قدي الو تاضمر رهغث نم ةريخالا| رشملا الخامة نسلا ا
 0 ا لا



 ا عمان ا سيلوكلاذ ن «مد] فشأك يلا !بذج ةطساوب واه عيج كلذ لعدإ دي دشر «خمبش ةطساوب

 ازيش يلطتن ا كل يب: فيدل اعابت الل يلاطلا لئاملا أن 1 !كممانسالكو مالك بوذجلا

 قر قرافثالو ةرمأ ؛ىلاق الف باع تسقو افشل فدي كلن هفي متي ىلاعت شا ةف ردم يلد كالدبا دّشرع

 هللا ىفت راف كو ا نماثيش دمعك وأ ةيصمتن ا رذحاو ابرآ ابرا البلا كسطق رلوهعشوم
 ا اي كتأ راده اذا يشقلل مندي ى مسا كلذ ملعب كزيتل ضرع 7 نأ كلل شبني ة ةهةيصعج كيلع

 م ذافةلزلا كلفن ةماخو كنعليزيل كقح ينىلاعت هللا ا ءاجتلالاو ةءان كلاب وأ كرما نم

 ىلاعت الل قب رطلاةلجوملا امتدللا لها قر م مزلاف يلاعت هللا لهأ نم لجر ىلع عوقولا كلوت
 ١ لايئالايناثلا 2 رخال اوان رزا يف ملاعت هلا ىوساعمملا ليلاعلقلا غ غارتاه دحأ ءايشأ ة هعل را

 ضرع يلطالو لانالو تافتلاالوروثفري قم لامل نع ةعزنملاو ةبحلاو دصقلاب ةيلكلاب ىلاعت هللارع
 مظعاو يرخأو ارايئد ارللاصمب قلعت يتلا رومالا نمهبلطناملك يق سفنالةفلاةلنم اودتلاالاج

 رظدلابىلاعل هنا ؟ 2 م اود عيارلا *العو ءاراقتعا وارظن ىلاعت ثا كرما مرت كانا

 رك وارسلا ركذوا حورلا ركذ وابلقلا رك ءاناسللا ركذناكت أو سدلالج و ملا لامج ىلا
 || عاممالا تاهوجو نع عانقلا فشكيف عامسلا باب رأ ةينغبات دك يف اما رش دفوت|ججلا
 نم ل لانلا مسقلا زاكءاوسدوب عمال و ءريغ برال قفوأ ١ياوكلات مل مااطيلف كل ذةنإ رسمدارأن 3(

 نأ قس بلا: دشر سدي ىلص هعبتل نأ وه يروصلا قلعت وه يذلا #«لوالاعونلا

 يحورد يلتبس لموديل شا ىلص هحف لج لها نافل دوجو ميمج يف دإ كتبت قوذدجت
 مدمس سس عع

 ديدشأا أرثلا دعب هتبرش اذا يدوجو ف درابلا ءاملارناي رسدجا اك يرشب و يرعشو يحسجو
 2 ىلا تدقبا لاقدحا لكى عب جاو ضرفإل و هيلع رم بح نارا ذعجديدشلا رحلايف

 بحأ نوكأ تح محا نموي نل ملسو هيلع هللأ ىلص لاقت“ م 1 ص نيتمؤرسلاب لذ

 ناجالا ,صقان كناول !ءلعات ى كلل اهنمووزلا بنا ذهدجت | !ذاف هدادوملامو هسنا نم هيلا

 بد الو 2 بطلا لم يا ذماودب ؛ وتو كليو ذ نم بتو هبلا عرضت ىلاعتهلارفغتساف

 لاول يش لمهن رشق كل :لاكت كال يام بانتجا محرما ايمايقاردسم

 نب ميهاربأ ب م ركلا دبعملاءتءثاا ىلا ريقنلادبلاةلا كرلاءةهدوس«لوقي *بحا نم عمهم
 | ينوملا اب رعيعيبرلا الصا يدادشإلا اين يئاليكلا در نيدجل ن.ةنياخ نيو ركلادع
 هللا لوسر' دمي حأ يف زاهناخ يجو دل سروم ايبا ودتكلا المدبشاو ىلامت هللا دبش أي يفا ابسح

 ُ يرعشو يسجو يق ف معبد باو يداووي امو سورو يسن لعدلارت وم ملسو هلءدتالم |

 1 د ا تح

 أ هيل ةبحلاد ذه ىلاعتملا عدوتس اوشا لل مح نسدركالاسوحايدوأل رسيرشو |
 ميس للعلا



 ا!ةهأك

 قام يربثلا بالا( يروصلا قاعتلا وهيذلالوالا عرتلات راك هت ماعدت

 مسدود عمنا ىلصدانأ اك مظعتلاة امج نمو :ةلعلاو رسلا يف مسو هب اعلا لم هنأ كم 3 هاو

 لها ةفاكم.بدأتل ناو كيلعوم را 8 :الاوريظمعأ اوةبحملاب هتيب لهاو هب امص اعمبدأ اتننأ

 نعدعبلل بجوم هللا لعأ عمبدالا وسن اف موديلا ىلص بلا ىلا سأنلا برقا مهنا هللا

 رافقمالا لا ا بدأتلاو نحدلايقابتياح سيلا اسو هيلع لص هنروصرا فت ماودوه

 هلله 'رءرااق بيصن هو هلأ راع لص يبن الفوكذ ذ نم سي .اجاوملاعتللات اقصي باصت 5

 نوكأ نأ عطقسل ٍ نافىلاعت هاب سأنأا فرعا رو فورعم فصو ةصو فرامل السلا

 سو ميل الم ز ؟تالكت ةيفسلا رخل ا كا :فيرشلاوبقكادهز يفر ضقس افةنينأ ا ةيلاعلا

 اهععلاو لالجالا مم عمو شو وهيلعمشأ ىلع فيرشلا هربق دنع فقاو كنا نكو هيلءت لص وا

 يل توا درك هك ذت نا ىش”اوارث اةمسش ا مهل نافهيدأ كبل #ب رس اح تناو هيلع كتالص هيلا لصغل

 هلع لمع لك نال حورالب مسج كتالص نوكتقدريغب لوفشثناو ماسو هيلع هللا ىلع هيلع
 ناك اذاوةيح لمعلا كلذ ةروض تناك لقلا روضجب اطونمناك اذا ربلا لاعا نم دبعلا
 ناوضر انضياشم لاق نءو*اط حورال ةث يه هقروص تناك اك زيخلاب رطاخا لغشوةلةفلاباطونم
 تعب“ دقلو# تاينلاب لايعالا امنا وديلع هلأ لم لاقا ذو لمعلا حور ةينلاناع يلعمتلا

 لورق ودواموية نجلا يق حور هل س دقق ربجلا يهاوب نب ليعامسا خيشلا ينيششو يديض
 وديلذ ىلاعت هللا ةجو هب دصقي نا دارا اذافهلوايف ةيدلل نراقتءريغدرعلا نم ماذا لمعلا

 ريدج ةباجالاب وريدق كأذ هدنأو اقلانادعب و .ايقثاموي ىلا لعام ران سو هيلعملا لص

 ا ةيكلابهع بصف لاسرت الار ةقيرطلا وعدو وقع رشلا رهاظ ل مايقلا رع اما لسوديلع

 أ وح لاقل عون ا يدا قفوملاهقاو بد ًناقح مهم بدأتلاوم بجو هاهناقىاعت
 |١ ةلوالا م مسقلاع نيك" ىلعأ ةياوهو 2 هو هياعملا ىلص يدل بابخلب يردمملا قلمتلا

 أ ام اتقوهتبأر دق تنكو لاخملا ةعب ديلاةرو ملا كلت رضنسل مناف ةبيماوريظ تلاد ,لالجالاب
 أ ةروصلا كلت رهو عتتإب# ًارنكتاد ناف وتلا اهتبار ياا ةروصلارضحتساف كمون يف
 ْ نيب كتاكمادل را و بوويلعمشا يلم هيلعلصو» ذافامميعب ةفوصرملا ةصضشفا
 : هنال هنزكذ اك كيع! وكاري يه افءاملاو ةيبئاومشعتلاولالج الابابد ًايمدتايحيف هيدي

 | هج مو ةفيرشلاهتضورتيأر رووافير مشل هريقأما امويإ ترزق تل «كوفصولا اذبيدي ديزيب

 ع نطو» تيرالوفيرش لا ررق ترز كك م نافهشللةرداظعتلا -وردبمشت نأ ىلا

 أ ةمشأ مداجايدأتم كاذ ذا 5و وسو هيلعدللا يمك م هناروصت 'وهيلءةالصلامد أف هتضورو

 حج بسسس

1 



 ١ةاا/
 ٍ اد 1

 ١ 54 و للعلا ةروص نسح يف مفانا فيا كا ذ ناف كلت ريغةف-اص ةين ىونو لمعلا ءانثايفاهنع | الإ ا

 نم لمالا مسقلان ا ءانرك ذاع تاعدقر «دنعللا يرهلاقايفقدص د قلو الماك ايحلمملا أ
1 

 بات م عمي يفةنيوأ دقدبعلا ناك وأو وتجفيف حورلا خم ارئفتل فل ايسكو نركينافدين عورشلا دب

١ 

 ١ ا الجال مي اب ؛اهيى طحت اماودةءزالمعم | قلعتياموهئروصرا ضاره يو: هلا قاعتل كك

 قفوملا هللاوقلزلا ةل لاو ىريكلا: داعسلا هيفف كلا لب كيلعذ و هيلع ىلصدل مي امتلاو |

 ا # لالا فاصوابةفو :رصوملا ةلماكل تق ةقيقحر ا. دس اوه يونعل ١ قاعتلا د نديفالا قل اد ْ

 ||| ةيطالا تاذلا روب ةفرشملا#«لاعتملا رييكلاشا ف اصواب ةيلجتلا# لاجلاو لالجلا نيب ةعماجلا ||

 ىنعمو ةروص دوجولا يفةلي هذ لكل ةبعوتسملا يقاخو يح لاك لكب ةط ل ملا #لازالاو داب آلايف ا

 هلا ص هنا لت تح هل كل كلذ لكس فتسأ نا عيطتست ناوانطاب وارعاظة داهشوا ييغانيعداككح ||

 إ

 ١

 ا
ْ 

 ا
 ا

 / نس لك ةقيقح رف ثيدحلاو يدقلا دو_جولا قئاةحيفرطوئاقلا يلكلا خزربلا وخ لسوعبل ١ 0

 أ
 ا

 ا
 ا

| 

 اهر 8 و املاعتاو اي مةاصوال ةعماج تاذلاو تاذلا رون مث ترهب ' غ”دنال ثافصوأتا ذ نيت

 ٌ سوديلعمما ىلع * ةغينلا هتالاكت عملا يققي رشلا ةبآللا و له ىنعم ةةيقحشلا لزاسيلاو

 || الوا معا *«ىلاعت هللاءاشن ا اهان نا .ةغلاثملا اذهةيكرينهذلا يف كل روصتي ايئاةمالازنأ

 ىلعالا فضنلاف * ةرئادلا وكر ر* ىلع رو طخ فصنلا يف ةءوة 5 فحاوةرث دككدوجرلاا ١

 || لفسالا فصتلاو«ماسقتالاهريسقتلا نعد ىلاعتو قالاو ب جاولاو دنقلا دوجولاب مسي !منم ا

 ئ كلذ رثو دحاولا طملاو سوق را دلأ نم باصن لكت قاطو ّ 0 ا

١ 
 ٠ كل باك ؟ باقل ىلذ ََّ ند مث هقح يف ىلاعتهلل لاق نم مو*#نيعب اكحابخ ارثومو |

 ا

 ا

 ا

 وه يذلاطخلا اذهرسقل هياع رهام لة فصن لكس وقل هب :ةرئادلاي 0 رتو طلاق سوقلا
 ا
 ةروصةي ةاطلا تالكلا او ةيملالا تال اكل ممأ طار م يدمه مأإ اناا مف #«نيسوق باق رتثولا ا

 | !وةئرهتلا تح توم ُناتكلا اذه لع دقيلا بامكلايفةرئادلا هذه انلكمدقو «ىتعمو |

 ٠ ل اكل ةيدوحولا ةرثادلاك ةرود هموم دا قاواهركذ ذملاجات م لولا اذه نالدبفتكت |

 ! قئاقلانيباخزرب لسودبل ع سا لص ناك ائاو 00
 رس 0

 || قئاقحلا ةقيقح هنال ةيقلطلا قئاقللاو ةيقتللا / بجاولا دوجولا سرق ١
 ا شرمعلا قوف جارعملا لي هءاقم ناكا وأ عي | نيسوق باق شو يش | ؤ

 أ قون سيلذا تانراذأل ةراغ_لسرعلا نأ تلع دقو
 ْ 0 2 1 55000 نكملا دوجرلا سوق 0
 ا مس هيلع هللا ىلص هئاوئسادممف قوات شسرعل 1



 اهزذمخ

 ةروصأاب ىف زال ى قملا ل ريباخؤرب راصق هقوف هيرو هلع هر أب تاقرلخملا 1 تناك ُ ١

 هنم لرودوجوم قلطاو ملا نم درجرلا هنال ىملاي اهرب تراك اك ةسودحملا ا

 آى قعمو ٌةروص نيعوحلا تك كر نيعنعلا 5 ففعتملا وبك ماسو هيلع هللا لص

 لف ملاعلا كلذ لاحي قبلي ملاع لكيف روبط ةيدممما ةقيقعل تابعا اي هيب دع

 ماسجالا ماع .نرال حاورالا ملاعيف هروبظك ماسجالا ملاعيف سود ماتا يىلص هروبظ

 ينحلاملاع ّق هزويطل 1 حاورالالاع يق ءرورط سلو اين حاورالا ما عادعسإ 7 عمال قيض

 ءايسلا يف هروبلظك ضرالايف هروولخ سيل ع عسواو حاورالا ماع نمفطلأ ىننملا لان اف

 هروبلثك شرعلا نيب نع هروب سلو شرعلا نزع نع ةرربظك تا اويسلايف هروهلظ سلو

 هرورظن وكي ىلع ماقم لكف «فيكأالو نيأال ثيحشرعلا قوف ىلاعتوهناهيس هتادبع

 ىئانتب ىتح لحما ردقب ةبيهو ةلالج روبط لكلو * لزنالا ماقملا رم ماو لكآ هيف
 هللا ىلص هلوق ىنعم كللذو ءاياوالاو «أيبأ الأ _نمادحأ هيف كرب نأ عيطتسإ هي لمع ىلا

 ينعسال هللا ممتقو ين يل ةياور فو + ير ريغ هيف ىنعسيال ىلاعتثلا عمتو يلملسو هيلع ا

 / ىربكل ل١ «ياعو ايلعلاهرهاظمويف ءارتل يخلي كتم عفراف#لسرم ينال» برقعشالمهبف ||
 أ 5 ا ىلص هانعمو هتروص ةظحالم ماودي يخأ يشايصوأ 6 راشأ 9ع ره وه امئاقإ
 ًانايع ملسو هيلعمثا ىلص كال رضح دب كحور فل تل ليلق نمفا رش" ًةاكسم تاكرلو ا
 مهنع هللا يخر ةباععلا ةجردب زوفتن كيطانعو كن دحيو كبت هبطاقو هدو ىدجت ا

 ماودلاو +ةذيرشلا ةرضللا كلت ة المت رغيف عباسلا ب الاول ىلاعت هللا« ءاشنامببقحلتو |

 ليقلاو روصتلاب واوشالز ةظح المو #«هفي يلا ةزير .لااهيناسم ةفيطللاةروصلا كلتةدهاشم ىلع

 قوكعلا ةرنا# ع سناوهطس نم عيجلا لخاالو# هسدق حورب# كاياوشااندبا معادركفتلاو ا

 موي ين» مر 31 ةالص ياء رك (لوقب سو هيلع ىلص هارت مالا هيلا لوص لا بسيف هيلع
 هبلق قشعتيف هرطاخ هب ىتامتينأ ديالا ريغ سو هيلعمشا ىلص هيلع يلصملا ناكالذرةءايقلا ||

 لجالف يلسو هيلعمللا ىلع هياعمالصلاب هلركذلا ماودو ةيحلا بجي َقشمت ةيلاح امو رئامروعلاب

 يقدرواميشو رخل ةتكت م حو*ملسو هيلع ا ىلع ةعبو هدنع نوكيو هيلا برق كلذ ظ

 * لهب كلوتكئالملا هل لوقت نموا هيجخالاعد اذا يعادلا نام اسهياعشاىلصدنعةي دخلا |
 قمل ةالص مجرتق يلصملا ىلعهللاي لصيأ نوموصعم نال لويقم ةكمالمل اءاعد نأ .فالخالو ظ

  ىلامتملل امنا هلره يدم ليف فا اع لهسشلا هترك دام تفعاذان عانيعو

 هللا ىلص جدولة الص هيلع ىلص نم نال امو هياع هللا لص هنعذري دخل ايف درواذحلو قو
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 ةهئئا هناك ذاق هعمرش يف برقلا ةقيقد يف ىل هل لصحياذشوارشعاهبىلصالا ىلع يا هيلع ا

 عامجبالاو برتلاال'ةالصلا سيل ورسلاو حورلار باقل ابق الملا ةحبتن نركت اف نا لاب ةالصلا 0
 نال هللا دنع هيمال |نوك .: لهرتسلاو حورلا نمرمالا اذه لصحاذأذ*ةفلثا فدروا؟لابقالاو
 | ةحتنو ةنجلا يقودون اكماب برقلا لسو هيلء هللا لص ىلص هيلعةالصلاوهو رهاظلا لمسلاة بينت
 | برقا أ ءاتعمو مل مو هيل ىلع هتروص راه هسا ماودرلابتالاو قلعتلا ومر نطأ لا لمعلا

 انا ملعا ناش شاد م ف انفيكالا يلا ثيح قدص دمهم يفئادصود ناكل

 0 هناك رج رنكس ىلاهتءْايف هخر تتدادزا الك لماكلا
 هللا و هك دنع رات لا هيلع تربظو برطض! مل -وهيلعمنل ىلءيبلاب هتفرممتدادزأ | ا

 هك ةرعمو ىل مت هللايف هدتحتو لول ةيلباقر ردن لصف يانا ىلاعت ليلا ةفرعم نأ كل ذو ملسو هيلع ا
 اذبلف مل اموهيلع هللا ىلد يلا ةيلباتردن ل 2 ا ةلردم نم برشماسو هياعشا يلص يالا ١

 هَ ىلع يبا يفيلرلادادزالك !؟وهراوطأ قوف نم هنالراث ًالاديلع .رظتوال تيلي نا قيطبالا |
 ِ ُُط ىلا## هللا ةفرعم هيف لادو ايلا ةرضحلا يف نكماوهريغنم لكذ ناكذف ارعمماسو هيلع

 ةيسءايوالا نينار نم ملكنا ماسوهطما يله يلا صئاصخن ,تةراشبقالطالا

 كاتي قدصتي ماسو هياعمشا ىلا هناف ةيلاكلا لها نم ةملم اال ةيلالا تايلبقلا نلت |

 ىلا## هللادنع هلةرخدم يجفالاورونلا شعابسإل كما رق ناك ن أذل نوكتو يئارن نم ةمامللا
 ايندلا يفاهسبلو ةملطلاكثزدل لصح نق ةرخ الا يفاماوا دلا يقاما دعتساو ىوقل ىم اهسنأي
 لي يف يلوا شل ىأرنم لكف ةرعفلا ذه ملسو هيلع هللا لص يالا نمدل نرككة خلا يفوأ
 ملسو هلع لبا ىلديبلانع اب قدصتي وأبعاذ هنافقي وبنلا ةملطا تالت هيلعو تايلجتلا نم

 ا ضوع ةمللعا كلت نم لك | ةعلخ يدمشملا ماقملا نعلوالا يول لزنيويفاثلايارلا ىلع |
 || تلصحو لع ا ماخ ثالذ دعب دحا اهيفءاري نأ نأ ١كم نانرلملعشارب م ينلانع اهبقدصت

 ْ م هيلع هلأ لد دم ة ع ترج م“ اهةيدمتتب وين ةقدصمل ةياهتالام لاا ذكمو ىرخأدل

 ةم كاني الان تح ماللسلاوةالاصلا مييلع ءابينالا لعديءلاهل شا ذءادمعلزالا نم كلذب
 ١ ءاملسو هيلع شا لص ل ءابلوالا ةيذر نالاهلين نعءايرالا يدأب ١ترصن يف عأاةني رشلاةويكا

 ١ انباع ها .تاراصءايبنالا تزاف اذه لجالو ل ملا كل ذريغيفوةيورلا كالتدعب تعلو |

 ةوعنلا هذه لوت مودل ةعلخ لكأ يف هر نم لوا منال مررغأ تسيل يتلاة داعسلا ةجر د مما |

 *«ةلاسرلا هله رخآ# لانا ذه نكتلو نيدب لاب ىلا ايلوالا «مدارإ» نما لة داعهأد

 لنا رةاووة دعس للعلا للصو نيا اعلا ب ١ بردشدبل اوه باعد عجرملا هيلاوجب باوم قفوملا لاو

 0 م بمس بسس صج ب دا بو دل نييك بيمسمم تحس جيد يجو و ص

 هس اس ماس

 ريم <>

 ا

/ 
 ٍآ
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 د5ه١

 نيسوق باق باتك شنلا اًريثك أ اماست ماسر ا مدع |

 ٍ هلوأ ب مريس 56 أرز كادباعك د هنعشاىفرر ريل مركلا ليع يديد رهأوج نمو

 | يلم الا سوما لاو مظعالا سرمادلا هباعكن هك نم رشع ي دال ءزطسا رعون مارا ارس نم 7

 اظلا شدا اهبل يف ع ها يضردلوق هي رع ا نقملسو هيلعشأ ىلص بدلا ردفةفرعم

 ديعبلا يب رقلا# ديجلا يلولا#دوجوم لك يف هر و هظالع هلردبال يذلا نطابلا# دوجولا رون

 لكلا ةيسانب لولا خدي دشلا بالملا باوعص أو يح دال ها لع ىئاقل !تايهتقج لففتلا

 ا لهأ مدقم , ملسوعياءهلأ لع ادا لج ديس اذهوي ةش اذ ل#«هيدياتاك نم فهلا

 ا ي ارايطاملال لمعلاو مفانلا لعلاب يق رقتلا قي رط ىلع *+ديجلا "يملا ىلا قلاهيب ارو ةيادملا

 لها مدقم لريعالا سيمبا لمحو # ديشر نم زميل دب لسرلا ل ايانقاوسديدلا

 2: دساالا لما وكلنا كولا ص ِرط يعودسلال اىلا ملا نعى !ةللافراص ةياوشلا

 | قاحلا هايس ممسقف ديإ مناط طوركل 0 «دينعلا يأرلاو

 ا عادلا يضهئافصوةديرا ط يتشاذهو لوبةم يلو #1 نيت نيد موتا ن ريو ضع
 ١ طسلاو جهة ىفنقيل كلو همعلا ىفتقي لام اف عدي ىلا يف نينملا نينه درسوا ا

6 

 ىح

 ١ يشاادبلا لكلا ةياهنفنيقي رطاازواف«عطقدع وجد عبتلا ب جوي ضيقلا و بي رقتلا يغنقب

ْ 
 ا
0 
 ٠
 ١
 ا

 ؤ

1 

 ةرثعلاو عور هلاو__.لرصالان عدرا كلاي دجاولإ !وحالادلا الناديشاو#ل الا ءيلخمت 1

/ 
1 
 ا

 ا
| 
1 

 ا

 ا
 ( وه اهل رقاو#لالجلاب هتاذل هميظعت دمار ل ابد سال دمج نيعم حا «ديسلاو

 أ ءايمالا قئاقح يصتمو *تالاكلا ربطت, اسر هيلع للا ىلص | دمت ناد مشاو لاو |
 .| *دوجلا نئازخ حاتقم ورف# تادوجوالا رئاس هنع ترصقاا عباجلاد هرثلا ثوغلا د؟تازصلاو
 تبيقاعتر «تايآلا ترثار ةامد# تاي ربلل ةمحر ثوعم لا #تأمأ هارت ارئاس خو + دوجولا يف ى اضالأو

 8 دمعو ظعو فرشو# ممل و هبحصو هلى عو هيلعهللا ىلع «تاقرالا
 روك ذملا كش ارونل كادباتك ةمدقم يف هلوق دبا ليلا جركل دبع يديسرهارج نمو 9ع

 يعقل لاجل تافعن *لالجو لاه وذملاءت ياسا !كاياعشأ انفو يخل ايرلعا
 هعجاب يوكل دوجولارادمو+ بيذمتلاو ديما ىهتق ل الجلا ت افصو *ميعتلاو ببرقثلا |

 يئشرا *ديعبو بيرقوأ في هاك فيطلو# لفسو راالا 1 اف+ نيكللا نيذه ىلع
 اوراصفمهحا انرافقطلب .مباك ايه تفطل نيذل ني اءادملا#هو بر لا لما مرلملا لماف#سديعسو ان[

 تنغك نيذلا ءايقشالا موديلا لحا ملفسلا لهاوجتجلا مرقتمو نرعلا لها نم
 أ دنع كافر لاق ناىلا جراتلامرقتسمو لايثلا لها نم !وراصق باك ايعتفاثكك يللا[

 1 1 2 5 6 ل



 ؤ
١ 
 ارهاظ الا عوالع ةرورض اهب ءادتعال ايفو درجولا يف قا طملولءلا اذ ىتلاةيدمعملا ةةيقحط ارك ذ يف |!

155١ 

ْ 
 هلأ ص وديوداعملاب افاصتا قلخلا م اظعءاو ءادعسلا مدقم ره مسوي 5 ىلع دمج ىنعملا أ:

 رمالا رادم ناك اذهل د هر اواي د نطوم لك فو نامز لك يفوريخ لك ىلا مدئاق لسوديلع

 مدقع لريعالا س لبا ىنمملا يئهدضو* مو هلأ اء لص هقل ادراك ةوبناادب هللا عفتدبلا

 ١ نطوملك نو نامز لك يفرش لكىلا 5 يةشالادئاقوةواقشاابافاصتا قادما ملظعاوءأي ةشالا

 | نذاوهف دلو قطاورا ثيح لاعت هللا ىمعن» هلو سلبا نا كال ذ رسو# يرخ و ايند

 ١ هلرقلدوجولا يف شا عاطان ملوا وح مماسو 4 عشا يلصدمو# جملا مدت اةرةاصملامدقم

 لقملاف#ثيدطارب دافرب دادل لاق ليفاف ل قال لاقت لقملاهشا قادم لوارلسوهيلد ثا لم

 1 سو هيلع هللا ىلع هلوقل ةيدمملا حورلا ةقيق- ودودل ع كاط لوا وهو قرأ وهو اوالا

 | اذذععيطم م لواوه يذلا لقعلا ةةرقح نو هيلعمللا لص وهف رباجاي كيب حورمثلا قل اناملوأ

 | هللا ىلص دمعلاتف ف[ سوديإ األ لس نطوم لك يف مم دقمو ىلا هلا ىلا نوعيطملا دئاق نك
 ١ دعي مقاما بجاحلا لثمن يعللا سدلبا لثمو#ناطل- 1 ىلا قلذلل راداودلا لاثم سو ةيأَع

 لاق# راداودرابجادوجلا يهل نك 3 نادزنملا وهوى اءالا لئلا هو شاملا نم قاد

 لب قلطملا يتشا او لو هيل هللا ىلص دمج وه'ا دع ,ادعسا لب قلطملادي سلاف هعدللا يخر

 دمج مهعأب .ةاةدايز زبسح لع ةتوانتم*ادعلاةدامسو ٌةئمالا هيلع ء سيب اوه ءايقشالا قش

 هلاحو هلعقو هلوق يفدعبتا نك هلوق يف هعب 7 اق هيد كالذ ص قنوملسو هيلع ىلص

 يدمحلا عابتالاب ةدادسلا يف نوتوافتم ةديعسلا ةفئثطلا:ذعنا اكف لسو هيلعمللا ىلع
 لهأ ليصنتن اوا نآدقو#سيلب العناب ةرامشلاوف وافتم ذي يقشلا ةقئاطسلا تالت كل ذك

 قنوملا هللاو [وفيلع ما ىلص دم لادا مسا

 لوالا بابلاروك ذل نكملا رولا بانك يفارق يليطا عر ملادبعيدب يسره وج نمو لك ||

 اد قله ىلامتهما نا* كالخأالو هنعان الخا ةلود+ كاراو هلااعقفو لع! ىندموةروص انطاب و
 +« دوجولا يف هئبتر لعل #«ينعمو ةروص هفئا طالاعسذوغاو ىربكلا ةداعسأ ا ريسك أ لس ودياءهثالص ا

 ةجرد عا ةليسولا نا مالسلاو ةالصلا هيلع لقاك دوجولةبترماهفوف سيل يتلا ةيلعلا ةيئرملا
 لجرلاك ذك أك اوجناب ملسو هيلع هللا ىلص لاقودح اوى !راالا نركتال !هئاوتجلايف
 كالتل قفا اوفا املسو هبل اعمشا ىلهلاوقاو هلاوحأ عيمجلاهبهدعودقملا هت هللا نال ققدم هّواجرو

 ةدامسلا لادم ةفمتيا ده ]ود لع هللا لص تاك | ةداعسلا لا يدع ةفحةياده )و هيلع قلع تاك ذل قئزلاةناكللو «لدلاةئرللا ١

 0 ف م ما ااا

 تيا و5-2

 ا كل ذيفائاصتا مههظعاوهأم دقمةوأةشلاو:داعسلا لها نمةفئاط ا لكل لعجمام فب ةمدقللا ١ ١
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 ا ل م

 ا
 ا
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 ب نم "م ةردرضو كل :فالخ ىفنتلالهتاذنالاتاب رار رءالهالا سو ةلمقوالوق ةقلطملا أ
 لا داس ريك او هيلع هللا ىل < هزال دعس نا هيحأ واهو ةحا ذح واهقي راح كلاس ا
 اذ ردن ةيدباتداعسدعس هرجولا نمدجوبهب رأق وادجزأ دادطلا> وأ هعبتنم لكل . "م حسم

 دود د

 كلأو لاوقالا ند يثيف هعبتيلو 3 املأ لاعقالا نمأكا تلعن ايل إةنجلا لوخسدب ا

 * تام عملو هب اعدك للك هبومأ ثر *رعنأكر :الاجتطلا لاو عابتالا

 ١ قرت الا فاك كرولا نهى اقلاو ةنملا ىل اي دم روثلأو ض# رون لو هيل هنا ىلع رهذا 1"

 اذطو رابنلا ةيسششلا ءوض كلب دهم أ كتي ىلا مالا ل املأ ٍيقكيدا دج فيك ةعمثلا روز ا !

 لكو#*رخأت ماءررهظ نامز لعمر ور مدقت اوس, هيلع شا ىلع هل ةعبات ةداعسلا لها تناك ا
: 
 هيأت ارثأك عن 57 رعاظو هدااب يف ميا مورأع همال و هللا تارأ واص نيءدتالا كينالا نم يأ ْ 1

 | اطابوا اماطةيكالاب اوراق مهنال قالا دعس مرثمل سو هيلع هنا ىلد 'انلخ ءايلوالا تناكو ا

 أ ةلاسرلاو ةربدلايق ارهاظهورياسو#هيندللا فراملاو+ ةيهلالا تال إيلا ذيسانط|, وري اسف 0
 ناوخ 0 كلل ذك و تنم لك قي راعب ةصاخلاةعورشأا ةوعدل ايفوةبأ دقارأ

 لامفالاو لاوقالاو لاوحالا ينوب ةيملا تالإكل كلا يق ملسو هيلع ىلصدل مبن مهيلع هللا ا
 ءايبالا ةجرد نع اوطنأ تاو يلعر هيلع شا ىلص ءايبتالا دعب دم عابتأ لك !مهفارحاط ١

 يس وسم ري اج مرد سجس يصمم يمسي

 هعرش 3 وعدل امالعراو ءايباالاو «لكو يدخل لاعرشلا ىلع ىل ماتا ىلا نوعدي مهتال

 هيلع كا ىنص لانا دلو طتقرعي ر متل «ايلوألا, ىلع ميملع هل تاولص ءايبنالاةي رقدب صتخملا
1 

 ناك نف#«هلكاجو هللا ل اريج نوف راملا ع نيل هللاب "الع العاادير  ليئارسا ين أي لاك ينما الع ملسو ا

 ا ءايبتالا ن نم ةلياخ ناك حابتا نمل كيل نوال سرلان ءةقيلخ ناك عابتا» ءأيأ والا نم دل ١
1 
 ملسو هياعاشلا ل ديغ اوناك كمي ءدمال موتا ثا واص لسرلاو ءاينالات*او وأسر «لنيذلا |

 ناوشر نوي دسملا ءايلوالاو كالملا لبق بج |! رعاك يوايندلاملاعلايف لبق مرورا باخملاك ١
ُ 

 هنئاز زخ لع كلملا لو>- نون اركي نبدا صاوعاومدطاك مل وديلءهلل لس دسم ميلا
 هاحاس ىلع« ءاييالا فقتوارخانفةمتع هللا يفر ليج نبت يلا وب خيشلا لامن دودي رو

 يدمحلا برقلا رعد ريو سنع لاي ةريياطسإلادي زي اي مال ًاذهنإ روهشملا

 ءاينالل س لر#ةرماظلا قل اقرلاوةنطابلاق اهلا يقسو هل اهلا لصد ءرشب صاصتخالاو ١

 نودلطم نويدمحملا ءاياوالان#ةقيقلايق ف هلاعأبتا مهنرك كالا هعرش نم مساع هلا تاولص ا

 | مهنال لاس ٌلعءايبتالا فقو يذلا يدمج لاكلا رب يفنوفئاحةيدمحلا ر اريسالا دلعأ
 أ اى لكلا ءايلوالا هعشاذ يذلا يدنا عرشلا رحباو طاخ اقر مسفنالنيعرشماوناك



 اواص ءايزالا ْن 0 وابل ةللتمتا» اين ذا 1 1

 مهنال ه ةئمأ ٠ نعنأ !يارالا اناا ةقيقح عيت اماوعجلاب بدل اعنا هس لسو هيلع لجيل |

 2 هيعب 5 بقل اونو امييلعلا د 2

 ةروص ازاهسر ةقيقح إو هيلع نام مب مهفدب ةصيخل هتالاكب ١ اواو هعرشبا اوعرم

 وادحأو دجولالا لو اعدل لص يبالل اعبت يع الف مهود 2 رم لكوانطا اب وارهاظ ىنعبو أ ١

 هبا ىبص دمت ةءا تس نكلا الاةيمبتل ايلول لوم اق وجو لك نمال :ددعتم وجو || 1

 لكن م هوعبنا مهخال عيمجلا فعلا تاولص هايبنالاولسرلا دعب قتل فخ! دعسأ ميف ملسو ديل 1
 لعأو < ىنافحا قلك ةفل نم مريغ نود ةبسن لك نه ٠ ل نم ةماتو وشدد هرجرلا ا

 ٍ نوقباسلا عدلي لوالا مقلق اق د الث ىلع نوموسةمماسو هيلعدشا ىلسدمتعابتا نا

ِ 0 4 
 ا تع نيذلا مو ند درغملا نس مماو روس هلو ل سر هلع ىلصيبتأ ممر دن+ فلا ل اقدر يهمل 1

 تربطتك ركل ى ةئاقلمإ يلو + هللا قالخاي اوقف مَ يهمالا قئاقخلا يف ةي دم هلة ةيغِد كا ا
 ةيعبتلا مم تحعدو# ةيتاخا ةدومحملا تافصلاب ةموعزملا تافصلا سل دن * اوصلختومهسوفل | هي 1
 ارقفتد + ةيدمحلا تاغصلاب ارفصتاو# ةيدمح !ةقي رطلا يف ةعورشملاةِر اللا لالا يف

 أ مسقلاو 3: ل هوجولا عيمجاوفوتس فو هبل ءاشا لص هل ةيعبتلا كح ىلع ةيطالا تالاكتلب أ
 ا هيت لمد نوعباتلادي ااةيدربعل أ , نوقف ىلاعت هللا ىوس ايفل نودحازأا نوفراعل ملام ا

 ا نلطا محا قطعا رعب قمتي انيمشلا_ثر ماضو قالخالا مر كب يردحلا ل 2

 ١ ةنالقلا ١" ماسفإلاءذعمةلود يرو دلال يف هعايتا مهخملسوولعدقا راص»ءىراث ”؟اوفتق 1
 ايفطم 1 نيد ب كف انثيؤأ 1 ةهفاجم باق ثيحملاعت ا مالكي درد امىلعأ|

 ود كلذو 5 نذإ 1 تاَريعأ قياسا و لصق ذب ممم هيف 4 ا متم اندامع |

 ىنعللا ف موقا اقتل اللا لمج نم مهتفةريهك تاقالخاة ل ده يفةةالطيكلا" لدتا ا

 3 وسو ويمشلاودئاوعلاو عئابطلا نعام انفافاهت اروشسفت طع دعب لد طاليوأت ا

 ا
1 
 ١

 ٍ 3 هراخلا ! اىققح هلاعثا يف هل نيعيأتلا  هلارقاب نواماعلا نوتم وأ م 0

 طسوت نمدصتتلا لءجو* يقيدصلا مسقلاوهفح هود ١ اعاقباو هللا يف ترد قح ىلا“ نا ا

 دين + ةينوكلا ظو اذا نماماظح هن طعأ ر*ةيلالا قوقل نمهياع بهم امجما ةثكلذ يف أ ا

 تاريمعاب قبالا لمجو# دربمشلاسقلا وهف ةرخنالاوايندملا يف : يشلاباطالاصالخا ىلاعت 5 ا
 هارملل ىلاعت هئادمعي ورفةرخ ألا رادللا اطلاعالا,يسو هياعفا ى لص ىلا عمت نمع ةرابع |
 ١ م مالا خيش ”نوقفحلا م الاله يف يلا هللا و ومى ١

 ا
 آ

 ثا عذلاو د ىلا اصلا, نقلا وهف ا
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 0 ب م ميول

 رغكلا ظفللا يف قبال !لمؤ لوقلا اذه هك نم ةمالا نمو هلا اويل رعلا نينيدلا حت

 قيس نمنوددنكل افعتاعتاط ياا طسرتمدعتةللا لمجو ةيضفالا ينام دةماقباسةي؟ لايف
 7 0ك ةيصملاوةءاطلاب ل نم ةرايعد فنأ الظلال ءجوأمئاط هنرك دعب ثاررعاب

 2و
21 

1 1 | 

0. 
 6 ' نمي ملام معا طاح مي واذا اعأ 0 2 ل !رقيف لاند
 ِّط 1 ب
 اش مدارأنمع ل ةثالثلا,ذ هرج عرتفا ةققح م يق ىسعو" مورأم برآي ب!

 ! نوسق دابعو «نونطصملافةئالا يريدق: الك لإ ليوشا دابعن هأةيفاطصأ نإ .ةلاهلو 58 ىلاعت |

 ' نذلأ نوقتحا لكلا ايلرالاث. 00 2لأنأ انك :دئودناب قيسدقكا مع ١

 أ! ناي عم اذدونيرخ ' هلا نقلا ليصنت . يقبقدرجولا لكيت دم 8 عيتلامل

 هب ءادعالاو ىالخالا مراكب لس لصد عابتا رديف لوالا ا ا
 ةيرطو ةداطاب ةقب رع هل تن كر سود اعنا يلم يبلا ناملعا د قالفلا' ةردمملا يلاءلايف ||

 8 5 قالخالاب ىانقلا وع هرم اداعو هلي صفت ةإ حر لاح قة لالا

 عرفت قالخالا نأ ملعار#هقح قس يذل ك [ك ءاطعا ىلا لضوملاجنملا ىلع قئاتحلايف كرا لاو

 ضحب الأن نركيال كلذ لوح ليل خدم ا هيف بسك سيئة 1 قالخا ايهدسأ# نيعون ىلا
 راكما نعربمللا نون درك الخلا .بيناث هللا متل دنعة داما تقبس نأ ةيملالاةياملا
 | تلف لالا فيس كلذ هللا هبحو نب دكلاب لص لخ دم هيف سسك ع.ذلا اذهو الخالا
 دالا برضاا#نيب رمش لعيفانلا عوتلا العر« بهارملا ىلا مجرت بساكل (ةاصاخاةروصلا |

. 

- 

 خ

 مم يةتيطل ادد .قءاونيقللاو سفلا فر قوة ممشاراعو ىرقتل أ انالاب | صتخمأ هوه

 لاما مشل و#نا الاب لئامفلاو ةهقللذ !ةءاودايإطاو ةفملاوربملاو هئايأواودئ ايبا فو ا

 نمشللذ ريغىل ا ةمدطاو ةيادهاورد كلا مسوو قلقا ١ رح و ركلاو لاطاك هريغم ء.اموه

  مريحل حورلا ل نالةيروصلا ةيعبتل !نيعمسقلا اذهو+ريغىلا وصولا ن :ةيدعتلا قاصوالا

 ١
 1: قالخالا ال لاعالا ةروص ندسح ىلع رشي م سأل امقالءالاةروصع رح ىلع رشه ةماجإ هلأ

1 

 ا

 يآ

0 

 له سرواطلا ىلا ىرتالاحورلل مياتد سلا ةروص نسح نال حور !ةروص ن نس بلاط مالاف

 ١ ةنسحهعورو قا هوشاقلخ رلناسنالا رغيلهوناسالا عمفمسجةرو ص لرسح عقل

 ! | ةررصشلا يف ريثما نال تاناويلا رئاس نمفرشا ناسنالا ناك اذهل الك ن طابلا يق ةروصلا
 ,( يروصل ,! عابتالا لماع نم.فرشأو ل ذا قالخالا راكم يونا عابنالا لهاف حورلا
 1 موديلها ىلع هب ءادتفالا كر يفيفانلا لصةلاىامندلاءاشن افي كلذ لصفة فرسو
 | ىلعا ىلا غوارا لاوثالا ن.دتعدروام عب فرقرلاو لاعفالا رئاسيف هر ؟ءافتفاولاعالا وف

 اة يت ا ياا تت



 | هم

 يكرم ا ١ روملا«ا دمقالا نا كالخا الو بمانالخ الوش اول ةدبارما6 اجلا ب بتر

 هلأ اوذآ ىف هب نودتقملا ع 2 لوالا عرتلا»6 عاون 00 الث ىلع ءاددقالا اذعي اهو رهيلع لكلارمو ا

 أ هقفلا باتو نيرسفملاو نيثدحللاو ءارتا 5لاوقالا هل رودالملا مو ملسو هياء ىلص ا

 ع مجم مب

1 
| 

1 

 ملسو 4 اعدل! الم ي ىلا لارقال ظفح مهلكذ مالسالا» ءايلع فونص مو دئالوصاو 1:

 صالخالاو ددزل 5 ملسو هياعدتلا لص ةيباقلا هلام | يق هب نو دعنا م: يناثلا عرتلاو »ا

 ا قرد م تلا حولا وزب كلذ لاثم دماو يلستلاو ضيوفتأ ءااو لكوتلاو ةبقارملاو 0

 لكو ثاعي مجرإلا لايعا فودصر ا اصل كلو ديلعمتلا لس ةرعاشلا ءلاهغا 1

 ملاسو هيلع للا ىلع هعيعبت 1< تدعم مارقاو مل“ 'وحاورل ماع اودلعابتاةث الثلا عاونالا هذه ١

 0م

 رشا ُي مةيروصلا ةيعبتلاولهو اسود تاس عابت :!ههنالل ذحا مهن قش لف

 مدح ةروص تناك ةهحقب روصلاهلاوقاو هلامعأ ا تناك. قةمايقلا موب اهتروص ىلع مسجلا |!
. 0 1 

 اهتروص عحورلا نيكل ىتلا يف ةيودملا ةيعيتلا 57 روصلا نسحأ نم ةرخآلا ل 3

 ا ناجاوجاررالا لك اةرخ آلا يف هحور تناكةنسح ةيودمملا هتيعبت تلاك نر ةمايقلا موي ١

 وأ ةيعبشلا ل 9 يف ناصقتلاو ةدايزلا ردق 8 لراعقت ااوددازلاو عيبا يف نوافتلاف ا

 هللا ىلع ةرهاظلا هلاوحا ةثرو دايعلاو ملسو هيلعهللا ىلص هلاوقأ ةث ةثروءا !رقفلاف* مم ماقأ مهقأ ا

 ةرو توفراعلاو * اسوديل لع هللا ىلص ةيطايلا ةيباقلا هلاعئاة روثوفي رملاو + لسوهيلع 1

 ةيهلالا هنوؤش ةثرونوكقحلا لا ككاو «لسو هللا ىلص ةيئامسلا هفاصوا وذي ةاموراهقالغأ | ا

|! 

 ا

 لارحا يف ؟لاسفالاو لاوفالا ةثارو نيب اوعجدق ملسوديلء هلا لص ةيئادمصلاهرارساو ا
 هنعلا يغرد نكمل وللا هياتك نمدت خا ام صنت لاكلاةبتر ا

 باعكي ردقاا نامل يتاعاتكأو لكيم دعدللا يي در يليجلا ركل دبع ديس رهاوجن زمول | ا
 | ردقةفرعم يف مدخالا سوماقلاو ظعالا سوداتلا باتك نم رشعيفانلا'زجلا وهو رتل يسن ا

 رأغ يف ىرشا كمت ذر ددملاتاوذ مايالا هفضاي رودب ربهدارفنال س انلا نع هلازاعاو مالسلاو

 ) نامز ماعنالا ءوعاشلاوراخالا يع .ر ريف يف دا لصفلا»* ؛اهتنالا الهرم ةيادب د دع»# ءارح

 ضرا ىلا ةر 'كلابهرفسر رمش كيس ثلاثلا لصقلا# مالسلاو ةالصلا هياعمالحالا كر دوابصلا

 لظ ات يقزر لمح سو يلعن يلم هلوق رمسوق عارلا لصقلا»*مالسلاوةالصلا هيلع ماشلا

 سداسلال هلال مضو ثييح ءرملا سو هيلعشا ىلص هلوق سيف سماألا لصفلا «يبعر

 'يسيف عياسلا ل مقلا# لسوديلعشأ ليم تاجوزلان م هريخكتو ديلا هيلاءاسنلا ب يبت رديف

 اصلا هيلع هيلع كيف لوالا ل منلا +الصفر شع يا لعدبتردقو إو يلا لص ي ل

3 



ْ 
 أ
 ١

١ 1 

/ 

 رح

 || لمفلا# لعر» يئالد برقكالح هيأ .اينسالزل“ ات اعيتنر كمال لارا الملا لعدلوق ١

 «تاخصلاو ءامع الا قئاق#مرو ررظةراك يف همت !ذلاب درننا يذلا هل هع دجلا سر هيلعلل لم ا

 اكمل «يلادع هلأ برقلابف م طالأ «يملاعتلا وح حظ لاب ريكلاخ تاءربت هلى او 0 1

 لتةرذ لك يشندودعلا اكياو صقل نءاهقسةق شح لك طحن« درأأ دمك نئارخ م 0

 *« لالطا فاصوأي هياعيتئار# ل !اكلآ ترن هدحا# لاوزلاو ءاقبال اهتاذ يفتقد بدح

 3 اركذوعلاز الو هناسل رباع "اتوا رالاودابألا يلو ءزئاءادح اجلا تافسب ءكشاو ا

 ْ *«يركلا ش رعلاىلا ىمقالا ده لاما ارا ١ نيس ْن هلم سال هب 5 رسا يذلا «يدقلا ِ

 1 لق «فشلا هلع نع ارغفأ يئاوخا# مي مستو ةالص ريخ لسو هصعودلا مو هيلعشا ىلع

 ا
 ١ ىنملايف لاقو *برلطملا ل دمي نأ لءأر ىسف# بوبتلاب لغشلاب |

 ِ ٍ- يبس

 لودي | ةالصلايف هم رعدرق لجعل

 1 «يف شاملا لصقل هى دعب نزيل هتارخ لام ال.لاو ةاللملا ياءوقر طرسيف ع مان العقلا

 | عكف ىلع تناك 5 1 كيلعماتت ىمحأال م اأو ذأ اصلاهيلع هلو, سيرشعي داحلا أ

 )| ىلعالا ,قيفرلا قب ر ىلا هلاقتتاةلاح مالسلاو 0 هلعالوت رس يف رباع يقاثلا لصفلا

 ١ وله 3 مالكلا قاس جب كيوحي اع هنا ىلع همالكر ناك 8 وكو تارمثال لن كللذل هرأز و

 ١ همالكل ج ناك ااوالصف الصف رارسالاو يالا ن يدمج ال اهدقعام لرش يتثالا لوصتلا ||
 1 يلد! ابكر ديال تلا ةقيقرلا قئاقملاو ةقيقدلا ياء ند ةبفرصلا حالا مالتي راج يف

 !| لمقلا يف هنعدش ا ىةرهلاق ارقي دمطاساهرارن :ةمفأت الج جء صف لك نمر صحا نأ تي
 هع لوأيف "ارح راثب رمادلا نعال زتع اوشا لوس 00 يف هدقعينلا لوالا

 ا سم د7

1 

2 

 ر

1 1 

 ا تثوعنلا عيمج قوفو#*ثاراب 56 ةعالاو يللا رئاس ءاروئءةتاذب هنا ذيفعت اذإةيدحالاب ىلا

 1 ترعنلاب اريك 500 ددعأللات !روبظلاب د>او «تالتكلا ايفاسم قب اة فلخو ناصوالاو
3 

4 

 ,ابارق ىف ةج قئاقملا ىف ع شيقل درج اقلو برجين ايدك زنا

 ا

1 
1 

 ا
1 
 ا

 م 1 ا

 1 نا ثأر هابى 0 وخلا يماملا قملاعأب صوص هب ىلع ىل هاو *لافنالا يدمرسلاهلاوأ كلا ام

 أ وأ و دي هيلعلا مس هلا داغا نم مز هلا قويس هي لاكتشاقل اودرجر *هلملاز امزءافقا

 ١ ْ يابشالان  مهتانننا اله * بابسالاب زوفلا دارا نم اب
 ١ باججعالا با بها يرممل اذه + هبالدب يشتبتو بيبا فوه ا

 ا بالالا يلوا نم اقح اح ناك نأ * ,ريغ يري لطف دير نمأي

 1: بائتجو دحأو ”يثل اللا + ملغش غي ىلا بان عساي



 م7 ١

 ] بالاطلا راسو كاوه ريثاو ب ملاصوثدرا نا ماوس كرتاف
 باجحو عئام نع تمزن دق * ةواخ ف ةعاس موه اظو

 ال رويغبيبخلا نأ هل لالا خ+# ىرولا رث اس .نعد#أ ارح راةيف ماسو هيأع هللا ىلص ىف اذام

 يرارإلاب دارقنالاو# ىتحلاب نيس اهسملا باب*: قالا نعةشحولا# وبع ريخلل هينايلق نكس
 ا ٍ اذا* يلا عمد .اينا مدتقت »قمل ن نءةولخلا*فو وذشم سييااب هلاو لك ةمالع# فوبكلا و

 راصبالا تايئرع .ونذالا تاعو عساك نحال سوبلا عي تمقو تا شالا عد |

 ا
1 

, 

 تاءهبا اذ «رادك ال اةي لا ل ابواقلان ءتلازر*« راك الإ سجاوهو رودصلاسرأ اسو تاق

 كد * راهتلا فارطاو ليثلا انآ هب لاغتشالا يف تاسرتساو# رارسالاو حاورال الا اهيوب تع

 ءارهت نمبح ين*حاورالا نع ف ةيو# سولو فرلألا ضعب قارف# سوفتلا نع لذشي |
 ناو *”ضرعلاواهوط يف تضكرو*«ضرالا ىلا تراذاايناسقن تنك ن اف# حابشالا قارف
 ريخ ضاتراام < ىوحلاو كعيط تقرافو *تاوملا يق بوح ىلا ترط# وهلا يفايناحور تنك ١
 تايضتقم ناب هملعلالا «مالكلاو مانملاوماعطل اكرام كارلا نيءارح رافيف##مانالا | ٍ

 اذاود#حاورال اك فمش ىاقلا ىلع مسجلا كح يوذ الك “ن ارخكلاو كريشلا كري +نايحلا
 *« عوجملا حورلاب وقو#عوبلاب سف لا فدان حالا مران حورلا ناطلش ىوق

 ١ الا كرتب بري روما عم تقونأ لاو *مالكأ !ةلقب ساوسولا ف ئاو ١ثُام+وقالفياممنى

 باغو يشاولا انتقو نع ىأأو #2 باطو ىوها نمم تن ةراأ !ؤصدق

 باطتست لصورة ةرهح م اطاي ىنتتنملا بو.طب رهدلا عمم

 باوح ديغ نم لمخلا للتو * انبقري يرم نبيع انع ماق

 لزرع دميلا اما #« ةثداح  قودلاب اعمزال

 بادا ال ينبح لظ يف انا * ىوملا بف يرهدروج ىثخات سل

 ىرتو ايت دكرتا توملا وخلا مونلاو»*بابلالاو بواقلا لقيص *بارشلا هلرتو مامطلا كرت
 مالكلاةرثك #بولطملا لق مهكرت كلب أد لءجاف# بورحلا نعكنواخشي سانلا#«ايجحلا ثالذ
 نم ىرملا ديسك سفنل رتخاف# سئاسدلاو أدصلا نمبلقلا ليي كرتو#*سواسولا يةعت
 وهوا ذههتيعاب رثرسكالو قاطاديسشام# كلاهما نودب لانت#ت كلاما تناكوإ#« يفطصت

 *«دارما لوصح يق دجلاو*داهتجالا مدع يغتقت فرامملا تناكر لو *نيطلاو ءاملا نيب مو يف
 قوحتالا تدرا نا*لاجلايف كلاهلابك را* داب ملاديسةراجملاب هنطب عوج [ةدشأدشال

 | يفلافو«لاجر اعلا ايل كيلا بكرم بككريإ نم لاقنءلوف نسحا امو لاجرلاب

 باع يملا

2 



 ل ل

 ْ حاسبالا لعرلو بيبحلا ومثل * الورم نونا ىلع ريسا يف يف

 ا
 ا

 م 5

 حاشنالا ةيشنو ءالبأا فوغ * هلغ نع يشب لرف رع
 حايشالاو حوراب اعملوا * مج يييطاو يع ناك و

 يحاتج مارغلا نفق وأ ريطأل * الا قفا يف ءارها نم نأك وأ

 يحابصو يتيشع هيلا وادأ < لذا ملوتيو وه نم“ يلر بص ال

 | لطفا المالا كر وراي لا نمز *ماعنالاوةاشلاو#*مادغالا ديعررسف يناعإل لصنلاو#
 نسامم دوجولا انكف هلاك طاس ىلع عدلاج لاظطق-. يدش د اكيمالسل !اوئالملا

 خه هب ريدخ# ماعلا يذلا لعد ظمأ او*مد ذأ فيلا هتروص ىلع قل #1 هل الوسو هعمل نم

 هيدوسولا قالا ءامما+ةيلصالا ةرطقلاب هلك « روسو ضب ,4 لك هيدي ىلع ىرججاو*دوسولا

 ! نيب رقللأ !هقلخ مار | ؟ هل دهس أوج هتيعرب الهاج نوكعي نأ كا يختيالذأ ا هكا لع طبعا

 ١ هلدرجتلاب ار يل هتلزأ واعو هردق لاك مل ايلمتو#هتبترم فرش هيضئقإ اسم لاكدنع
 الك او« ببي دبتلاو مياعتلاو بيو دأتلا نممهياط ن ن.انلزا ناكش# هعمدخب أودع
 د |ىلا حبسا لو غ ب ضيخح شا“ *«يلعتلا 2ع جرد“ اقرن ا بحلاةرشح هيضتق

 سلا ةوج ميكملاوي املا تا كلا اننلعامالا ادا ءال ف ارتع

 ع

3 

 ؤ لبقو هالع يبح بارت لاو « نلاذت مم اوه كا ع مق
 ا لم ل ةليدو بهلا ىوعد * ةناكم بنيحلا دنع ىعدت ال

 ا لزام نوفا يفك ىرت الا * ىرت نأ ةيحالا عمروضملا بدأ
 ا لفنالا لاسرلا نيعيق يحي ل * ةلذ ةبحالا دنع تمي مل نم
 ا لوالا نامزلا يف كأل اهراتخإ * يثلا هتدنرإ الا نياطت ال
 ؤ للمتر هربا يف امرتم + نكت الو دينحت أم لعربساف
 لعرت ال مهتمل كودرطي وأ # م ماشتبف ةمدخل كولبقي نأ

 اس كلاق#دفيلعا رويظالامهتيبن هجرخ يقول كلا ذك ةكمالملا امم سيابا ناك

1 

0 

! 
 نك

 ١ *«لزنالا كعبط ىفعةمىلا ل زئاف#هفي رشلا بمئارملا لها اوسلا عنا لاذن الل سيل مدأ 15
 ا ىغ دقن فديت هيأ لاعلا ةلزنأام لهن ء# هفيث تسال لع

 ا ماركألاو لأن نمغلا ”رملا ىلا ال5 دريل أصعب يعارلا هاجو *مانغال !نرب بائذلا بعل نأ هز

 ان رييدشب يرجي | ماظن ىلع دوجولا رمأ لاقو
 ا 5 ميلعلا امهنو اعوط * لقن يخت امفالختياراذان



15 

 منأع مآ رادم هيلع لعق * ريدة روسالل تقو لك يف 1
 مدآ ضرع ةثارو كلت ءةءاج # هل ضرأ يس هلل فازسم ا
 ممغاو نذاب هتفالخ بلطافق *+ ىتق اب مدادالوا نم تقك نأ |

 ملمالا لاثكلا لها ىلا ناس * لع يئأت لزت ل ةفالطا نأ ا

 كلا ءاغقلا كح يف كاذه # هدعبو كاذ دعب ءارث اذه '
 2 هنوفيإ ام .لررغش سكلم هلالل قح ءاقلح 1

 معان اقع توكاملاو كلللاو + البلا تاوعملا ديلاقم ارتوا ا
 يش لك قراخلل ىلع مهل * دعا ماوس نمو كوللا مهف ا
 موأت ريغو ضقن ام ريغ نه * ىرولا لك ىلع ميرعأوأ تذل ١

 ا مدعتب ابقعم ارمآأ لروصعي * الو العف اونا اذا نولأسي ال ا
 | ظعالا يعارلادنا ىلع يبتنالا# مالسالل كرد لبق#مانغالا يعاراسو هيلعهللا ىلص لمجام |

 || عفشوهنع ىنتىتح بلوالا بالا يف منش دف ءارتام'*؟اعلاريب دتىطفلقتلاو فرصتملا+

 | *< مريملا زءالا نممهيلع فود يمسفن يبسفن لوقي لك ** منبج نم صالملاب ةرخ الا يف هدالوال ْ

| 

 أ

 لكو ممهيعار هذال ينما لوقي»*ملضعالا يبا رلاايكل يسننالا كانها اممبلئاق لوقي هتيعر مس نركل
 قياضملا يف سفنملاوهو*دوجولا ةحارو دنع يذلا دوجوملاوف#ملعاف هقيعر نعل وئس٠ عار

 1 ىنءملا يف لاقو# قئالملا رئاس رعد

 موكلاو حورلاب اسنن اهلانك * اهكلاسم تقاض اذا نيذلا نحن

 مالا رئاس يف مُئاس انلفلو * لصتم لقفلاو غساو انهاح

 مدق ن مناسحالاو مراكملالذب * انتعشو ايلملا يف ةناكلا انل أ
 ( ناننالف +*نيملاعلل ةمحر نوكيل مجيالاوعيصفلاو دوسالاو رمحالا ىلا لسوهيلعمللا ىلصثعب

 مدوييلعملا يلص ءارتالا *نيعجا قئالغل ماشي هنافنيدم لاو نيلملاب ةصو هفخدت حر نا ْ

 هللا ىلص دفع ءاول تحت نوكي نم ىلا لصي له يئرعش تيل#رفمالو يئاول تحت هنود نهود ,لوقي 8

 هنامالسلاو ةالصلا هياع هنعحص دقو *ر دقلاميظعلا كإ ذب ينظا ذه ام#رشلا نمش موه لع 1

 لاقو# رانلابجوتسادق نكهديب تايفح ثالث هياطعي نا هدعودقىلاعتو كرابتهللا نأ لاف ||

 بناج لك ن«لاوهالادب ثفحو * يطاعملا ريع” ىسما نأ لفالا

 بئاصملا لوه راثغللب شق الف » ههاجب هالب نم وجنت دحاب

 بحاصو ودع نم اياربلا ميج * هلضف يذلا يحاملابقاعلا وح
 جا



| 

 0 تح - نونوكي + | قاب نيطا كسلا نا ارغأ قا.
 براذملاو اقر 3 يعار ودو معن * ةيعر يعش اسبلل ىروأ الكف

 برآللا يطعم وهو ىرخاوايندب * اهعيج رومالا ديلاق« هيلا
 بااخلا رويط كيا ىلع تنحو # ادش لباب ام هللا ةالص هيلع

 ١ ييقحلا يعأرلا تناف##مانغالاوةاش ل را لزنادل ليق#مالحالا لذ .يف كرديا عملا 1

 | روبظل دبال + ةقيقملايف كلل قبءا#ج قفقل* دقي رطلاك كل يعرلا لمجال مالالا رئاسلا
 رذحا اذهاي *«بولطملا لانت يل دجلاب عساف# بوب م اياكم ةك رح نم” بوهوأ ىلا كرش |

0 

١ 
1 

 أ

 1 زلاوعزنلا فو فك نماوتفل' ناصع عدتالف*سفنلا ناط يش برق نمحورلا ميغ رغعأ إ
 نسحو كفن ةفلاغت ىلع كفي رحت نم#*ماللاو ةالصلا هيلع كيبن دارا !ءالول ا ْ

 ا 0 اا *هتيعر نعل وس لكوعار كلك < هتك ترم كلل افا #ماودلا عشت طاب ةسايس ْ
 1 نأ كايا «يرحأ اهيلدعلاف اهيعار ةيعرا مير هاظلاحراو طاوةنطا لا ىوقتلاو س ع ا

 | ؛انجي تناوابقح يفماظكلذ ناف# ىرخالا ٍِق اهئاقشب قاف تأ 03 وللا يئابا معتست

 ا ينمملا يف لاق * ىردا ملاظلا ا
 ْ انولظ تيلو نهف يديس اي * نكت الف ماركلا ميش نملدعلا م
 0 اهحر تيقب نكو كيلا اريسن # ةيعر لكما ةسايس ندحا ؤ

1 

 !آ
11 
1 

0 

 ا
 اموت اذ تاكو هولماع م * يذلا لمعلاب نويزومت سانلاف ا

 يذلاهثدملا »6مالسلاوةالصلا هيلع ماشلا ضراوملا ةراجتلاب هرخصرسيف ثلاغلا لصفلا 3 '

 تأي اهتلايفاعم عودت بس لعاهيناعةدوهشم *تاسوسمانأي ءااهريصق»#تامولعملا يمر

1 

 ئ
 ا
 ا ا
0 

 ىوصق ةودعم اة ودعم ءام شالا ربدغد»»ت !دوجوألا ن ءدوجوم لك داتا بيس تناك يل

 ا تارايطلالاو>الاةرودب روضتالا دي دجال سفن لك ين ةلقن#“ ت اقوالا٠ 0
 ا تافئ فلا عاونالا ن ههيفاوملاعلا نوكيل + تابلقتلا ةيضتقملاورمالا ةئرهيلعا اميل
 * يندب د يعل كلذ ىلعا همت هلئاق نم زع لاقت * تاي زئاو فرتلا بسب نأ لك يفارفاسم + ١

 0 ىنعملايف_لاقو#*ر كيد ٍقلَخ نمل ك 1

 رفاسم دوجولاف ةبحالا وت * رفاسلا لالا كملكي رفاس ا
 رئاس يقرتاا طرش ىلع لك * لزنم يف فقاو ةيربلا يف ام

 رهام وه رمل ةيقرت ىقخي + اعنم _باككلا ىلا قيسي اذه ُ
 رداقلا هيف هارجا خبمم ين * ايقرت٠ العلا ىلا ريسي لك



 !“ه1١

 تب رز داب درا و ا يي يي وسلا

 صالا هيضتقي رمال اتقو * درما ةدارالابسح لي #0

 رئاد تك لك ةيلبأق ُِى *# هتانم ءادتقأب ىغش رمالاو

 نم قملا ىلا قمللا نء قنا رقلا وهو# يرود لب ليطتسالا# يدا او*يلصالا رنا 1
 وذ م«نوعجرت ؟عادر لاوتم ىلعو# نودوعت أ ادا امي رملاو# دعيالا هلإ ا

 ملعا(لوالا لزاما ]ل زانم ةرش عقب رطلام لش قيقد مالك علا ىلاعتدما يمر يلدملامامالا 5

 الا لفل ةردال مهر رولا كلل ةيلوالو كل ادهد ملا رريلظ لوأىلاعتو كرا ها |.
 بالصا(ثاثلا لزاما نييعنلا قيدبعلا+ب ريظتي يذلا ظرنحمل والاردو نيبملاباتككلا و
0 4 

 نيا نواب سيلا 1لرتانردي رذلا» .ايالار 0 هديش هلل اذهأ ىتاادب رد

 هيالاو دلتا الاس يدايننلا ملاملا وم سداسلا لرتملا اتاي لكتاب |

 5 0 :ءاش اي 5 ءال داو تلا م انا( عسانا لزال) لةعام 2 د

 ناسلا هلع ىلعياب 3 ملكوت ةتسارأن ذأ ع راكال ح الل ىأ ارعالاوة نأ 1 !لدحل بيدكل

 كلوأنأ .تباالزيقا :قأ 0 1 فرصا انتاداسوالطصا لعقبق دمالكبد ةرشملا ١

 قطا ىلا ىل نأ دودص( (يلشلا رخسلا 1 )قالاملاى 3528 لود (لوالا رتسلا) هلوقك يل اعمأ 7

 (ثلاثلا رفسلا ) للا يف رثسلا مس ل ةيئذلاو قاستو راينا ىلا رفسلا مست مولخلا نم
 قحاب قملا نم ىلا رف( سمالعا رشا )خلاب قاليق العا رقس( عبارلا رثسأ أزدودص 1

 قحا لها ةقي رطوةي دولا يف :ءدويعلا ىلا ةب رخل أ نمديعلا رقع( سد داسلا رشعاا) قطاملا 3

 ة#«بيردتلاو جيدنأاب ةنركلا بئارملا رك لا+ سيترالالعرا راس نم مهنق ىذا يف ةلوا عم !!

 تاناسملا هل تب وزو+لحارلاهل تيب ٍِط ْن' موقلا نمو#لئاحلا لو وطلا نوكل ارى دم ىلع 0

 تغتايولف# ارقلا هب رقةساو# رادلا»ذهيف وهوى لاعتو ك رايتها ىلا لموف «لزانلا نوب ||
0 
 أ ميتالق «دقورس ةماسو «هفوصومةعاشب د نطرم لكلز :هنع هسا ينر لاق «راثو ةنجملا كعب 0

 | مكار# ريتلادبب رازلا لكلب *لاوزلاو ءاننلاوصقدلا جاجز قرس يف «لاكلاو ءاقيلاةرهرج أ
 | ايوشم نآك ملم ودق ىلصّنا لودر لام يرا تاعاما ثريظا نم تيوح امكيدل
 ةراجترشناو ل زانلا يف تيوحام م.فقأ الذ + هيلع الا طرأ «ىلحشلا اهيبتت#هيلاال ةجيدلع
 ةدأي زو*ةياهنلاىلا ةيادبلا نم دوجولارفس ماود يف هياعدلاه ينال <لحارملا يف لاك الاولاكلا
 5 | يف اهروهظةدايزبعفرتب#لاكلا تافصا ذكهو# هياغلاو لو الايفدومللا كاملا ىلا كيقرتيف

 ا م ما

 م
00 

000 
 3 ةلزالا 0 عشلزاع عاطف دعب يود نياك انك ديلا نيمتي 8 2 ارووظ

 ا ع ع اا ادع دهس



 00 - تش 0 ا دك ا يحبو 3

 ل «لاجرلا ثم تك نأ اةدايزلا ب ا ”لزت :1ن+لازآلاوداب ؛الايف#لاجلاو الحلا يعون ١
 ١ مالسلاو ةالصلا هيلع#ماشلاىلا هرنسز*«لضانالا ل قفاو*لماكالا لكاةراع رسالاذف |!
 | مويقلا هلدجلا»# يصر لفتت قزر لعب مال لاو ةالصلا هيلع هلوقرس يف ميارلا لصفلا## |[:

 يدوجولا نوكلا ةلظ# تكلا دوجو رونب رس يذلا* نادل دععلا درقلا دحاولادحالا*مئاقلا
 ٠١ لاجل عن نءاماسكو«تانكللا ىتئاق-نايعاب نان ارون روظا# مزاللاموزلملا يمدعلا

 ١ نء دوجوم لكىلا 0 ان وتافص ثر "اصلك لمع تخ تل 25 هلاو هئايسأنوك مو هم

 | +ت تا يالا !رئاسئيب ن نءاهلق ريظسدركي اهم «ةنص م منو 5503 يلح باغو* تادوحرملا ا

 | + نالكالا | نامالا مالسل وق الصلاو# تانلقلا |اوحا عوبملانعرلاملا يف بتارما هظنحت | ا
 ا

 تاي هللادب ء نب دم *«ناندعل ان 02 دووم ريخو ند داقنأا ديس يلع الك ليرات اييطالا ا

 يف قدص نم*+ قلطاب لذتشا اميناوخادناولملا فتحا ام هبات وهل ؟ىلعو*نايدلا كالا |
 1 ىلا تناو# لئاز سافنالا عم رمعل ا# بويا ريغب سنأ ند *«بوللع اب رفظالو «قحلا ل لط |:

2 

 ]ا هال هيدينعب روضأ ا نع كباو# لهاجا#ب يروتامهنم لاثتفيك#* لئام بيبا ىوسأم |:

 نا ملعا هرسسدللا سدق * ليج نب ث يغلاوب ا: هارفت# ليلجلا باعقلا خيبشلا لاف« لفاشد |
 اماد#بابحالا مم بحل فصو اذ ىلاعت هللا يفلاسوتسالا و مدمقل ا ةفخدسب رطل |

 ١ 200 هلأ معنديف لا اعوجرلاب بريا هدبث ىلع ءىلاعتو كرابت هللا ثا تعم

 |( هيفباهذلا دمر الو هيلا جلال سرا الا ءاود يلع ءاينالا امته ضرح اذا |

 فك اءالو دنع يقمال هيلع حوراطم ريغتنأو رارقلاكب رقتسي فيك ديدي نيب فوقولاب ١

 ىنحملا يفلاتو#هيدل |

 ىداولا ىذه .نيىرللاظقس لزناو #* يداح اي بابحالاب كسي نأ

 يدانلا يف ءاوهتنموليحرلا فيك * لحترم هارت نم لزتحدعب ام
 يداحلاو بكرا ةادح تنحو هع + الترم راس ام اذا ليلدلا ىنغ

 يداعبال يب تلاهو ليحرلا دج * ذا جداوملا يف ب تمر قاينلا تيل

 دازلاو ءالا دروب ثدمُأ امو * ايهءداوق ارط تدقن ايل لب
 يدابكاو يلق ايس نم مراد يف # برع ىمح نع ليحرل امو يلاه

 يداسجا نيب حور نيبااسلاو * اون دق هيف باتل لريقخلا

 يدابشاب ودين الف رودبلا ىلت * مهءراوع نم اباجح نيبراغلاو
 : يدادرتو ياوثمو اح ياوأم + عدتعر يلق ىنبر يتب مث

 أ
 ْآ
 ا
9 1 
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 ١

/ 
 أ



 د يعر لظتحت يقززلعج# 00 3 لسا لومر شن افعال كلغ لا انا
 ع هئاف»اهيرتتو تالا ل نم ٌةينادحاولا ل نا كالاغي رمتوجلا يوتوب قاتلا ىلع اضيرت

1 
 ا
 مزلان## ىبسالا رم الأ اذه وها“ ينمملا يف هحترأ نة * لوي لاك هاجس دب ونت لوصي ناكّشاب |

 *بايحالاراد ف لاكلاك ثالب مهتتتو# بابلا كلل حمشنب لبق نعن + بادجلا اذه ىلع نوكملا ا
 يف ىبوتلا هك درأ 19 فن عضو ث يح ءرلا مالا سلاوةالصلا هيلع هلوق رسيف داخل لفل |

 ١ صقتلار ية ساورنءلا ن هيلع يامل ع#بصانملا يف توافتلا نم هل :ةقتسم يهاب دع بنار ارئاس

 ! اهل جرموا اهيف كولس ريغ نسئالذ لك *يساتااودا فم او يفانأ اومالسلاو رمالاولاككلاو
 |( في لجو عيت لب «براشتلاودعابملا يفابع٠ لاضتا وأ اهتعلاصفنا وا اهيداقاوا

 ١ اهنع ءاقق انولاكلا نم هسفنل هبجوا اد تويثو#*بجارلافصولاو تاذلابةناكل نمدل 5 ١

 |١ هيلو يق صوص رع ةرثكلا قلا ةض نيمتا ا دحا اوثاورا*بئاسلايمدقلا هيزاتلا |! خللا ناكملا

 آ أهجَو رت اَأَو وثم: ىلاعت هلوقب راشاكلذ : ىلاو *سناج لك نم تاهل ار ةنكمالا ةقيقحب ١
ُْ 

 يار أ
 يف

 كيلا
 دوهمتملا

 ١توكلملاو

 #بئاغل

 لاذ
 ناصبسف

 نم
 يخاف ن

 هحورناسالا

د
 
 قرشا
0

 

 ١

 ا لفسايف هءاقتاىتد هتاكربو هرارسأ 30 مملاعلاثااذ هي وتميام عي هيف مبل طلاء يف هلزتا اكو هيفا

 أ( لع بتار اب طيش رد« صئامالاو ثا اكلادل بعوتس«نييلع بحاص نأك نا ذمب >«يافأس

 ةبترما كمل راو ناك يف هسف ماا ة نري نأ ”صئاصخلاورار الا يم فرصتلا ولما |
 ةالصلا هيلطعالذ لا راو كب ومو و ل كاوىلامت هلرقب راشا كلذ يملا *هيلاوو ١
 ةيلملادبت ةاكمافجو»« هه ناكم ل امج لك اد 1 افدسفنعضوشيح ءرملا هلر قب مالسلاو ١

 0 ديسلا اذه ملاءتوكر ايت هلأ لاق ثيح دش ملا يرج* ديشلا يدم :كفلا |: خص سدقو 1

 ا سو َنِكلَو تمرد تيتا امو الاي ماا بيدقلا هيادك كس ىف يمر ل ١

ْ 

 3 م ٍ

 أ | فراغات لاقنأم نويبع را كلزوعيأب بنينا نأ اوال اركي ادهوديعلىل ىلاءعتلاقو ا

 ا ةناكماب زونتل «هيملالا تالاكلا | جهنم ألان ود: دحالا ري نمي لمعلا ةداعسلاب |[ ا

 هيلع# هيدمهلا حورلا نيكة يشاوح نم ةيششاح فرط يق لخ دنو# هيثوغلاب نرفنتو# هيبطقلا |
 ( رميف سداسلالصنلا ليعتي بلا ريخم مق وهلأ ىلعو تادوجوملا تمادامماللسلاو ةالصملا || ١

 ماعلا دوجو بحا يذلا هدم 296 تاجوزلا نههريثكتو سوءيل عدل ىلص هيلا » ءاسنلا بديت | |

 أ! يف لاهل صقلا د الماك» يثلك لف «هتقكح ماظن لكأ ىلع تادوجر لا قاغو# هتفرعمل
 ا لعمروولو دوج. لك يف هوجرب# هتفص ملاعجارالاكي هةلكىلا متوهناجس لك ةشيئرم ١

 هس 0 1



 ا هقيشوريظلا معمسوأ وافل روواتأ !ودحاورعأظلا 35-5 .اةيدوحولا كالذمأ ا 2-0-5

 قعر ءةرابع دن لن كال زوج هشتعاو كا كالو .ند يل وظ دعم هي :رواتع لكو هداك ىحتطلو

 هتافصو ةئامم أبل هيل اعل! ظنتم ثا دوجوملا ! عدلصر هنأ اذب بجاو لأ !تالاكلا ياعم

 ةدنملكب رو علا دنع دو» رئارووشلا يف »كهتر ردقو هتدأراديحو نركب يس يناا#

 عتب ركلها ديمو دك رم ضو دب ك1 دعا زار طوالي :رضحررأ ىلع م السلا دةالصلاو

2 
 ١
 أعم[!

* 

 ا
 نوف بنارملا الداب ني زيمل نيل رمل جاتو ع هوم صوص ٠ ءايباالا تاخ # ةيفصو هقاذ 2

 راسو هئراشعو هيو هأ ىلا وج فتن رافرشأ |نمشيوعبللا هثلادب«نبدش# 2بةرثو هتئاكم ١

 ا ىلاعت هك دك نيع ءاسنلا ملسو هيلعهلا لمع مبدع لق ع ُ ري هعيع ولام 1 دب وعاد زاللعص#+هعبا ا

 !' هللا نعايك اح لو هيلع أ له يبلا نءيمسدقلا ثيدحلا يف درواك ءادعالو فالخالب هتفرعأ :
 ا يف مهيلا تن ةرماو قاطع اتفاق فرعا ىرأ تررأالايقنأ زاك تدك لاقعنا مجرأ امن ىلاعت أ

 | قت مالل اود الصلا يلعب ساود# قك ب دالأ كلذل قاف« قا ةءاقطلا اروي ىلا بحاينرفرعأ

 أ ءاسنلامايند نع ءيلاببحلا كذا ! الود أبل اعيت#ءا الابل بح ناكل ! ا
 ببحر قت لان ىلا لل شايق هسانىلا» داهسأب ثيبحا لقيإو# لاما ل 1 املا فيضب 01

 الب هتاذ ءاضو © # نأنالا أ ملض نم ةفرافع ةأملانأ ءانخالو تن اذلاى اراك عام أند نءيلا |

 : ص اقأل أو «ممالا د الاياب جدحا لكن طلاب ويك تأ 1نلاودعن [لوجالو فالح

 اتالا كب زائف + تايطارث رئاد مزعج تالا كلا اس باع ياسا لسو هيعمل ىل لص دمحم

 رام باطادعمنجرختالف ىن نرملاوهفسو* ب هشام ههلرقل# ددم تنافادم م تنك اف ١
6 

 و! رق لري ل "قآ غب ورشم برشأو*هبو ويح 2 يرساوا#لب رعر ٠ بغرأو#»

0 

 ا 5 1 1

 ١ ١
| 
1 

 هى

_- 

 3 ع .

 هللا ىلع هيلا رطلا سيمت رسيف مياسلا لصنلا 3 هتسلا رم اذع ا ظقيتمال # هلس
 | نءتانر ملا ل>و»لاجلاون ين 1 تالس ىلعالا مل رشن ييط يذلا اهثدجلا اديك[ سو هيلع

 )أ مهلا ب و * لالا مل 1 هناياوأ نم ةوةملا لب زم ملغ »ل الحلا اودجلا توعتب نيب وركلا

 هدوجوب اهرأث 1520000 هلايسأب لاكي يغقحو+ هتاف ةاظحالوجلا !ذىلايق مل

 مديل هَقْنَحَي مانينزأ عدلا 155 ا

 ا
1: 

 ا
/ 

 ره
 | نبرضاول فك ركاذنعنيلن انلا بخ «ديدو قار

 ١ 1
 نع ُ هدنع لاعتالا يف هبات ةطضاوب من'وأ افهتردق زاب رج ااه دبشأ موق نال يهد هيد
 || هدوجوي رطش الد*» اوساطش ملال ي ياو دهشأ 1 امةزعأ !و :اك اموق روقحلا لدا

 تانوالاوررهدلا بق امتأ اونطفالر < تر كلو وكلاب اورمشاف م اريغ# ادوجو» ن نأ

 علم نوئرعبال *مهاذر-ا رد مويسقأ يف رطخجال# تا دوجو ا رئاس نعهئابهنايفااغملا »أ

ْ 
ْ 
 ا
 يسع م بر ل ل ع



 0 ىلع ىلع يعذلا هل دل كي! و هيلع ىلص ءاللصلا يف هديعةرق لج رسيف نمانلا لصقل |

 ا( :
 | دوحر ةبن اردت لعلام ددعدوجولا يف هارت لك روصف راصر *دوجوم ىلادعب لمح |
 ) لاقومهطات يطلب *فاح نال لت او#مدعلاة سنك < نينءافلا ىلا لءفلا |!

 أ
' 

 + ىيمأو لاب ذخ هلآ ناب اع #دوحولا ف ك دقي راطلك كاسل« دوهشلا انمديع هيلا رفث ا

 أ تاقفص "رى ةباورابمتدقا! «لالجلاولاكلاا اقر اقر لا الا تاور بتم حوفي «مهتافصو |

 / دوجرلا نع نوئان + لام ادورش ف نولحاذ مم ل اب #<لامقالا نم هيف : ماةنورعشي ال«لاكلا |
 ا

 1( ايضد# ثاييط سافلا تاوذدب تاراعع سنتا ينوه دوج لعبت للاةنأىلا لاح لكي

 ا ةيعوأ ترسل #*يويغلا رارسأ موج انايع مدع دجوي و* بواقلا ثأو وما مهتامسن مشي |

 ١ موماعأ دب شعم محو سرت ةدمجدأو مدنع ىلاعت هلل الادج وبال +ميوبح جا نم *مهوأق ١

 ا راشأا بيطلا وهود#لالجلاو لاخلا رببعريب ب نوخسضاتل ادع لاثكلا بايطاب نوريطملا##

 9 ىنمللا ف لاقرإ موفي لأ ىلع كوب كاشي دل يقهيلا |
 ا

 ١ فايس كاوس نع كرطع جيهشر + يف اهبثإ نم" كبيط تايسن

 ْ 1 .لرحلا ةريقح حوارت ايف * ةيرطع ةعسمل كثركس يلا

 ا
 ناكم لكب ابيط انرضتم عا بهي ما !هبيطب هعييط نم

 1 يلاب» رغب ىرهي اع لك نم * ىنلأ ىلان ةمش اهم مث نع

 ا تراركالا يم هنم راجا ع دهمأ مث ثرلآ نا ول بيط

 ْ برقا ماا دهو# قرالا لنا نم مهل #مالسلاو دنا يقل ءايسود# ماركلا,دابع نمت وفصلا

 ١ هب مدنع ثوتسأ#ل 1+ نوك سو ةكرح لك يف ىلعتو *نونأاو واولاو ل اكلاب ممل روظ» قرطلا

 | ةقيقس اردن ملا «دوجسرلا يق هلا دار تنك اسلاو كرها دنع مهمل ىواستو«نكامالا

 لقانا اذا ىلوق ال لرقلاو * لعان يلا تان نا يل لمنال

 لعاق ةقيقللا يف كنال ايع + صاف نه ميمي جودا يقام

 لعاج كب هنا دارثتالاب « هلالعلب يعدم وه يذلاب 3

 لماما تناو تالا : مو * ىرؤأ أ يف متو ىطعت ي ذلاتن

 نيتلاطت ينامتاكر نايسو#ن ريامعلايف نيد لئاتلا> نأيسن *ىداملاو تاعاطلا لعافوه 000

 هلضنب هدكلا# لاطاو اططادسم ىق ًاعيام لعان كالذل الود لمع نمةعاطلا لعان ذليل“

 ا( ىلا ءالرم»«ىلاعتلا دارسق ىعما لهود# يئالا ىماعلا كيميلدعو* بيد الأ عيطل 11 لمح

 | الكلور قلل را ءاهتسملاو«ىشاعلا بها !يككعيل الو رادأ ,رادل الاف هو يلاباالوةنجلا



 | ملك

 ىنلا يق لاقو#بوغر ذو دوصقملاةي هنو #براطلل ةيأغ 6 وباع بويقلا نم مر دص |

 ينمار وأ عئاط الا م اسم * ىوملا لماباقريف كفويس مح ا
 هدارأ مدخع ىرتساو#و داعلاوةراغشلا ىفتقم نع اراهشت*ءدارالار ةئيشملا مضاوماوأر

 عااطت لامفلا لبق هل ينيعو ١ هدارد ف هيفخأب يذلأ تيل ا

 اط ةقيقللا كح يف يناف * ايصاعتمي رششلا محي تك نان ا
 3 ل ا
 يفنرت راقثم مهنكل *.دايسلاو دي زلامأ -ند نود نع 0 سلا قد لدام مال 'يه ا

 قف يلاعت هللا هارجأ نم ره لماكلا لأ لماو# لصارلا مركملاذ يل عدلا يف نوم يلامملا ١
 يندجن ابا قالحالا مراكم يدوو!هنال + عاطقنا ل ازاودتاصر ماقأو +عيءاطلا ى سا رطل

 لإ اذهىلاوا*هيراطم | هيفمدروشو» هب وبس !ميفد در جول *مالمع .ملاوموصل صااكربلا ١لهالاعا

 كب *«,دايسلاوةدامسلاو لاكلادجر هنا ينمو *«لامتما ريبكلا تاذ دوجوب لاح لكوبق |
 ىلا اأذ_مه ىلاهن أك م »دأب فلا و ةيوبرلا اضيأ قئقف»#,داعسل لايءدع ريمللا نمالا يناجلا

 هيفا تالاكلاوةلبجلا ! نمل وصامىلادكم يتاطاتالاكلا هتاذب مج ءاال + قالخالا مراكم
 قانمئسالاو ةلاصالابدل وهام ىلا ب دكلاو هولا نيب هلا «قالخالا مراكمههل تقف

 لءج يذلا هل دمل 96. دعب يذلا ةناوخا ىلا مال اوقالسلا هيلع هقوشيف عساتلا ل عقلا ١
 روبط ال ذو#تافصلاو تاذلاب رخن آلا ءارحامأ ملك يف رهظيل*تادوجوملا نايعأ لئابق
 هدحأ *تايئزملا لع ةيلكلا هزرايسا تتدصال كل ذالولو+# تايكرملا :رثك د دس يف :دحولا
 *تانطايلا همعن ؛ىفاكي تابآلاب الصفما دمح# تأ يطغالا لبا سرت أم مع الا خياوس ىلع !

 !إ
 تانيبلا ١ تاي“ الانأ أرح جاتو «تازج !بيحاصفي الط اياصما#تأ ارهااتلا .ءالا فاويو

 يلعر سو هيلعت اللص +تأ ةيشأو نسامملا 385 .يبفذ زارا طر*تايضرالن اويدلءاوعملعو»# ١

 | «ظعو فرشو#تايادملازوافم موجتو#تاوتنفلاو مر اكمل 'ايمدلعاو*تالاكلا سوعدل ١
 ةياعملا يف ناك نادعب *.دسب نم نيذلا هناوذأ ىلا لسو هيلء هللا ىلص قاتسشا انادلسو لص

 اىلااكراسيف#«ب رقد 1251 لفف ل ىلا مرق سو + ءدجوب مارغلا لأ نم ناكزم

 ا ميال لاقت جدانعو نقو# أم ريغ نم دآرملا ىل ع نافجالا اوقف م دارعلاو ةيصوملا لمت

 ىف
 | هتيعةرف*ةالصلا يف ينيعةرق تامج مالسلاوةالصلا هيلع هلوقب *مركألا ىبنلاراشا*ملظمالا ||

 | مى تشع + ب قالاعال اىلعيإ !امجاب 5 ةصوصخلا ااهيأق 8 رطل لها ىلا دوجرلا ليس راش ْ

| 

 ا *«بيرغ دراوو بيت م !ءقي رطط لكذو هبي ةنو رش جهان ءو#هي رغةزيزعأقر رط*<بوبحكلا

 ل وع حصل ل م ب ا

 ا يس ادد سادم هن هت دططج ماع تحسي تصعب م حاس بيسي ع ميسم يسم تيدا اياب ديدي سيما

 م هيي صايا

 امال *«مارملا كلت نءةياعملا لبا وقتأو ايناف+هلا 2 رجلك مثر» .«يكملاديلاكذدسعم | زددعو
 ميس ب سم



 «يلن هاب 15164 يئارغلاب انرهش# يدمحملا ب تلا يق و*ياللاكى ملا يفابت اح ارجل ناك |
 ١ فتيل #فراطملا كلت ف راعب يمخلا وقسم +« رامملا كلت عامسل لها وهنمىلا قاعشاف |
 الو دع ناطرلا بوركملا سيفدت#«ناوهشالا ىضعب يف نان *ىولالاقثا دعب فيتا ىوملا يق

 | «نننالاةناظفسنعب ريع رم حمأ !5كلاوملاجاوتل الة اردع ءارتق مدنا بلاس« ماناهنش ا

 ١ +وايقث ال ال وق كل يلع ىقنت سا '«نروحر اهل هب هيلا راش كلن فار اوك الارلاس ةونهثاكواو ١

 1 ادي كلذ فرع. يئاعم م + ل اكل اله! ىلا ءاقلان + ال بسي)+ل دجو!! هل ةيهالاةوقل'الواف
 5 «اقطاو دعلا نمدي نو ممركأ ردم يفشي ر*«افرط مار لأب مركمهنق سفتي *لالإلاو

 أ نم فكتع وتنهي دلو مدع خر دعديدي نيب هحوسب لز زثاو هيفا كليق كتم ريق ابيل حران

 سيلا ضرما كلذ نم هددعام < سيسللا باقلاورج يوادل د« هياعدب الا ىلآ لزالا

 '| هتمال م 8الا# كيلا وشي مالسلاوةالصلا نضفا هيلع كريخل فد«سيسدلا ءادلا نم ىفشيف

 ةيقلاب ايه «كيدأ كنمو كيف *كيلا ةكواسم ةقيرط هنيب وكديب لمصل < كيلع ةندو
 هيلعهلوفرسيف ريشاعلا لصفلا ديب كمالسلاو ةالصلا هي اء يدمحلا بانجلانم# ماركألاو
 ب مبسول نك يمل هلي دبل اال لرم يلالو برأ كليه يحال هلا عم تقي يلوالسا ايةالصلا

 ادج #ايلعلاهنانصوا# ىلا هئايم' عمد حن# ميقرلاغناشأاوأ كلاود« مينملا خالبلادجا اذ

 دعملاك يلاعم تاقدقسم يفور و * هلالج ىفتقءتأجاوب مرقي و*دلاج يداياركد يدب أ
 ا صارخا ىلا ثرعبما هلا دبع ني دمت « ماركلا لسرلا ماو د#مانالا ضف !يلعرالسلاو ةالصلاو
 ٌْ مكيعيئاوخا عا ماهردمو + مامتر يشأ دع ماللسالاب يدب د وم هب أضت أوم ' اىلعو +مأو لاو

 «اهيلا ريصملا دوو فقرصي * هيدمجملا ت تاذثلا ةقيقح يف * هيلالا تالاكلا ةدماشم ||

 *ينامالا ميجهتعاجوبارأانةو+ يلام ا دراوشهتيلب اقباوداطصتل هيلع دووعتلاب ليرعتلاو ||

 ه«رارضالا ”تاهكم لعب اوزوفق+س دقلا ت ارشح يل < سنالا تايطاطشدلاو نذاب ارمه»أو ْ

 لكأ سيان“ مكتافص ريغ توح امنا اوذ ىلعاور صتقتالو «راغالا عاما نع تانوصملا |
 | لوالا لقملا اان ديما ةقيقحلا وكاد دب نطادحورد هدم سسوامالا «هيلكلا ةقيقطا نم

 . | نءدحال الو «ديئرطلا لباوتلا جيان ذخاود# هيلباقلا ة باكي لكهنماع ذحاف ةهيملال اورلا لب
 ْ ذخالا يف #بالكلا نم ءانركذ يذلا حرشلا ىلعالا قيقا لاك دوجوىلا قيراط مانالا |!

 ِ زرييو*لاكلا قلطمب ىلغحت نأ تشن ناف*مالسلاو ةالعلا لضف 2001

 # لايزالاب هيدا ةرضللاب قلن لإ الحلا : ةوقلأب وعام لقعلاب كلإ ١

 بيرق نم لسرتلاب نظمتل بيبلا ىلا بيرذلاي لسوت
 ص000 اا قم ٍِ كَ

5 



 | م

 عكا ىلع زيلزادلا وس  اياطملاب سرع سلا يداحو
 بيحولا نءبوذت داك ال رحل بلغ بيطلب ديو
 بلل ناذآب اعملو  ىيلئادتلا ةدلّدب اهيساتت

 بيرغ ادوم يف لاط ارث سالاطاسيفط سنو
 بقرلا ىئاولاولاذملانم 2 ناما ىلع لامولاب طفت

 هس عم تقو يللا ثرح+مدقلا يف مدقالا مدقلاهلنأب*م 0 عتاوج بحاص كقرعاب

 ماقنأ يق هنع قود نمو + لك الا ىلعالا فرشلاوزهلا سلال فه هةينسبال لا ,كرابت
 لكلا ماقملا ىلا لاكلا يقوي قرتو#لضفافسو لك ءابحدب رن مة يلب أقب ثنا ذح اف#لوزالا
 هنا هارتاما سو هيلءشا ىلع ينطصملا مستو ىلاعت قملا برلقلا تعسو فيك ابجعاو#

 نم < ن نمأللا يدبع بات نع وو يئاممالو يبرأ ينعسوأ ,*«لوسرلا هنع جرت ايف# لوقي

 «لاعتلا قش برا عسونر كل كذا د« نديرملا هللا ممدتقويفا دع سيال فيك هير عسو

 هللا يلع ينلا جورو* قار الاق دعت ةيئر :رجابلياوقو#لاكلاو صقتلا نم اباباوأ يف يلع
 دتو»*يرقبقلا هنع براق تعجر كلذ لج الفد لامع مثالي لالا ةيلك !تولب | ل3 ة لك لسو هيا

 ةلوفرس فر مشع يدا( لا رقفلا لكلا الا هيلع عاطيالر مالا ا ذهو#ارسالب قا ثعسو
 ءاتعلاودجلا لما ش دجله كلقإإتيئاكتنا كيعماخ ىمحاال مالسلاوةالصلا هيلع

 ٌ م 'ادوجلاود#«مدقلا ل ةقلاو#*خذابل ايلادهلاو عماش كاارعلا يزد ءانسلاو لاوتأ|_ضيفمو

 ا

 ا ا

 نمةيدوبعلا هتيب وب ربىرجلو «دباحل لك فقدم يذلا +لماشلالاكلار+ لاكلار فاو
 هركشاو *ءايل اعلا دئاق مو»«ىبدطعأ هئامعأ « يفتقو مهمح |*«دجاسو مش تدل دوجوم لكل يش لك

 8 «رلملا زار اوجراطعالارونلا لع الص. «ىئادسنت ىلع باجي يف مثار ىتسالا دج ركش

 نأ يئاوخ «ىنغو يداحلامزمزاممل اتوا سو عشا لما د و! نيسوق باق_بحاص

 هدشرلا يف تا! هناي اقب طوتتمدل موادثودع نار دملا كاملا ىلع هئانث ىقحتل ”ناسنالاةبترع لاك |
 هللا ىلع هانعأا امئأ اذه اي دادمتسالا نم يهاولل هعطعا ام ست لعو*«ناملا كللملاتاذ نم |

 تابيع ذهاب تنا نيا لقملاب ليادلاو ركقااكالدي وص اال#لهادل وهاجم لاهنو كرايت
 + ثال كلا يناعم نمهقح وهام مهيفهلامارققت ناب*#تاذلاب هتاذ ىلع اونثا موق لك ند #

 ىببالا لاكلاب ةبج لكن م مهتقرغار#جاومالا مهب تمض التو*جاجتل اءرحييف ارطسوت مف
 *«لاججالايق اليصقتءول>ا»«رهيلا هجولا كلذ يفاعم نم رهشني الام ةيأوناوومحاو»جاعرلا
 ا ةراكل ياك سفن ىلع ثينثا تن كيلع ءادث ىصخن ال مث ديس لاقف* لاخلا يق ليصقتر غزه

 1 أ ١#
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 | اليصنت كنت لعتميثا اك تنا»* لاح ةياهنتا اذ تسيل ضيفا! لكلا يفاعم نعدتدهشاع
 ا ىنمملا يف لاقو ملعأ ىلاعت هلاود*الامحا ماوالالجا لالا تايفجالا جاو

 قالشالا رسال ازئاح اي » قاب كفصو حدمو نامزلا ينفي

 قاطنالا ىلع ولعت نساحو * متعت يف ىررلا لأ نرجع

 قاذحلا ةيع كيف ريصلا + ةردق كفصو كرد نع يحتل

 ا ىرخالا وادم اايثدلاراد ند هلاقتنادتع ماسوهيطقا ل ا لعن 3
 ا يقارما رونو جرامملا قلاش دجلة دموك ماشا نوكأ اةالثاهراركتر لعالا قينرلا يف
 ١ ددوت يذلا*#هيلع هنافصو هئايماب هئايلوال لادلاو +: هيلا هتاقرلخم هتاخ يدالا «جرادملاو

 ١ لوأح ريغنم* يش لك يف هلالجو هلامح م دهشأ#هويملطف هيلا فرستو مو حاف هصاوخ ىلا

 )أ *هلاجب ميلجو هلاك ملكو * ءودجوف صوصغت لحم ريغ يف ءئاذ مثدجواو#هودهشت

 ّ هركشأو *«ةسفن ن نقولا هسقتل هلعن ام لع ودرسا <هلالج راوثاو هفطلراث ا_مديأ لعرهظاو
 !أأ فوفغلا يقلل برقا لاب هدمت نم لع غيسأ اه هياع تاو هسدقر“ اخ ةفرعم نمدب ينصخا مع

 1 بعلاص *ىنحالا ل 9 كالا ماقلا و ىنسألا زعالا لبا يذد# ىن# !!ةزيسولا لعملعا او*«ةسلأب

 2 ودياعش الم * لا ىلا ةقلطلاذيا دحلاب + للا اخ ةفاكملاثوحبملا قدارأنيسوت باق

 " نركب هجوف *«نابجوياعملا هوجو ئمدل «ناسنالان ناف دعباما #هترثعو هئاقلخ و هت احترم ١

 | لماك +ناوخااب هجو لكم وول لاس فولي كلا سب نرك جوو*ناوكالا عمدب
 | هلةقرتلل دن اك +ناشلاورت رثالاو لعفلاو مم الا,فصولاو ثازيا نمدجرلا كلذ هيض

 هجودل ةئم “ يزثالادجراو + ناصف ارراقتف الاورصحلا و ربعلا هجر هل د بالا هجولاف «ناتاذ

 هللا لوسر يفق انعم ير لاق *ناسحالاو دوجولاو ىتءءلو لاكلاو رءايربكلاوز نمل
 نكاف :* ىلعالا ىيفرلا يف تارم ثالث لاق« لوو يول هلا نم اسوي هلا ىلع

 ١ الا» رخآلا مويلا ىلاايندلا نممودقلا دتع#ر خ آلا سفنلا ىف لوسرلا مالكرخآ اذه

 || *ينامحرلا لعالا قرفرلا نع جرب ,اليكل«ةقيرطلاوذه عشا عيجةقيقحلا يفرعأ يقل

 لأقو يئاسورلا يلا لزااا قيارلاىلا

 يولطم ىوذا يف ءاوس نأ ام * بورا نع يرظت ارفرصت ال

 اربح هل ىوأب عشوم كيس # هريغ رطنا ةيع رعب يفإ
 بياتتوخأ يلف امو يدأم * هل يلك لب لما ل يبت
 بويعلا لا جايالا كأذ نسمح نم 03 كالك مارغلا د
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 - - ع كم تملا

 بوجع ىرخان أش امو بهجت * اذ نا يدنع وهو هيلاويصا

 معاو لماكلا نا فالا هباتك ةمئاخيف لوقد# يلبجلا جركل ادبع للاب ف رالا رهاوج نمد

 ىتةهقلا ىلا نوكسللا ىلا براقال ةليسو ريصيابيلا لصاولا نال كالذو ةليسولا يكب رق ةلاماقمنإ

 راو ةيفالا قئاقل! عيج نع لصالايل ةجذاس بولقلا نا اه يف لصالاو ةيىلالا قئاقحلاب

 اهسفنيف عيغليقل الف ةجاذلا هذهتبساك !ناو مال م عملا وزتب اقام ةقراقت تناك
1 

 :يثلا كاز فاهسفن رظنتف باطلا وا ءارماك اهل ريخلا كللذ نركيفاهريغيف هدعاشت ىح 1

 حاورالا ةليسوالوا حلا مسماقةلاعالا 3 يذلاكلذ لتس هلمعتستوارمسفتأ هليقتل ْ

 ىلا ماسجالاةليسوةبر 1 ماقمىلا لصارلا يلولا بانة لالا ف اصوالا ىلا ضرركلا ىلا |

 أ( ررمالاب هدسج قت نايلولا 2 الف راثآلارووظأ ةيحلالا ىتئاقحلاب قتقدتلا ىلا نوكسلا ظ

 ِق دل سو يلولا كلذ فوك فق ةبرقلا م اقمزهأن هيلو ققحت ةينيكهندها ثءدعبالا ةيلالا

 ةليسولاف ملسو هيلع هللا الل مدمخ تايسر ايو الأو'ايبنالا نم لكو قتلا ةجردملا غرابلا
 بييطأ ماقم ءادعبا للاعا ماقد ءاهتناوةلخلاماقم اهبئارع نم ةين 20 ماق نيعيف
 يناثلا ةروص ىلع نيةشعتملا نم لكرواغيف يداتالا ىشعتلا لع نعةرابع يف اذلا بيبا نال
 3 أدل فيكايتاذام_مةكعت ناك ان حورلاو جلا ىلا ىرتالارخ آل ماقم ا
 رخآلا ةروص يفامهتم .لكر باب مىرخالا يف حورلا) أ اندم ا يدل يفد 0
 نيل نأ ملسر هيلع هلل ىل دسم هلوقب زي زعلا هباتك يف ىلاعنو هناوس راكا اذه ىلإو
 عطب نمهلوق كلا ذك و هسنن ماق» ملسو هيلع هللايل ماد ماقا ها نوعيأ مت ا
 ا وتلا ل ءارالزا ارغادم سيال لسوديلء شار س يبل حرص ع ل عام دق وسلا

 يف هلاةبج ناكر ايءاي هل لاقف كتبحت نعينتلخش 5 ةبدع ناف يفر ذدا هللا لوسرايهل لاقت

 هللايلص دمع نعابئان انها ناك هنا نع ةفيلخ كانه ماسو هياعمللا ىلص دم ناك املا يجبعت
 درفت انه نمو* كاز وهاذهواذهوهكاذ قف كلا ومطلع اوةئياغا وه بئانلا ممل ودلع
 همعخ كلذب هل ديشوانطاب ةيملالا تاءاقملاو تالاككلا تت لاككلاب ملسو هلم دنا لصد

 يذ ةقيقحب قتلا نع:رايع ماعلا ماقموماتملا ماقم لوا ةبحلاماقم رخو ار هاظ ةلا رل' ماقم
 ١ عدل ءايشالا كلت نوكتف كلذ ملا لصب نا قرافل نكيالاعر داوتيفالا مارك الاو لالجلا
 قرتي لد اكل لازي الاذه لجالف ليصفتلا لييس علامته لصالا ين يمولاجال اليس
 هتاز يفهّشا هب بحذي اء يح لهي ف قرتي يلولا لاري الن ةياهندل سبا ىلاعت هنا نال لاكلايف
 قلخل ا ىلاةلغاماقمنميلولا مجري دقفاهريغ نو دل كه ص ةتريغةي دوبعلا ءاقم نا ملعأع#*



 !هغأ
 يي يبي سل

 ل 0 ل ا

 اذه ةدئانو مانظن ماقن نم مج دقو حلا ماقمنم مجري دقو ةيدوب ملا ماقم يف للا يقين ||

 ةنديههلةد بل اقفل لاا يالا ةبترااأنيدبلاعوسرةدوبعلانامالكلا |

 آ لبو ارجل بط ن نعاي راعملاءت هن دبعأا ن ص .ريلألاعإ رودص ةبدويملاو# ءأز دل باطلدب علا |

 عيج لع دولا اقل ٌةنديشأ كلل ذلو هللا. لمعلا ن عةرابع يش تدري هلاو ىلامت ثا دلاخ اللمع /

 تاع أقدمت نا غدر اع نال عي حب ردلاِت ! اقوة يحسم هع اق ماتفلا م اقمكأل ذكو تاماثالا

 1 ىلاعت نبا يف قرازغلا 1 جيا لصي يق جلأتام ءاقاأ يم لوجةبرأ قا ماقم .يلوأ عوأب در ع يع ءايلرالا 0

 أ بيست اهيف هلنوكي مقل واط تاما عيجايلا هاوصو تلا اب يقل, أقم ىف قمت هنال
 | م»أ صتخا امناو ةبرقلا ماقمسنن قمر * نوكايف بمحل !ماقم نم بيصتوةملاعا ماقم نع

 ا بحلا اقم هدرجر ىلا اراثآ اتا نم وع برقا نال ةبرقلا تاماق. نم ةبيرم لمبلغ

 ا ةبرقل !ماقعد هب ناوتل مسا وه احلا ماقموةر لال ارظانملايف يدل اءاقألا ن نه ةرابع هنال كلذدعب

 8 ةيرقلا تاماق» حج لحس اعلم را ككملةياجنال لاما ال !عباهتىلا ليبسالو

 د

 ا

 ا
 2 نم ريلا لامعا رودصٌمدايعلا ناو همدرب كاري دويعلاو ةداعلا نيب قر ,ةلاو تاماقملا عيم ىلع ا

 أ

 ْ ماقملا وهتب رقلاماقم نال ماتخلام ءاقميف ينل ثراوو» ءايلرالامتخ وهف ة!رقلاماقم يف لصح نأ

 | كالت يقادرأ وع نوكيندحا اييادمدقتبال ثيحىلا اهيف برقملا باع ذل ةليسولاو دوما |
 ةالصلاهيط راغادقو ماسر هيلع هللا ىلصدمح؟ كلذ دقتعي ترا يغبتب رةيحلالا تاماقثلا
 انا نوكأ نا وجراو دحاومالا نوكتتالو ةنجلا يف ناك« لعا ةليسولا ناملرق تاذ ىلا مالسلاو

 مالسلاوةالصلا لففأ هيل# مان ادل نوكيا دب الف دوجولا يف «ديلاهل نك هذال لجرلا كلذأ
 ١ دمت مقنع«. كت نأ ضالادبانك ١ اهمت* يبلا يل ا ميركل دبع يديس ةرابعشهتنأ

 أ( ةينو هلا ةٌءارباك |دحاو ةيترلخل!ةقي رام يركب قلص ديلا يدوس هلا ف رأملا لاغأ
1 

 لها نم ودو ماقللا هسفن نمل للا نع ةماسبلا يردلارننلا غ0 هتلاسرر ايف هنعشا يشر

 4 نمل يناعج# يدم مال قاتلا ءذعرتخ انام نع دقو مقل يق وم 2

 | لمج رهانع مندل ن هنا كل ملعا *يب-حد يبو ءنأف ير ب انيععم لوقافد# ىدنو يأ ىدتقي
 / لكاو وة دا را ٌءادهشعبع خا لملسو هيلعمثلا ىلع اندبتذأ دج مهم قئاقملا قوذيفكل ا

 : | ةبسنربلاةيالر يت :رعاظلا يف ةوبنلا ةرالو باب معه كلن ذك «ةرتفلاب درشملا ارطئاح
 ةبالرا را معو درس هلل سدق نيدلا 2# يدي ةينطأب لاةيدسملا !ةيالراا| تمعن ادقو نطابلا

 8 بأ ايعرك ذداو*مالسلا اتم هيلع *«مادقملا يدها دمت *مامالاب ةرهاظلاو ةنطابلا ةي دمحم

 طل سل 7 لاف« ةيدملل ةيالولةخ هنأ نم 50 أ هتاحوتف يف نيدلا بحب يديم |

3 
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 هللا ىله لاقت مالسلا مهيلع ءايذنالا يقالثمانأ برض نيح لسوهيلءهللا ىلص هللا لوسر نا ظ

. 
| 

 لذ ةنبال اكلل نانا تنك ةدحاو ةنبلال اهلك اف اطئاح ىنب لجر لثك ءايبنالا يف ينعم ملسو هيلع
 يفهيشت وهوطئاملا اذهاهيماقيتلانيللاب ءايينالاو طئاخلابةوبنلاهبشن ينالو يدعب لوسر
 سس هيلا ىلص ناكمنوللابالا ءروهظ صب هيلاراشملا اذهطئاخلا ىىسم ناف نسا ةياغ
 ةضف ةئبا يهذو ةضق نولي ةينبمةبمكلا ئانلا ىري ايف ىراد 45 ةنسةكع تدكو نويبنلا ما

 || دجرلا ىلا تفتلاف اهتسحمملاو اهيلا رظنأ اناو» يشاهيفيتب امردانبلاب تلك دقو بهذةنبلو
 ةنبأو ةضف ةنبل نيتنبل مضومت ب ارق برق يءاشلا نك !ىلاوهو يماشلاو يفايلا نكرلا نيب يذلا
 | هلي يذلافملا يفويهذةنبأ صقنب ىلعالا ف ملا يف نيفصلا يفطئا1لا نم صقني بهذ
 نيتنبللا كلل: نيعانا تنكق نيتنبللا تالت عضوم ىف تءبطن ادق يسن تي أرف ةضف نبل صقاي

 نيعيا لءاو فئاويفا ماعاو رظنافقاو اناو صقتي«يش ةبككلا ف قبي مو ظئاحلا لك
 الوأتم تاقورملاعت هللا تركشف تظقيت -اويتا نيعام مناوكللذ يف كشاال نيتنبللا كلت

 درك (نأ معو مالسلا مهياعءايبنالا يف اس هيلع لها لوسرك ىفنص يفعابتالا ينو
 هبريغ يف وهيل للا لص يبا ثي دح تركو ذي زعبمللا لعشلا ذامو يف ةرالولاهلا متخ نم
 أ لها نم 2 ناثلا اذه ءالع ضعب َلَعياي رت مصقفةعبللا كالت خاكمنا وطئاحلاب لدملا

 ناف ةمركت لعام نا ىلاعت هاف وه نع يئارلادل تيمسا ويف مقواجا ليو يف يفر يخاف زب ربن
 صبي ملاعت طل تف نم كلذ ناو لمعلا الو ةئز اوما الو ريحستلا لبقي ال يحلالا ص اصتخالا
 قطصم ديسلا لاق نيدلا ىبح يديس مالكي أ عننا يظملا لضفلا وذ هللاو* اشي نم هتمرب
 وه نوكي ةراتومرصع» ايوا ءرثاد هب هللا مت متخدوجو نمدبال رصع لك يفر هدعب يركبلا
 ريف رووظلا هلو+ماَلا ىلحفلا هئاماقم ل اوصاو#*ماتقأ ماقم هماقمو» .ريغ نوكي ةراثوبطقلا
 زاحو *«هوجولا يئارمملع زاج#فشرلاب هداش راو فشكلاب هريسو#ما | نودبأ ميج
 بنار ميلاوة#اهيلع ماطا ىتلا هنامأةم_ وص | دع اتلاو ارا تناكف:«دوهبشلا رارسا مه
 ٠ ريدك لع هلاح خي #اهيلا لوصولاو اهرارسا ىف وقولل فشكلا هل ىو اينلادوجولا
 ىتلا هتديصق ىف ينغلا دبع خيبشلا انخيشلاف * ءايبغالا لع خيال فيكف* ءايلوالا
 اههرس هللا سدق ركأللا ماملا اهب حدم

 ديجلاىلوا فيكك خيال والا ىلع * ةيالو مث درف رصع لك فو
 رصنلا م ديب الاب صخ دق * رسملا ليس دحاو وهو متحلاو ةيفلالايفاذلقو

 ةصاخلاةيدمسلل ةيالولا تحل ني رشم انلق مث 2
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 مثكا هيف ىدقالا هل درف # مخ :> نيلماكلا ٠ ءايلوالل

 مهينكت هتادادنا نيد مهيذ هنم راك نكي لو

 تصخ ”يدحلا لماكلاب * يتلا ةيالرا اولا متخ اذ ناو

 انلقن ىدملا وه يذلا ةماعلا ةيدمحلا ةبالولا مخ انرشا أ

 تاع دقيبلا ةيالولا هيف * تَنْخ دن رخآ مح و

 لاق لاقةقباسلا يليجلا ع ركلادبعيديسةرابع ركذامدعب يركبلا قطص ءيديس لقت
 لسيدي يل لص دمحم درفت انه نمو لماكلا نان الا هباتك رخآو !يفءرسلا سدق يل ا

 هترابع رخآ ىلا ارهاظةلاسرلا ماةملهمتخ كلذي هل ده وانطاب ةيملالا تامانقملا مخ لاكلاب ا

 يلاغك نم كلانلا ءنجلايف تا ةةدقددعهللا انعيفاهبنلا ف سوب ريقفلا هعماج ل ركيد ةشبسلا ا
 يسلبانلا ينغلا دبعيشلا ريبكلا فراعلا يديسل وق هنم١ ١” 5ةحن يف راهتلا رعاوجا ذه

 نا مد“ ءايلوالا امنا ركنا نمىلعادر ني دلا < فراعلا صققتنم ىل ىعنينلاد رئاهياتك يف
 ابعني ال ةصاخل !ةيدمحلا ةيالولا ءاخ هئاءاوعد نا * ءايبنالامتا نسما سو هيلءهنلا ىلصا دمام

 ةرابع ءاهعنا دعب تاقوهعجارق كانه هل اقام رثكآى لا هدعباميفالو هرصعيفءايلوالا رك
 ةيالوأل ةيمعطا ةينرمنأ لعل ديامسريغمالكيف تيأريفاناشلا | ذه يف يتفلادبعى ديس

 قوتملا يندملاىشاشقلانيدلا يصدم اهلهأن هرم ناكو ةيفاب ةبترس يش ربك الامخشلا الان يتلا

 كلذيئرث الا ةصالخ باتك ةرابعانهلةناوشلانههتلقامر متنا ةروملاةني دملا يف ١٠١05 ةنس

 لاق دقنهرصعيف ةيململا م اقم ىلا لصوو هنعال يضر هتمجحرت "يلوذ قد دئنلا

 بيجلا قشبةامسملا ىوطاب ناخيش دما نيملامسهقلاب فرامل ةل! بر شماح لم هطاع دجوأميف

 وهو ةصاخلا ةيالولا هبا ممن ناز لكيف دحاو وهو مشماو هلرقدنع بيغلالاجرةفرعم ل

 لك اهبل زني ةيملاةيئرم ةصاخخا ةيمشحلا نا هنادجو ققحتي يذلا «هصن ام ربكالا خيشلا |

 هللا لوقي نم ضرالا هجو ٌلَعقبب ال ناىلاداب الا دبا ةعطقتم ريغدن امزو هتقو ب اما دحا
 ددعلا ةبتراظناحلارفصلاك اهب ماقلا ريصي ىتحارب نيئاقلا نعةيملالا بتارماولخ مدمل هلا
 ةلزانمءانلزنواقح كلذب انققحت دقو تاجاحلا ىبققلو تاحلاصلا ما هساقتاب دعب ودابقاميف
 ريغن مانيلا مهنمالصتنمأ دنس ةروكّذملا ةيمشلعا لها نم يخياش نهدي 0 نممو اقدصو
 هلاقاعدمب لاق هب رو بيغلاب اجرال .هبلك مهسداس سفتا 3 ىلامتدهللانذاي عاطقلا
 يعور سفنو يملانذا نع الا مالكلا اذه لثي ملكتيال هلشمويف دملا دم نبدمحا عيملا دبع
 روكا شاب ةصاخ تسيل يال ولا ةيمخ ناب ةحيرص ع ورثالا ةصالخ يف حلاة رابع تهتنأ



!1 

 * دم ع سمت سو

 إ ةيدمغاةقيقحلا اةبت مولع تاهينتاب 2 :؟ يحاصةفوصلار .اك دما مهمو

 ا <11 تسرب يف هسا تادجو يذلا س 50 انكلا اذهالم هع فاي ةردرعاوج نمواؤ#
 ا

 1 هقلاوع م ماى! ماطي نميوجر او هور مجانح دعا 5 اهردعتكتسات تادراؤةيرصلاةيويدخلا

 ان 4 !ريثك نأ , عم ةمسأب هيأ حرصت كر خاذر ءعدمجلا اذه مط رستاذا ىتسانهدتشينا

 ا # هنعشأ ى ةرايل ماانبنيدلا !!ىم يدي دربك الاغيشلاك 4 وصلا ةأنعارلقت مدقل هيتاسم
 ةنعالا يخرهنلاو لاق كد ذدملا ت .تاييبذتلا ب انك صان ف اوميق دنع لقنلاب حرص دقو

 مسرلا نحيا هللا م

 1 اصوصخ# ىناعمانيذلا»دايعوت مالسو ثدملا ا ول[ ودعت ديس ل عقال دو

١ 

 ا
 ا

 ١ وأن يسرق باقك هند ناك ىحدي رثذ هدرش ولك يذلا »تفل هيفسوديلوردلو رودي ىلع ١

 ةلينيئادام السوة الص ملسو هيلعشا ىلص *يمظمااة يب وبرلا رهظك صدقلل دمج قدا ١

 أ هدوتو ةيدمحلا ةقيقلسا ةيئرم ولع ىلع الاد تابهبنت © يفادسباما+ا ايعتاالوعاطقنا

 ا انتنسلا دمساو اهك اود انعام فرشتنوأه بغبانب ولقى حت هثاروىت قت ضعب هب ف شوك اماهب

 لقعلاب ةايسمقي معلا ةقيفملا نا طءاهكل والا هيبنت ا سو اهيحاص لعمفا لسا ١

 ضرالاوتاوسادب تاق دل قلبو« لك غال تاع يدلل« ٍإ 1

 تربط اسك اواهي ءايخالا روبط ثيحن هءايلا ةيددحلا قب 05 وذم ءاممأ نسحاو هايلأب و 1

 | ا نع مرد يش لوا ءابلان ًاكفدعارالا هنع رد هيالود داو ىلامت قس نال ءابلاب« ايشالا

 | يف ثربظاهنالا رتبت رم ةهج نم هاب يشواوتأذ ةيج نه يلا دحو ةقيقحلا ل: فلا نحف ىلاعت قلل
 ءايلاف «لاعتدل فلالا مما قيي و ىلاعت ىلا نعز اعقل ءاب تيمية دوجولا نم ينال ةبتملا ْ

 ا دحاولا يقب وءابلآ نم ينعيد دعلا نمددعلا راصف ددع ءايشال اود دع يعف ةبتراذ ةهجن .ناما

1 

 ٍِش

 ا ةطقلا تناك اذبلت لمفلا ةرضح يف :دئاز ءالا نأ ملعأ عام .زةءاس قم هني دحأ يقدح الا
 ا ةطقنل لا مداح نكتم هابل رث مالا ناكّرلفةيدحالا ايلا ةراشأ اهعيب يفرك اعلا نرب معمم يتلا
 | نا ملعا 6 يفاشلا يبس ملعا ىامتهلاو هابل الامل رثالا نا ةطقبلا ء.ذهدوجوب تبثفالصأ
 ُ وعر كانثالا ن ..هققطانلا سانلا ةبتومملاعلا نمد هلك اال يذلا ل ماكلاناسنالا ة 7
 ْ نع نيلزانلا لكلا ةبترمو ماعلا نمةيواطماةيالا وه يذلا ملو هيلع للا ىلص دمعات ديس
 || نع لزنن؛ ةينرمو»* ىميرلع هللا ىلم ؟ايتالا مونا الأ نم ةيئاحورلا ىوقلا لزج هتبئرع

 .| وه نميقب ادن ميلا ناوضر ةئررلا مونانالا ر«ةيسما ىوقلا 4 ناب وينبت

| 
 ا



 مك
 يمس مح

 ا يدل نانال يف يفاويحاجورلا ةلزغبمبةناودحلاةلج نع وهر لكشلايف ناسنالاةروص ىلع
 ل فشكلا ءاطعا اخ ةقطانلا سقنلاملس هياعمتلا ىلصدنا انئقاماو + ساسحالاو ومدلا ىطعي
 مرملا يف ريبكلاناستالا هنأال سانلان ماعلاو سانلا ديسان ملسو هيلع هللا يلم هلوقلو

 | ناسئالاوس  ىلاعت هللا ىوساكم سو هيلا ىلص هن أشن ةروص هنع رهظتل ةيوستلا ف مدقتملا

 ا ماعلا لم م ةكتالخلاو*امات اناسناهب ناك ام احورهحور نم هي : خنت م هحور دوجو ل دل دعو

 ١ يذلا ناسنالا دوجوي الااناسناملاعلا يلف نجلا كل ذك و ناسن الا لايخ يف ةرهاظلا ةروصلاك

 ١ سفتلا هذه نوكتالو ةقطانلا«فتيالا اناسنا نوكمال ناسنالا دشن نا !كةقطانلا هسفن وه
 0 دمع انيس نعةرابع يف يتلاملاعلا س كال كلن ةيملال' ةروصلابال ةلماك ن اسنال نم ةقطانلا
 أ روسلا يف عرتتلاو“اقيلاو دوجولا يق ةيملالاةرو هامان لالا ة جرد تزاع سو هيلع ص

 || *«عورالب ىوسملا دلل ةلرغت :) وباسم ىلص هروملظ .قملاعلا لاح ناكذ «ديملاعلا ءاقبو
 ظ ةلزنم ةمايقلا موي سوو ىلع هثعيبهلاحو# غانا نم ةلسو يلم ىلص هتافو دعب هلاحو
 اداسحا ال قاخزيقلا نمد قام لع «حاورالا ءذهدأتي ىلاعتلا دارا انو*موتلادعب ءابتنالا

 ملعالف ملاست هللاو توملادعب 0 ىتلايفايدلايف اهداسجا ئر ٠ عاملات ددعأميت زيك ةيخزرب 5

 | كن أك اهيف قمل ادمتف كتوابع ضرأ ياما ةعساولا ضرالا نامل اا ثلانلا هيبدنلا نع

 اهل رهاظ هناب دهسشي كتريصب نيعو ملاعن هل المي قلي أه ىلع كرصب تيح :رمكتاذ يقهارتث
 نم هقستس منيب و لايخعا يفتأ أ دابعلا نم ىلاعت هقضتن أم نيب كت دابع يف عمت ملع روهظ

 | ةيناسنالا : ةأشنلا هذه ريخأ اذهسيلواديقمو اقلطمم ديعتن لارا نطو“ ريغيف ةدابعلا
 هللاهبعب تافراخلل نم دوجنرلا يف نم لك ملعمملا هئيب همرحلا همرح ىلا هت هنلا رلعج يفلا ةدوملا

 الادبملا لكيالوةدهاشملا صيلاعت هلادييدلاف لماكلا فراسنالاالا بيغلا ىلع ىلاعت
 مان اق ءاوك ميج مار دهاشملا لعم دبع ذاف ةمللظ لكلب زي يذلا روتلا هناق لماكلا ناميالاب |

 قمدقا كلاموتأ زال لري نكت ازا كنا ملعاو# هاوساببءوقي نأ يشبترالوهريغىلاعت هن دابعب
 هللا لص لسرلا نا هت نا كالذوايلملا ةجردلا هذه هب كلل ل هيام لع كلدأ انانةجررزا هذه

 تالا سرلا نم ىلبق ممل ضقت لك ىل امن موبر تال. -ر لوبقل خو !سانلا لدعأ إب هووهيلع

 موقل الا مهمين ثحيإ كلذلا بكر رجثانم هجارميف ىلاعت هللا ءاطعأ أم ردن ىلع ةيحلالا
 لاسر هبا مإسو يلم مادا ةديسانأو روصقمصاخ جاز - ىلع هثال نينيعم
 | جال رن جار « ىلتهنوكلاالا ةماعلا ةلاسرلا هله لثم لوقالم ناك سانلا ميج ىلا ةماع

 000 ا هاش مولا هتان أداب كة الا لدعا سو هيلءهقا لس دياز ةلوسروينلك



 ا

 !ةيانالا:ًاثنلا ٠ 11 رو رهظي نأ يبني بنام لكأ ىلع لامن لا رتنا تدراو انمتعاذاف |

 555 هانا تلعدق كاما 1 لئسملمجاوإسو هيلع ىلا عابتالارنامالا ملف |
 روهظ لك هن ارم ف ىلاعت ىنأ-أ رو لن نوكي 5 ةرميف سو هيل هئاىلص دمحم انديسأ ىل# نا

 ٌ سو + هيلعشأ يلص هنارميفىلات ”قحلا تكردا اذان لاك نم هثارم هيلع يام هتسح او هل دعاو أ

 | !بناوالا باب يفىرتالا سو ديلعهلأ ىلص هنأرم ريغ يف هكر دن الا هئم تكر دادف نوكت
 ١ ءرشلا الواو لوقعلا هليوم عرشلانا] لكاويبهفنىلاعت ىف ولات يتلا ومالا نمدب ءاج

 ١ لوقءلا ترصقامنامالاوةلاسرلاراناطعل كش ىلتملا ان رظن ثيح نع كل ذانلب الدب ناعالاو أ
 || يئارمو انتج ما ترصقاماناطعا كان ذكىلاعت قبلا يناجن مللذاركاردأ نع! ناولال للا
 ١ مراهم ارمي هكردتنأ سو هيلع هلل يل هنآرميف ىلجتامكلاودا_:رعةدهاشملا ددعانيو اق

 1 الف ةحيصنلا يفشل تنأب او كدصصأ دقت انيع يلجتلا دنع هت دهشا يغةلاسرلا مس هب تندأ

 ١٠١ دهشت رايبلا ديشت نأ رذحاو مل لو هيلع ىلص هتأرم يفالا ىلامت ملا دهاشمبلطت
 ا هبدادتقالا مزافةيلاملا ةجردلا نعش ذ كب لزنيهناق كرم يفىلاعت قالا ن مدرسي ا
 كمدق شف ,ر هيلع أ ىلص كوين مدق هيف ير الا تلو دويتو ابالاو

 هللاو ىنلزلا ةناكملإ يف لماكلا دوهشلاو ايلءلا ثاجردلا لها نم نوكت نأ ت درا نا همدق يَ
 هنوكىم ةيرجولا تامل ارواب هتاذل هنا ذب لت ا ىلاعت قا نا لعادل عبا ارنا هيببعلادلج ىففوملا

 ١ نكمال يذلا روتسا ا بيفلا يف قلخو لامجلاو لالإإ!نوب ةمييملا حاورالا تروظفادي رمواملاع
 يبس بيترتريغ نم دحاوةمف د قلنا !ذهناكو لعالا رصنملا يقرا نمدحال هةشك
 أ كلت ريغ نم رثسآل آدجوا ىلاعت هنا قملاب قل ليف هئانفل هاوس نأ فرعي حور مهتما هو
 ! هللا نإ نوأرعبال سا نلاو يبقا ما كد اضع ضر !يف: ريغ احاوراةمدقلا ةتر أ

 | ماعنع ةجراخ ضرالا هذهرلاخلا اول اعت هلل لملا نم ماتم - ىلع نمل كو اوس وان ىلات |

 لازت الو ليدجلا اهيلع زوجيالوةريمتلاحا احاورالاذمل ةيناكم ةبسناضرأ تيعبوةعيبطلا ||

 مييف هلو لاثم ضرالا هذهيف لماكلا نا تاللرىلانئاماعيف قيساملداب آلادباكلذك
 | رصنعلا اهنا ثلاعلا ثق ذلاشم لع ماعل كيف وهو رخل الاثم لوالاحاورالا فداوظح |

 اذهو نيملا يقملاعلا كلذل دوجوالوريط تلاوني ودعلا ملاعىملا ةصوصخت ةتافتلادل مظعالا

 ةقيرطلا هذه لها ىلع ذا يذلارتسلا دهع الولوملاملافيس وجو لك هيلا رامشملا رصنعلا

 أ كلت دعب دراولا ناك امل واف هب ىلامتهثلا ىوسام لك ق لست ةيغيك اني وهيفمالكلا انطسبل
 | انا ةنافتلالا كالثو ريطستلاو ني ودتلاملاع لوا هنال لداديف ليقول والا لقا ةتافتلالا



 رت سا ا تت شلل
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 | ىلا هريغر لقعلا ىلخ نمدوصقا] ناكفملاعلا اذه نءلاوكلا اهلينلاةين نال ةققدلا تناك

 هل دعاوتلا ةماقة دعم د عكلمو ]ملا فيس قبس 2: :اثابيترل ة ةمدق ار أيسأ : را اءلثسأ

 مدقل ن . ءدبالفملا نأ نع ةباينلاو دف الخلا: ةروصب رهظي هروهظ دن عدأ الإسو و هيلءهشارإم

 دمقلابةيلوالا هل تناك ناو لعغلاب دوجو« رخآو» نوكي ناو هلع هتكلعوع يذلا !ءلادوجو |
 لاو روجولاو 2-0 نوعورف ةياكلا ةيانعلا ترجوت ايلا ة دوق يف ةيدمملا ةفوقلل ا نيمف

 0 ملعأ #3 سهاطعا هيبنتلا وعلو هيلع هل هللأ ىلع هينابميف لكلا فرشالا رصتفللو ىمظعلا

 زيغلل امي لصاف عماج خزربدلو ءاممالا وعو نوطب هلو ملاعلا وهو روهظدلو دحار دوجولا

 رووظلاف ماسو هيل متنا ىلع ىل لءاكلا ناسنالا ودو روهظلا نعنوطبلاو نوطبلا نع ر رولا

 ًاهيلوهف 1 ل#تايينام لك ن او ءاهاضم هلو هلك نيب وداعا لم ل1 تناستالا تا اذويلاعت :قحلا

 لمعقم هسفن يفورق لصفم ىمكلا يئام لكو لم همسج يفورف لمي شرعلا يفام لكك ل صنم

 مزلتسم هتاذلبىلاعت ىلا لع نأ اككف ةينوكلاو ةيملالا بتكلا عيل عماج لماكلا ناسنالاف
 فراالا قسيف لرقن كل ذكم هنا ذي هلع نمءايشالا ميج لعب هنو ايشالا ميمي
 الاحأ ءايشالا ميج وههنال هتاذب هطكومعأ شالا ميم دلع مزاتسم دا كيدملعنأ لع لا

 كلذ ملا ىلاعت هلوقمىلا رظناو ءايشألا ميم فرعو هيو فرع دقه فرع نقال يصنتو

 ماللاو ءايشالا لوا هنأ ثيح نم هي دحالا| تانلا ىلاعب ؛ راشي فلالاق مينو 25 2

 وهو عملجلا ١ كرولا اهب راشإ ميللأو ةيدوجولا نايعالا ىلع طسنملا دوجولا ىلا هب راشي

 ملعأ ىلاتتاو هيفبيرال باتك لماكلا ناسنالاو ماعلا ويلات قحلاف لماكلا ناسنالا
 لكك اهرفيراسلا وهو_لاو>الاو تاماقملاىلعا ةبحنا ماقم نأ ملعا 9 سدا لاه بمنلافك
 درجولا لصأ ماقممنال *داغتسيا ون اهدمي لاح واماقملكر#دارياباق ايلبق لاح وأ ماقم
 ابيرح ىلاعت ثلا هذنتا يذلا ملسوع عدلا لم دختان ديس و موفد دمرلأعلا أديمو#هذيسو

 ىلا هللا ىطعافالمقسو ارلعارلك قاتلا تعرفت ديسلا اذه غيت نفالياخ ,ريغفا اك
 نأ مانإو#ملسو هيلعدشا لم دما: ديس وهر ثادوجوملا لصال ةبحنا وهو تاماقملا ىلعأ

 هللا يلم دمحان ديس ناك أك ةلمخب ا يلا هب ققحتلا نع باج ةرملالا فاصواب فاصنالا بلط
 22 22 2 ااا

 أ تانيا هنأ عار هءاليصفتواعج امل ارموبفاسمئيبامورووظلاٌءارم.نوطبلاو نوطبلا ٌةآرع

 !| نيب و ةاهاضم لماككلا ناسنالا حورو مقلانوب كالذكت لهغمابيف ورق لصف ءاهيفام لكو لمع
 أ( داو لكو ٌءاهأ اضههسفأر يمر ملا نيب وراهاهم هةمسدجو شرعلا نيب رداماضم هيلقع وللا

 ١ هبلقيف وهف لصفم حوللا يفام لكو لمحت هحور يف ورق ل ملقلا يفالكت هيهاضب لة ارم أهيم

 سو



 خ4غم١

 عج ل

 مسالا رابتعاب ىلاعت طا وعباإ ر يالا بر نأ ملعا## نمانلا هيبنتلا وع عا ىلاعتثاوةيملا |

 # ىلظعلا ةيوبرلا ممله يغدر ةصعخملا ةيوبراان لوألا نرمالا رهظم سو هيلعشا ىلسدنال |

 تدجوفل ةيالطعلا ةرضحلايف يفاسنالا عونلا لصا يش ىتلا ةيدمحلا ةقيقلل دج واذ“ اراك نوكن
 ب ا ا

1 
 رنا هيلع سلو جبصأ ٌمنيسرق باق ن نمفدأب برغأ .!1يق ىلاعتهي ر نع ناك يذلا ملسو هيلع

 ىنعي هريغاماو» هترطقيف نكمل يشهيلءدروالو هيف نكيجل رسأ هيلعدر رام هنال كلذ نم
 ا رولا نم مقربتي ناك هيف رث رثارءاهياءدرو بي رغ رماديطدروام هةفمالسلا هيلع ىمومان ديس

 / ماك ماسلا هيبدلا ملا ىلاعت هلياو ني رظانلا راصباب أي ناكمنال هو ل لادكلا

 ا هحور ثميح نإ 3 ريجكلاملاعلا ةنعسأ كالت االابتكلا عي 0 ارباتك لماكلا نأ اسنالان

 أل ثرح نرخ ظوفحلا يول باتكيتس لقت رس نمر ياتكلامايرعس ! يقع باك هلقعو

 كردي الواهسمجبال يتلا ةربطملا ةعوفرملا ةمركملا فصلا رهف + تايئالا ووو باتك سي هسفن

 أ بلوس ا وماما يع كلا نم ترك دامو *«ةيناملظلا بحل نم نوررطل لالا اهيناعمواهرارسأ

 ١ بتكاضيأ يشف تادوجوملاماكحا هيف شقتنتدوجولا يفاملكفاهعورفاماو* ةيملالا ب تكلا

 )ا يواكب تاغ رأا جوش ءو* تاياغلاةياغر ءاممالا ميج اشنهرهلوالانيمتلاور# مظعالا

 1 تمل كي دى نر لسوف عفط سدل سرا ىلا هو ةرامالا هيلو ابك بلاطلا بم

 ( - لكذو ةعياتلا نرعلار ةيحام ايام س٠ لعل يفةروص ةيحلالا ءايمالانممع أ لكل نا اعأو

 ار ماطظملا كاتبا راةاممالا كلتو ةيليعلاح تادردوأاو راقب مسمر فةروصأ ب

 ا اميج لعضيفلا 1 يذلاةيذالا ءايش ِ ايشالا عي مماجلا هلل م ءالةروص ةيدمجملا 13يق 6 ان#

 ا وه يذلا اهيف رماظلا تزابابكم املا ر 1 م برث يف ين ةيدمعلاةقوقم اذ: رملاءت وب

 أ مسالا بح بهحام نال ملاعلا 2 راب بر أ ابي وملاملا رهاظ برئاهرهاظبف باب رالا بر

 1 هثيرشإ هج نال لو هيلع هفأ ىلص 2 أ رم ةهجس رع هما ةقاطملاة ب وب رآأ هلو ماظعالا

 نا ملعا و مساتلا يبنتلا 98غ ملأت هناهيس هب ريا جاتحم بوب رم دبع ةقيقلا كلت نمهناف

 دحأو دبالا ىلا لزالا سس دوجولا ةرئاد ركرم وهوملاعلا ماكحا رادم هيلع يذلا بطقلا

 / رمتح ل كيف يبنلاف د دعتمتر كلا كس رابعاب وةيدمعلاةقيقحلا وعائاةدحرلا 7س رابتعاب
 || يأ لازي الف اقاطم ءايلرالاىلاةيبطقلا تبلقتا اهترثاد مامناب ميرشتلا ةوبت ءاضقن ادتعومبطق

 1 نأ ىلا#م الظلاو بيلا اذهد يلاعت هقااطفج + ماقما اذه اًمئاقمهنمدحاوةبتر )ىلع

 نأ ماا ردا يف ىلامز هللاوةفاطملاةبالولا اخ وه يذلا «ايلوال تان رهظو
 || ةقيقح يناحدماشي نا دارأرهناذ يف هتالاكر هتافص ميج دهاشر: :اذب هتادل لت ىلاعتىحلا

1 

 تح
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 ةتباثانايعا تراصفايايسقت ا دوجو اهيفهدجواايلامحا اووجواه دوج باولك" ملاعلا قئاقح

 اهيحاص لعهللا ىلع ةيدمهملا ةقرقخسا ةطس ارب تا صحامن امال اكو نيملاو للا يفلاعلا نايعاف
 نب نيدلا ىبحيديس ربكألاخيشلا فصو يفاس.ناييف وك رشع يداحلا هيلا و

 ”شنلاو##”يلزالا ثداحلا هنأب لسوابحاص ىلع. يلى ةيد محملا ةقرقعلل ىلع: هللا همحر يل رعأا
 اماو#بوحولا هتاذ ءاضدقا مدعلف يف اذا هثو دحاماد# ةمماجلاةإ حافلا ةلكأاوجئ دبالا مئادلا
 #*يملعلادوجولابن هتيلزا !ءاوديفامزلام دعلاب ةقريسم ةيرصنملاء أ كن نوكلف يئامزلا هثودح |

1 
ْ 
 ةيلزا نيب قرفلاو «يئامز ريغهنال يناهورلا ينيلادوجولاب اذك وةيازا لسا يف ةتباشلا هتيعف ١ ١

 يلم تع ىلاعت هتيازا نا وه ىلاه7ى يللا ةيأزا نيبو ةدرجلا حاورالاو لعأايف ةت , 121 نايعالا |

 ا
| 

 دوحو ماودي اهدوجو ماود رع اهئيلز و دوجولا نيعىل اع هنال م دع نءدوجولا أ امنا هب ىلع :

 هللا ىلص هئيدب او هماود ماو *ءاهريغ نماهدوجو نكلا مدعلانعاهدوجو حاتلفا عمملاعت قملا || ا

 هئقيقس ةطاحالفةعماجةلك هنرك اماو «ىرخاوايل دىهلاعتمدجوم ءاقي «ئاقبلف ]وهيل ١
 حاورالانيب نصفي يذلاو ههن الف ةلصاف ةلكهنرك كاماودعانيعواثعايلك زركلاو ةرلالاوئاقملاب ١

 اهنرب عماجلا وهشلا ذكواهتيب لصفي هلكجيدناذ انيعم اك[. لصانلا ناكن او ةقيقحاييف اهروصو
 هنال يجراطا»د دوجوي ماعلا ماجا نوكلاا ذه دجال فاه هرهاظ مو ءامسالل عماجلا ةغيااخأ هنال
 تناك ا هنال ينبملا ادوحولايف ةيرصنعلاء7 ا ترخ ؟قافاو هيفةفرصخملاوهلةريدملا ماعلا حور

 نأ بجوا وقعوا اوراو كالفالان ع اعدوجو رخأتملا رصاتعلا نمةبقرم جراخلا يف هنيع

 هتطساوب أ فاةرخألا لهال ةيال !تايلجتلا نا ىلع ىلا د هيفابدبا انخةر آلا ةئازخ
 الزأ تعرن: جكادبأ دج ماقمو هتيقرمنعاعر ةتماهلهال ةلصفالا يئامم او راسو هيلا لع
 ناملء ا رشعيفاذلاديبتلا لي ملعا لاهو اقياالةرختآلا ف تالاكلا .ءلماكللاق
 الا اهتقيق لمعتسلال ذا ةقيقسال زاج وهام رظنلا لهادنعملاء هلا لع ةروصلا قالطا
 نال ةقيقح ىلاءزنافصرف لمعتسل اهناف نيققحل دنعاماو تالوقمملا نود تاسوسملايف

 لاقد+ا جة لالا ةرضحلا ةروص لم كلا ناسنالاو اليصنت 5: لالا ةرضخلا ةروص ٠ 2 ماعلا
 ةررص تزاح ةياسلالاةأ أكلاق هةروص لعمدأ قلخ ىلا, هلا نالسو هيل هللا لصهللا لوسر

 هيبعتلا تلا ملعالاعت هاو دل او يخي لا ملسو هيلع يلص هعطاالةكالملا عيلامتةلا | | ل سس ا ا ا ذآ دعم

 ياسا سيسالا بِ ا

 ظ محاضيا وهف ايلدلا ةنارخ ىلع اتخ لماكلا اذه نوكو عبطلاب لكلا ىلع» زا مدت يدبر

 ا حاورالا ةيترو ةملالا ةرضطلاةيئر زاح هحورت مد يأ هنالإلا ملا ةروصوةيهلال اًةريذحلا

 9 ةيح تماق 11و ةطاحالاو عما ةرنر تزاح هةيترف ماسجالا ةيئر زاح ةمسوو ةيناحورلا



 فاضم نطاب و ىتلطظم نطاب نوتسك ىلا سقي نطابلاو رهاظلا نمالكنأ لعام رشعتلاغلا |
 .لرايعالاو اهتافصو ةيملالا تانقاوبف قلما نطابلا !ماف *ىاضم رهاظو قاطم رهاظو
 قلطملا نطابلاىلا ةبسنلاب رهاظ ءئاف حاورالاملاءوهف انما نطابلاو»«ىل امته ليف ةبأدلا

 نادنالا ةروص ىلاعت هللا ًاشنا كلذإف ما جالا ماع وحوقطللا رعاظلا ىلاةبسلاب نطابو أ
 ىلا كلاذإف ىلاعت هتروص ٌلعةنطابلا هتووص أكن اودررصوملاملا قئاقنم ةرعاظلا لماكلا |

 يف كلذك مال لا هيلعمْدأيف ةيراس ىلاعت )ا ةيوهنأ اكقءرصيو هعه#تنك ىلاعتهغلا ||
 ردقب ردافنارلاملا قئاقس نمةقيقح لك يفاهرو ظواهنايرس نكللاعلا نمدوجو لك يفي راس
 | نمدب قلمتيام ربديهب قالا نماييصأ ةينا الا دارفالا نم درت لكل نأ ملءاوتأهدأ دعتسا

 ملسو هيلعمللا ىلع ةقياانا وه يذلا ريكالاءدلاو نم رو يذلا همهس وهووريغ واه سفن رما

 | لوقب ءاجإ جلا ماقي صتخا ملسو هيلع لص ادم اة ديس نا ملعا 6 رشع ميارلا هربدتلا9
 مجلا نيب مةرثكلاوت دحولا نيب باج ةماقف يصب ميما وعر يشد سيل ملاعت هللا |

 سبأ هلوقيف كىلاهتقا عمجن ةيئايسالا ثاماقملا عيمجل عماج لب هيبشقلاو هيزاتلاو ليصفتلاو

 هيزاتلاو عملا اذه يس واهغمت يف لب ةدح اوي يف هينا نوب وما تايثانيبع يشدلنك
 قا عجا ذو فراعملاو قئاقملا عيسي ملكلا عماوجتيترأ ٍلسوهيلعشا ىلص لاقهيبشتلاو
 | نما امدف لسو هيلو هيلع هش أ ىلص :ايبزالا بدك يف ينامملا نسدلزناام عيجن آرقلا يفهل ىلاعت
 ةراكلاىلاو ةرثكلا نيعيف:دحولا ىلاورهاظلا نيعيف نطابأ ا ىلاو نطابلا نيعيف رهاظلا ىلا

 | ىلامت شاراه وز رثكلاوةدها 21 .ل!الواهدحو ةدحرلاو ةبيغلا ىلا ماعدامو ةدحرلانيعف |[
 ىلاعت هلا يبخر مهتثروو لو مييلعهثا لص ءايبنالا نا ملءاو# شع سماطن هييتتلاج ملعا |
 ْ سنن يق منبامل اهلاقعوأ ةدارالل ًاةفاوم رمالا ناك” اوساقلط»يملالا رمالا ومداخ مهنع |
 رضياحيمبعنمو مايندو مهني د اصميملام داشرا ثيح نمتانكمما لا اوال نومدامخ رمالا |

 [|| ةقبادلا مهلاوحاومهنايعا تايضتقم نم يثاهنا مل مهتهةمداو داشرالا اهو هان دو مهتيد

 يملالا رمالامداخ نا رمالا اذه يوتا ام رظناف يرافلا مدوجو نود ةيعلملاةشملايف ا

 أ رمالا ومداخل بومهيلد هلل ىلص لسرلاو ىلاعت هللا ددع ردن ةلالج مم تادكسل امداخ نكي |
 لوقلاب و مهي ىدتقيل قتلا قب رطل ةديت!!لامفالاو تادابسلاب مهنايتاك لاحلاب يندلكتلا
 اوسيلو هيلع نوبقاءي و هيل نوباثيام ناب ونا يصعلاو رفكلا نعيعدلاونامالاب رمالاك |
 مهنودعاسي ا وناكلبةدارالاب قامتيام لمن نءادح.اوعت.امباهيمداخاوناكولذا ةدارال'يسداخب |

 اح دكا نجلا لراس فارع دل نإ يل سدفلا



 1ةههزأ

 جس سس م جو ل و
 هلعملا ىلع هدارقتال ةيدرقة كح تناك ا: داك يل 1 رق ةكح ملأ صوصق يف ىلاعت
 رهظم ملسو هيلعمللا يلم هئال ةب حالا تاذلاةبترمالا هقوفام يذلا ةيملالا ةي يحل ماقج سو
 هنيع نايعالا نم سدقالا ضينلاب ضافاعل ران الو اهلك ءاممالل معاق مظعالاهقا يسال ١
 ةيترااو ةيدحالا ثاذللاب يق ردا الاد سدفالا ضيفلابهجواملداو ةيئاذل
 اهتمرداصوه لب اييلع دازإم ةنالشلا دلرفال لوا نا ملعاو*ىل الا ةيدرفلا ةعبانلا هتيعو يلا
 ةقيقطلاو ةيملالا ةبترملاو ةيدحالا تاذلا يغ درحواا يفاهيأا راشملادارفالا ةثالثلا هذهو
 لازم لاق :يشلا تلذم وهاب ىلوالا ةيدرفلا ىطعن تناك او لوالا لقعلابةايسملاة يدمه

 دوجولا لصا ف يثلا ةبحلا تلمجو ثراننلا نم هيفامي ثالث كايقد لك رءيلا سيح ملسو هيلع |

 هيلا هاسنلا ب يحاتأو ةالصلاييف ينيعةرق تلمجو لاق مبيطلا ٌتءاسنلا كد مدقفهيةرحاظ

 هللا ناقادبا داوملا نعادرىلاعت حاد هاش الذا نييف ىلا دورت اكل ملسو هيلع ملام |
 نكميالفالصاهجولا اذه حره «يشنربو ىلاعتدتيي ةبسنالون يملا لا نعيغتاذلاب ىلاعت |

 ةداميفالا:دعاشملا نكت واع ةعدجولا امهم رمالا ناك !ذافداوملانءادرجىلاعتهدوهش |

 بوبجحلا ىف بحا ءانفل بجو حاكتلا لاح ىف هلك ار دوومشلا لظعا ءاسنلا ىفملاعت ىلا دوهستف
 هتروص لاثمهيف ىريف هناخيل ؛ةروص لعءقاخ لع يبلالاهجوتلا ريظن وهوعا. طا ةلمولا مظعأو
 هنيع دهاشبإ ةقطلا لا ىنعب هيف هحور ضعب شفتي هتررص لعدلو داجمال هجرتب مك انلاكلل ذكو

 ةروص رهاظنيلز زالا يلسالا حاكتلا ريظن دوبشملاحاكتلاراصف دعب نم هفلذي ونبأ ةآرعف
 هرهاظ ربدي يذلا ىلا: نا حور _:نءهنالق ةحهنط ايو ةيدورعلاو فوصوءقلخ ناسنالا

 | ترا رلعا# رشع مياسلا هيبتتلا لكرا ىلاعتهشاوةياسررلا هئروصب رءاظلا وهذا هي ريو

 اىلآاعا ارمةدايسلا ىلا طق هسأر أر مقري ةلاصالاب ادبعقلخاللسوديلعمللا لصادمءانديس

 | ةيفالا ةمفللا مهبدالل ظفوديقتلا ونيعتلا نم ةاداحلا ةيتاذلا هي دوبعلا نم هتاذهيضتقت

 ( دجوا يحتل مقا ةينرودهتي دوبع ماقمىفافا اوىلاعتهبرا اللذتم هترمفملا دجاس لوي لب

 ىلاعت هللاقلذاملوأ لاقرإ سو هياء هلال ص هنالاعيجاهرهاظموحاورالا هحور نم ىلاعت هيأ

 أ ةنلخ هلمج ناب ةيلأنلا بتر ماطعاف لقا ىلاعت هللا قلخ ام لوادل قي القعءامس يذلا يدون |
 ريظا وعيد محلا حورلافدل ماسلا يف ينبلا دوجوأ نم لكأ ايطم ءىبرملا دوجولا فافرصتم

 : الراس ا.وىلاعت هللالاف 5 نيملاعلا لع هتمحو مستف شرملا ىلع ىرتسا يذلا فاح

 ةنع هللاور نيدلا يمي ديس يا خيشلال قالي رثع نمانلا هيدتلال َنيِمَناَمل ةمحَر

 ر انديس يعلي دوج لوز 2 بيس نكن دوص مهنسحأو ودقام .ز لها .الجان 03 يبكلاةيحدنارعا
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 و .روصالا ريغس دمسابكتيي ءينب ام هناىلا تدفن :مامالع|هتروس سو لعمل لمدت
 | ديعرلا رم الأ ن أ ايسالو ءانسحسمل ىرشب ثالذ نوكيف يدنعكلل يقلايثو لاجاونسحلا
 ملعا ىلامتاللاو ديعرلا كلذ هن دكر | امدتع كسا ةليجلا ةروصلا كلن نوكتف رجالاو

 || ةيانعلا نماتددعام بجتاو ىلاعت شا هر نيدلا ب ي ديس لاق ل رشع عساتلا هيبتا
 سو مل الص لسرلا ن نمدحاو لكن! موهيلع هلأ ىلص دما: ديرادل تضيف علاةيحلالا
 ينم لكل ماج ماع هتاف كلل ذك سبل 1 اني بطقلاوةصوصخعةفئاطبهناراقال 51 يف جرش
 1 ةبدمة اكشم نم هنأف هيف كلان حدي الفابو سوعوأ ايو عمنا ناك ناورجافو رب نم ةنامز

 ءايباباوسيل همءأ نم ةنئاط ن نع هلوقي ملسو هيلع هللا يلم هنا لوسر هيلع هيئدقو ععالا ماما هل

 لا ىلصمعالا هماقم نم مهتلان يتلا ةيدسحلا ةكرلل سو مهيلعو هيلع ىلع ءايبنالا ميطبتإ
 هللا لم هلال رسر دعا: ديس لو نمت دارا يامل ناي يف( نورشعلا هيب 198 ملسو هيلع ا
 يف ١م لف هييدث نوب هلمأ.ادربب سحا نا !و هيفقك نب بهدي مضورىلاعت قملا ناو انو هيلع |

 نانتمادي يشامئاوارطماناوةيسللا ديلا نع هزاءىلاعت قملا نا ماعا+ ضرالا يفامر تاومسلا
 هرصب و هتريصرب دهاش تح رهرج ىلعةيالرلاو ةلاسرلاو ةيوبنلا راونالاةضاقاب هافطصاو
 انريخا كالذلو ىرخاو ايندا هما زجواجتايلك اهطابو اهرهاظ اهرخأو اشيا اركرلارلا لا

 تارضاا ن نال رخل ءايندلا يف نكياجوناك اج رخ اوالاو لثاوالاب م اسو هياء هللا ىل
 نم ىري أي هئارونماكر يلسو هيلدا ىلص ناكدنا 0 لل
 هب ىلاعادثلا هصصخ نم ىلا قابال ايملالا رودلا 11 نال نفح كلا نيب ديلا عضو صصخ ا ئاودمامأ |

 يتلاةذللا نعةرابعربف لسو و هيلع ها للص هييدث يباب سس يتلا ل انالاادرباماو هئارو نمالا
 ١ ىفتقم رماما هلك اذهردل هروهظرةيبي ملا رومالا_:ىمدل ىلاعتثا هفشك اهل تلمح
 كلل دلاثماو رئارسلاىل وتين داو رماظلاب كا نأ ترماينا لاقف هي رشب تي نماماوهتبترم
 ّ ىلع ل1:كلذاوي 12الف ماضل ضرأاع رءال ره م11 روءالا ضب يف هراعرتسلا نم

 رخيبدلانأ عا 6 نورمكملاو ي داخا هيبتتلا بمنمألاو أ يكلر ىسش أت دل اسوهبلع |:
 هسفن يفاهب ىلاعت ُشاهدبعتي ةعيرش حولا كلذ ن مضي هنا ذنع ند يلب كالا دب أبيذلا
 ةدسح ةروص لع هيتاي ةرأتو هبلق ىل ع يسدلاب كلا زاب ةراضنالوسر ناكدديغملا اهب.تمعب نا
 هل لص اهلي رظن !! مدل لصٍوأ رص ىلع ةراقو هعمسإف هلذا ىلعدب ءاجام قف جراخ نم

 و هيلع هللا ىلص دم انديب قلغدق باب !ذهو ةيسملا ىوقلا رئاسلا ذكو ءاوس ممن نم ١
 | ايبا دعشإلم ىسيعلزئاذا اوةعيرمشلا وول ةفغا انةميرشبادحاىلاعتدلا ديستب نأ لب سالو |

 حي



 2 ل عسل

 سس م مس هس دسم بدنه هكا طوع أ

 قوتملا صوصنلا حراش يوزأ يونسأ | هللادبع ويلا أ فراعلا مهنمو | 1

7 
 ا مودع لمت داس ديس ةقد مناي يف تاهيباتلا باتكرخأاذ دش ثمن ازسوديلع لألم ١

 | هوع

 هللا ص دخت ديسفرت نءن انةمالار ده ءايلوا تاخ وهو ةيدمحلا ىلا ةئيرشلا: ذهب كيا |

 ةمايقلا مي رشجي سو هيلعهنل ىلصومو وكم لوسر ينبهتمأ ةيالو خ خخ ىلاعتدننا نأ مسوميلع

 !| هله هازوا ءايبناةلاحاماواضيا ماقملا اذهب سايلاو اتاي قمالاءذم عدالوسد لسلام

 ١ مسوهيلع هلا للص دمج رهظمدلم اقاوهئاياع نم لجت ف ىلاعن هلل هماقا صخش لكم هفة ءالأ

 هللا وسر روظم ةعورشملا امال بطعو قليوهو ملسو هيلع ىلص لي دج رهظمو
 ماكحالا نم باطلا كلذ هنمضنا م عيمجج دهشملا اذه بحاص عمسيق موديل هللا !ىلص
 لبنيقلا لخاتم لدوأب عي ىف عودتو فل ىلا دريف ةيدسحلا ةمالا هذه يف ةرهاظلا ةعورشملا

 ةمالا اهدهءايلوأ ءايبلا مءال ويف ىلاعت هب رنه ةنيب لعب لمت .يدلااذ 5 د افنيقيلانيع

 هكا لوسر دق عرش رهاذعناءبغي رعتبالا ١ اهبباطط نوكي الوطن ةءي رشإ نودرفت الو ١

 از

 بحاص هك د وأ اريثك هيلع ىثاورثالا ةصالخ يف يحل ادجرتدقو ١١ه < ةنس ١

 يتلا هباتك ركذو هحرش لع يثاوصوصنلا حارشيف نونظلا فشك |
1 

 صوصقلا حرا يدنفا يدبع فِلأت ةنالاقو

 || ةيبردلابسنلاةرابط نعءيبحلا ”ينسلا رونلاملاط باعك 4 هنعدنلا يضر درهاوج نموذج
 | هفرويف و ءةلالج لعام داو ل سوهيلعشا ل يبل !نوئشيف ةفائرملا يتكلا لجل نءوحو ||

 ا هتعاللا ضر لاق هقورحت اذه وهومالسلاوٌةالصلا هياطمردق وأمي ٠

 محبا نجلا هللأ م
 مركلا تارصضح منتي مغ هايمالاو لا رف هلا قئرلا قتفي .2نادارا يذلا شدجلا

 ةالملا ل5 لرصح ةيسللا روسلا يف ةيديفأا نايعالا اروظيو و*ءاستلاو ءال ألا نأ ارغودوطاو

 *ءايشالا قئاقح يف ةنودكلا لاودلالاو# ءاملل 'نئازخ يفت ايخاروهلارا اودع ,اليسالاو

 | هنمقلخو#ءاشيبلاةردلاةروص يف+ ءايشالا عيبج قلخ لبق لسو هياعللا ىلصانيبف رونقاخع

 ىلا لدالا لقعلا نم تانيعتلا عب ,جالصأو ابادلعجو +ءايبالا عيمج حاوراو#ءارقسلا راوأأ

 | هردوهظ ىلا ةيسالابد ادعتسالا هي راف هّنأب رع انس ناقه ءاشنالا اوداجمالا بأ ارم رخل

 بيغلا يق تا انكشا قئاقسءاضا |نمناجن «ءايهسملا ءافصو ةجاجزلاءافصك مهيهتيعتو
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 ااا

 ا صمام ع

 هاا ةلطساب نيكفلاو برقلا لهال لت ور وظف ءاجلالاو ةرضحل »برقا ماقم يف ةرضمألا مادق |
 !|| هعامشلخاي ود«نوملاءلا لوقع هناما شح دي هجوب *«ءارضلنا ةوبرلا يف ءارذملا سد هرسلا لشم# |

 لك يف همافاو اب هيفدل ىاذو *ءاقل الاو دولا ةرضح نمةضانالاب لاما تايلوتو ضويفلا ا

 1! 2م+

 أ + ءاياظلا ةليالا يف ردبلا ةروعىل:بيغلا ةئازخنماهجرغسايتلا *ءاضيبلا ةردلاب وهلا
 ملمس يذلا ع ازوملا ميلك هيف تروظف بي كاد يف ةمودساا هايشالا لعاهروأ نم ضأف 000

 ءالأو نيطلا نيبال دنع ناكمدأ نابل مس ايف حاورالا] ملاوعو# ءامسالا تارفح يف يبن

 ١ كللفاا يف جوربلا ل دعاو هيل نازيملاةب وثيق نطابلا سمال اي هتدمءابتناب نامزلارادتسا ايلف
 ِا

 ةدروملا جوببلا رئاسةب ونيف لبق "ند رادتساك #«ءاطعالاو رومالاءاقيايف ساطالا
 ماسو هيأ دع ها ىلص دق م جر اهظالر ماظلا م-الاب ىرشأ اةرودبأدتبإ لاو ع ازوطلاوةليسلاك

 ١ تاي الا لوزتل م رملاوملا ارغيج مح اوه يذلا ةدايشلا ايق#-ال )الا لزاةموءامسالاملاعمب

 تاومالا لرد تادعملا بارسال ىلع يرشبلا يللا دوجسلا يف هررهظ فقوتو#ءابالاو
 0 ةرسضح ىلا لوصول لزا دااكدرجولا يف مفو يذلا سيترتلا يلعءابألاب تاللصألت هللا لدج#ءايالاو

1 
0 
 ا

 ا
 ا

9 
ْ 
 !| ملاعى ا #رونالاحورلاو*ريبالا وتلا ثالذ هجوف#ءاقالاوءا فالا نيب ل اكسال ةيثرم سلا ا

 ا

 ١
1 

 أ : ,
 ا *ءاقلا ا مو يف خوفنلاسورلا سليف اعدوتسم# ءأز ارجالاو بي كرثلاو طيطختا ملاع ليمغتلا
 ْ عداشنالايف ةقاابلا ةكللا ىف 5: يلع ةبيطلا ماحرال اورهاطلا بالصالا فادص دصاي افوفعم

ٌ 

 ٠ لكي نرعتن# ءافخالاونوطبلاةريضحيف +با: رالابر رس ةروصو#بابلالا بك
 ا بالصالا نءبلص لكيف ربظو#ءانا الاو ةيوهلاو مهيفةي وسلا بح يلع داب الا نهب
 ١١ ل اقاك*« ءاوعالاو ةبلنسلا فاصوالانعايف ةهازنلاو ةرابطلا بسحب روهظلا يفجر دنم
 أ| ابذرم قمع ةراطلاءنرالا ىلا ةرهاطلا بالضالا نميناقنبهللال زرمل سو هيلع هللا لم
 اان سس ا ةزافمملا جورألا ةون هيف تدأ :بالصالايف ةيوسآلا تدادزا اكن «ءابنالاةبتر ملا
 ا نم زرالاكبالصالا روشف هنعتقشناو روباقلاو جورخعاةوق هيف تدادزا اكو*«ءاشنالاو
 || تءاضا يتلا ءارشلا ةميرشلاو ءاضبلاةرقلاب ينسالارودلا الذ عوفط برت *ءا ارضا ةرشقلا
 أ «ءالآلاو ضوينلا قوتضي ءافطصالا لها براق تراناو *ءاجزالاو ناكمالاملاع عاقب يحاون
 |[ ةئس فلا ةرشعيتثاهماناوءررت نمدحور قلح عداد ءامحالاو دهلا متجول

 ا

 ا كاب اب«ءافصلاوسنالا ةريلظس ةزاخعو س دقلاملاع ءاضفيفءاب رو*نيعلا روطأ نووغ

 أ كالت تاماكت ناىلا*ءاغمالاو كلا ىقتق» لع سي دقتلاو سييستلابةدورعمة دم باح
 | بيطلا دهسج قاخو#دادهالاو ةمحرلا راوئاب سا ةزافمىلا جورفللة ير ونلا ةرحورلا2 ةأشنلا
 سل ل تا م



 م ااا سم تيس سدس

 | رداوج سقت او ةيناستالا ةيئافطصالا باسنالا بي طاوةيرشدلا قى ارعالا رهطأ نم رهاطأل |

 أ راخ نمئابمالاوءاب 6 اس مارب اف دب يقل“ مي ءأيألا اوثابسالا نيب ةئشانلا فطنلا !

 يد داون امذال اولوبقلامدعب لوجيلا قرغ ضب نار ءايسالاو لئابقلا ماركو نورتلا | ١

 ١ ةيتاذملا ةرابطلاب مسوي يلصق ةبسف# اقل ةلمرلا لدمج ناركتلا ليس دع *نامركلا
 أ( ديت رايق رماو# "ارم ءالا_' راديو ةدحولا رشح ملا ةقباسملا ةلح يف هةيلصال اةهازنلاو# |

 هيلع هللا لص ءاشمفلاو مال السالا ادودح يفرك نعى ٍمثو نأ سحالاو لدملاب ءابإلا امدرعدلا

 ءادبالا لعةعرملاو هجوتلانانعا ارفطعو# ءاضرلا بلا ىع اركلسن يذلا هبا صاودأ ا ىلعو
 || «قاثلايدحالا سجل اريظمناكامل زسو+ فعلا ىل_ دما ديس حور نا زعءانالا :الكدعب ام اوايع
 | راوناو * هنونككا ةيبيقلاهرارسا راول| ىفاعت ىلا داراو#يق انصلاو يث اهمال |يتااملا قت رئاو
 ا تائيعتلا رئاس يلع همدق [ .وهيلع نا ىلص هبة وهلا بيغيف * هنورفملا نرسل ناياوعوهناؤص

 ةيروظملا ق:اقلاو# ةيئايمالا ةيهلالا قئاقحلا ميمج الصا ءلوجو+هيبيفلا قئاتخ او هيلكأ|

 نم + يمالا ةيلكلا ةرضحلا هيلع يرطنت امميجهي رهظي نر! قحلا ءائازن#هيناكمالا
 # هيدوحلا تارضضح باو أونا هب مشي ف و# هيلدلا يينارارمالاو هينا لالا تالاكلا

 ةرودلا يقدكهيييغلا ةيحورا اهتروص روظب نأ دأ اراوج هيدرهشلاةيشلاتآ اطعالانئازخو

 ١ ميلمجو» تانوالاو ناءزالا بسب + تابمال اوءايالا هل ردت دي رشدلاةي رصتعلاةي ينحل

 أ يف ةمومالارةوبالل ةعمادماو هلا ديعمابأ , قطصاويلكلا ىرشنلا .دوجول طب اول اوطئاسولأ
 ( امهصاصتخاوام ب هصاصتخاب لسوهيلءهللاىلص هل ةيدادعتسالا اوةب رارقتسالا بتارمارخآ
 ١ نأف يئاذلا اهدا دمتسا ب حو هتداراو هلى ا ءتيسجامهتبساتموام.مرأ طة بج نعدب

 ابعشرو كة نعش الا لمحو ةفطننمامهني ناسنالا قلخو نيجوزلا نيب ةدجوزلا لوصح
 ربات نو مكاو شأو ىلاعت لاق يتدارأ وهلا نذابالا وكب الناسنالا ابامح
 ١ هييقلخ ايسالو ويلعبألا مشت الو قلا يلي امقاجاو أ مكملة ةطل نم

 ١ ةيساتملا تناك راق امتهلاصاخ ا دصقالا نوكيال هي وبأ نيب هدوهبشو هت ةرداابيس لجيل

 || ءايضلاو * رهبالا رونلا ثلذنم قتلا دارا ام قنواورثك 10 الأي ني رخ -1نيجوزيف

 ا. مام نامي هقلخ وسو هيلع هنأ لد دا تيوب اركي هنا لزالا يفاىر دقل ريالا ىثسالا
 هلزاياق سووا ىلس هلهزغساومالعا هلكمل املا ىف هاما ىلا هللا نالوا ىلع ريدسجتال نال

 هحورو هرسة رابط ةيضعقلالا ا نع بريا موتدار قل ةودتت مح هيضتقيا الا لت يف

 ع و

5 

١ 
1 
1 

 يي يي سس يسلب

 ا م سس د ا حتتحمو

 0 ا وس
 ٍ ضعبمدق نأ زدقر ام هعهازتو هب . اقر بط بح لع مقواف ا ةيث :ايسحلا هدأ هنرعتأمسالو ُ

 سس ا أ ا م امم



 | ةمك

 ١ كنذالاو ةيوغلارثب يفاومقوو +« كرمشلا ىلا سو هيلع ىلص هيوباةب فل يفاذيدحواودقسانلا |
 تناك دقر ينهةعضب ةمافاما ةمضاف دعب يف ملسو هيلع ىلع لاك بالا نم ةعضب دلولا نال *
 ةمئالاوةرثكلاو ىناخعاملاعنعنوضرعم ةيدوبعلاب ةيبوبرل باب دنءنيفقاو فلسلا نم لكلا
 أأ < نيدلاو قمل ءايحال مهتلقوا اوفرصاها *نيعجحا مهبط ىلاعت هللا ناوضر« نيوتيلا نم
 درلاو باوبحاب مهينعيالا «ىلا اوتفتلا افببيلع بجيا.واسو هيلعُشا لص دما درس ةثعب دعب
 نيد تابثال ىلاعتدّللا ينقفو دقو# منع ليلقالا لو هيلع هللا لص هيدا ةرابط ركنأ ند ىلع
 ملسو هيلعمقا لس دمت انيبنةثعبرىلاهنيرذ نمل ةمالا ءاقبو هئاقب ومالسلا هيلع يهارنا
 كلذ ىلعابشمبب ديشن هيلق لعمل اه ربا يتلا تايآلابلسو هيلعدشلا لص بسن ةرابطتابثاو

 د6 لوالا ملط ا علاط هةعسن يلع تبت رو باعكلا اذه تيتكفا مقعبب روخأ وأ مغيب صلد |
0 

 ةئيملاو»#«هيناسن الا ةيلاكلا ةروصلا ىلا #«يدحالا ىفاذلا عملا نم« يدمحلاحورلاثاعبنا يف ا
 هللا ربخا يتلا تايآلاب هي وبامالسا توب يفيفانلا علطملا 96+ هيداهشلا ةيسلا ةيرشبلا 0
 ديشلانلا ماطملاو# مهاربا قحيف اهبهومشو تييلا نمدءاوقلا مسفر دنءيهارب ةرعدنعأم 1
 هللأ ىلددم انديسةشسبىلا !هنماردنا مدعو هعيرذيف يهارنأةلمءاقي ىلع تا دى تاباالاييف ا

 مداىلا بو هيلعهنلا ىلص هبسن ةراهطى عتاد يتلا ثيداحالا يف 6 ميارلا ملطملا 9م لس هيلع
 ملسو هيلع هللا ىلع هبامهتامناو هيوبا "ايحا يس #9 سماخلا علطملالع مالسلاو ةالصلا هيلع
 1 1 زارج مدعو رانأايفامهنا لعل ستي دحيلدتسا نم عدرا يفك سداسلا علطملاو#
 *ماسقا ىلا مهءاسقتاوابلهأ رايي رقرتنلا نيب يف 36 عباسلا مطل ثالذ لع هب

 مدع يف كي عراتلا مالا ةرتنلايف مهاربا نيد يلعيفي مناي اك نمانلا مطل ذك |
 ْ *ايبرعلايبنلا بسن ةرابط عيبا + ”ينسلارودلا ملاطه لك دعيعسو ةرتنلا يف تارا بي لعتلا
 عجللا نم# "يدمحلا حورلا ثاعبنايف لوالا عمال ل قيفرتلاهلاب ولك لسد هباعهللاىل< ا
 | ىلا ناملعأ »هيداهشلا ةيسحلاةي رشبلاةةيملاو#«هيئاذالا ةيلاكلاةروصلا ىلا «*قئاذلا |
 أ «ةيمرلالا ةضح نماهيلمتو*ةيطلالا ءايمالا راث ا روهظث يحن م فرعينادارأ اا ىلاعت ا
 + ةيلقملاةيحورلا ةيولعلا ملا #لا ميج هنم م« هيعبإجاةروصلا لعيد ىلا حورلا الوا قلخ |
 م مالسلا هيلع دأ وهو# هيلوكلا ةيع وتلا ر رملا ئاخ ىلا *هي رصنعلا ةيقلاط :اذسلا ماوعلاو ا
 وديلههللا لص هلأ لوسر تا اسس لاق هلا دع هللا يفر يراصنال اهلل دبءنب رباجنعيور |
 هدعب قلخ و ريخ لك هنم قع هرون نم هقلخ رباجاي كبت روث رهللاقنا هقاخ“ يم لوأ نع
 | ماسقا ةعبرا هلمج + ةنسنلا رع يفنا برقلاماقم يف همادق هماقأ هقاذ نحو ءيثلك ا
 لا 77-71-7773 د 2 حصا حما



 | هعا/

 م ا مافاومسق نم يسركلا ةنازخو شرملاةلجو مسقزميمركلاو و مدفإم شوا قاخ
 | مسق نم ح حوللاو مسقن نمزقلا لذ: ءاسقا ةعب راولءس م ةةسفلارشع ينثا بحلامأ هيف عيارلا

 ءارجأ ةعبرا هلعجم ةنس فل ارشعى ثا فولعا ما فريال مقا ماقأو سة

 | هرجلا مافاو وج نءبكاوكلاو رمقلا قامو ءنج نم س مثلا قلشو ءزج نمتكن الملا قلق
 ا معلاو مخساو ءزج نم لقعلا قلت ءازج اةعبراهلدج تس فلا رشءينثا ءاجرلا ماقميف عيارلا

 : ةتس تفلارشع ثا ايلا ماقعيف عبارلا يملا ماقأو أود زجل , قيفوةلاو ةمصعلاوءزج نم

 ةرطقفالا !ةعبر تا ناو دفق لامانع تراقفر رون حرموا ناس هن هللا اراخنع

 قل ءايبنالا حاوراع تست #لوسر وابل حور ةرطق لكن مهئامغس هللا قاذش رودلا نم

 «ةمايقلا موب 8-5 لأ نهنيعيطملاوءادهشلاوءادعسلاوءايلوالا رون مهسافنا ن نس

 | * يرو نمتكلاللا !نم نويناحورلا و يرون نم نوبي وركلاو#* يرون م يسركلا اوشرعلاف

 رمتلاو سما و« يعروف ته معنلا نماهيفامو ةدجلاو «يعرون ند عبسلا تاوعسلا ةكئالمو ْ
 | يروت نهلسرلاوءايبالا حاورا اوت يرون ن» قيفوتلاو ]لاف ,لقملاو #“ يروا نم ب اوكلاو :

 ا رونلا ماقاف باش فلا رشع يب ا ىلاهتهشا قل م*يررن امن نم نوما ملاوادوشل اود

 ةداعملاو ةماركلا باح شو هدي درملا !تاماقم هو ةنس فلا ب اخ لكيف مدارلا نجلا وهو

 كالذ لادن نيقيلاو قدصلاو ريصلاو ةنكملا !ار راقولاو لطنورملاوشفأللاو ,ةمحرلاو ديمو

 | هنم «يفيناكو ضرالا يف هللاهكر جالا نم رونلا جرخالث ةدسفلا باج لك يف روثلا

 هيف كرو ”ضرالا ن «م دا هللأ تأ جام مع لطملا ليللا يف جارسلاكب راملاو قرشملا نيب نك ام

 8 سي رداىأ هندو ثيشيماهعب لقا هماركل اذكتداملا هل تدب“ ثيح هنفبجيزم ة جلا يف ارودلا ||

 ١ هللادبع باسل هتاداصوا نايا رهاط ىلا بيط نمو بسيط ىلارهاط نم لقتني ناكافكسو |[
 ا *«نييرنلاءاخو# نيل سرا ادي -يناعخلا ل دلا ىف ينجر خلا مةدمآمحر ىلا هعمو باطما دبع نا ْ

 #قتنملا يف هركد رباجاي كيبل قلخ ءدبناكاذكم +نيلجلأ ر ذلادئاقوجنيللاملاةمحرو ا

 ةتبلك مءأ يسع هنمققوافلا ل روملاشاتنمةدحاولكوفإ و هيلا ىلص دما دي نيعتش |

 ١( ىلاعت هلا ناك ةحدر نم هب قو هنن عوس يأ مدا هللا قل داخل لف الواب يف نيعت يتلا هتبترع يف 1

 هتي وست بسح ىلع تو هيل عملنا لص هحور ئههيأ نعت يحدد ديا ضو ساذإ 9

 مرفوه روظن هتياباق بسحب لكلا يدمحللا حورلا اريظم هحورو همسي مدن ناك هي روظمد |

 مسمأج ون يذلا يدم حورلا روراط ىلعةيملالا ةفرعملالو دح فتون الذ هني روم بنحب

 ةيرشدلاةي هنعلا ل! ةينيطلا ْيطلاةروصا!فيس ةيحورلاةرول ماا اقملا يعم لالا يئاقللا عير
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 2[ ١لتر ا ير رار ل ل ع محجممب

 ماحرأ نوطب وءابالا بالصا بويغيف ةروصلا كلت تناكوةيد هللة لكلا ةيحجل اٌةروصلاو ||
 || ىلع روهظلا كلذ فقوت يلكلا يدمحملا حورلا ةب ربظم ليس دلةاونلاكم ذآ باص يف تابمالا |

 هم ص

 همم ١

 (نطابلا يلت ىتلا ةهلا نمال سا اورهاظلايلا ىلا ةهلا» نهةروصلا كلت :ةدأم فذ دوستلا لوم 8

 ةفلابلا هه5كس ىقتقم لك 1اعملاعت هلار دقن هيف سورلا خننل مدآةئراطيف ةيوسنلا تتوب يغلاو

 * ةدودمملا ةنيمملا بالصالا يسمي راوطالاو بت ارلا ةيوستلا كات يفتإاكلا هتردقو
 لاق ث ثيحأ اراوطا 5 لآ را حروق ةفطنلا نم ردناك مو ءاص يف *ةدوبمملاةردقالا ماحرالاو 1

 0 اا أنو كم اماظعا مقل م قال / انئاقف ةقاع قطا فاح م ُ

 مل :رشقلاكوه يذلامدآب لص لمت ,هقااط أ رس 000 د قاح أنا

 بالصالارووظلةي وسلا لعتأ+ل بال "يغىتلا ةيدعجلاةروصلاكالتلو يول يالصالاولو

 ١١ ود يذلا بلصلا وهلا مالسلاهياعمدآب اعيف ةيوسنلا تاصحالفهنوقيفوهيلص ين ىلا

 || يأ هيقةيملالا ةيوسنلاو لحلا بسب دن«تربظوهيف ةفطنألا تفيعتهدإو بلص وهو هل بللاك

 4 .اصورإولا ةروصروهاتل التو ىلو ع ةفطنا كالت تعقوو هنريسو هقالخا هدب زةروصب تربظ

 ىلاةبستلابو بالاكديلاةبستلاب هدلو .ثراكودبأ نعىشنا يذلا رشقلاكمذآ اص ناكذ |
 هبال نئاعلا رشقلاك يللا باث ىتلا اهيف ةيد.خلا ةروصلا ىلا ودبل ميق ىناابالصالا

 كالت ةيساشب ايد محلا حورلا تييعتو حلا ب بيا صومدل يل د.حلا داما تنيعتف

 هحور نيعتومل هنوك و هناي بالصايف سو هيلعملل ىلص هتدام نعت رابتعابلا مسحبتداملا
 هيلع راشأ اذهملاو مهب مالصإ يف ةنطنلا ترب .عودئاب [نيع وهيل للا ىلص ناكر وص يف

 تاصح القةرهاطلا سرالالا ةرهاطلا بالصالا نملقتفأ لزا) هلوقب مال سلاوقالسسلا

 ريظافيا ىرخالاةيوسنلا ل وهيذلاهينرخ آلا باعلا روهظل بلصلا كالذي ةيوستلا

 نيعتك هيبا باص يف اهنيعت عاد اان رعت هبسحي هيفةي دمحملا ةداملا تنيمتف هيف بلصلا كللذ ١
 يف ءةخ ةمةروص ةيس عة قلعت :روص يف مالوا ىئالا ريف ةفطنلا ةروصيف ةيناسنالا ةروهلا ا
 الكف ةدالولا حش يتلا ةيناسنالاةيرشنلا ةروص ثيس اهنيعتىلارةروص يف ئماظع ةدوص ||
 ةداملاو ةروصلا كلت روهظ برقاهنع بال ءالا رو دق عا فتراب فطنلا يفد وسلا تدادزا |

 بدرألا لكما سو لعمل ىلع هئاباع ملاجرلا بالصأنهباص لك هللا لم ةيدامحملا

 فرع ةداملا كالت ةمالس يغدقي يذلا هجولا يطةيوستلا ثالث روط لمعدوجولا يف عقو يذلا
 رخ - آلا روظلاىلا لاقتنالل همم دادعتسالا لوصح يفثقي 5 طظسوا| زيح نم تافارحتالا

 | 1نالاكدا معاوخو ولع زيعينلا تالصالا عي ىعديزيت ةرهاطلارخت الا باسلايف لقلب
 |2100 4 2 52145 223 5 27 سل
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 ةيدوجولا ةيساتالاكلاو :دئازأا فاصوالاباجراءاجر دنموا لاس | يقر تما ذكهاهرارعاو
 ةيدورعلا وهو هسابلب .اهسيلتوةيوسنلا يف راوطالا كللت رأى ةداملا كلت تاصو تامل
 فصنملاهللادبع هوباهدلاو وهواهي قف نوف ةيدمحملا ةروصلا حاتفلا ينتقل ىتلاةضحملا
 تضتقاةروص ةيساملوصعب ةيدمحلاةداملاو3 لكلاةأشنلا كلن تلماكتو ةضحملا ةي دوبعلاب
 ةدالا كلتيفةيوستلا تاصح الف !يف ةيملالا ةروضلا خافقنا يضتق' يتلا ةلءاكلا ةيدوبعلا
 ةروصلا خافتنال جاصت ىتلا بيطلا رهاطلا لولا بسحي ةييطلا ةرماطلا ةفطنلا خافتنال
 نيعتفةرهاطلاةفطالا حور ةدعتسملا ةداماو ةاوسملاةروصلا ىالآيف ىلا ءتدنلاخفنا يف ةيدمسحلا

 ةرضح ابيلطت ىلا ةيدورعلاتافصب رهاظلاو ةي ريغلا سند نع ريطملا رهاطلاب اصلا يف

 بابسالا عيجهتقفاوم م«ديعس تقر يف هنمتلصقتا ةيدممملاة لكما ةقرقللا وةيهولالا
 نمو ةقئاملا ةيلفسلا تاقصلاوةيعيبطلا تافارخنالا نمةنم آهما محرما ةياغسلاو ةيولعلا
 عيبمج يف ررئالا صال ءاعولاو ربطالا لش ا كلذ يقل ١_بلخةكطو رغثلاو طارنالا ينرط

 كلت تاماكت تايلا ةكحلا هيضخقلام ىلعاهاب روقي رارقتسالا لزانملاو ةيمحرلا راوظالا

 5 *ب يذلا ىلا يدحالا رسلاو يدسحملا حورلا اهيف خفت عقيطلالا وستلاتقو5ًأشنلا

 | درفت لانا أك ةيعجل ةايهلالا ةيرستلاو ةيلكلا ةًاشنلا كلت لع هنيعتو هروهظ
 3 لصحو ةيئآرقلا ةخسالاهيف تحتفناو هل ؟امسالا ةيعجلا ةروصلاهب تربظوديعس تقويف

 ببسإ ةخيتنلا نم عرفلاةروصيق لالا ربلخ هنال قلططاوراجيالا هدب نم يملالا ضرغلا
 فارخن الو ءابالا بالص | يف ىشب قب وعتريغزماهبءاج تلا ةيدوبعلا ةفصو ةيلكلا ةطادالا

 ةيناذلا ةهازالاو ةيلصالا ةرابطلا لَم دحاو ةريتو ىلعناك هريس ترال ءابآلاو تابالا يف
 هدعاسإالو ةقفاوي الءىشب قي رطلا يف قوعامو ه:ه قمل ا دارأ ل الم ريغ ءيش ىلع ربع م

 دارا يذلا يكحلا لاف ةيملالاةمحرلاو ةيتاذلاةيعججلاوةيدم.للا ةروصلاهذهب روبظلا يف |

 ةردقلا يف ريحت ل الو ناشف دال ضو الايفوبكسد رويظلا كالذ |

 ةروص هنال هينذلاو ةروصبالا ريظبالدلولا نال عاقولا ةلاح يف ايسالاو لملابس نوكأ 3
 باص يندلولا ةدامنال يبا رسداولاماسو هيلع هللا ىلص لاقاو عاقولاةلا-يفايسالوامعرس
 هطالخا عيجة دب زنملب ةيعيبطلا ةترارحوةي زي رفلا هثب وطر نمالوا تنيعتافأا هيبا
 ةيزيرفلا اهتب وطرهيلا مفتدما محرما لقتنا اذاقهيبا رسةروص نوكيف هقالخاوهزافصو

 اهتافصو ا_عريسوابفالخا يدجب اهفمط مدب ىذختي وكلب يبزتيف ةيعيبطلا !بقالخاو

5 

 ظ هيث لك ةاونبك نالدل اعمال هيف «يثلا كلذ رأ 'الهترأم طفلا يش ؟ىلعربع ولهناف ةيمللالا



 1هكع

 1 امتيناهسج نمالا ةينامسجلاةداماهأ نيعتنالو هيدلاو رسةروصبالاداولا رظيالفاهترودكو |
 هبوب !ةينايسج نمالا راسو هيلع ىل انين ةينامسجة دام تنيعتاف هترو هبامهتري سرب لب

 | ةيلباقلاو ةيرشلاةرهاطلا ةبيطلا ةروصلاب ملسو هيله لص ريظالفامهتاةصوام قالخأو

 | ةفرعملا لوصحر ةيئامسالاة يعجل ةروصلاب هياغو قحلا رورظتضنقا ىتلاةيطاح الا ةيلكلا |
 يدحجلا حورلا هجونو» قلل! ملاعب ةيتانثلاةدارالا تقامنارلجال تلا ة يثال .ةدابملاوتيناب رلا |[

 ةياكلا ةدابلاو ةمأتلاةفرعملا تضتقا يفلا* ةيئآرقلا ةدسنلادب ربظرح« قرفلاو :رثكلاملاءىلا

 ةدكتملا ةيطالا ءاهمالاب و الكت ادرجوملا قئاقوتانكملا نايعالةمحر ود راصو |
 ١! اناك امال ريخلا ىلا تافتلالاو للا سئد نعامهتهازنودب وبا ةرابط ترهظةب ولا بيع يف

 0 اههاذوةببطلاةرهاطلا امبسفنيق تناك يف ييأاةرارطلا» هروب ود ربظنهتبرشب وهتقاخ لصأ
 نم ةيلكلاةيتاذلا ةهازنلاو ةلص الا ءراب الاب مامرويطملا ىلص رهظ اذ ةيسدقلا ةربطملا

 ا لجالورأب طخالاو روبظلا لجالالزا ىلاعت قأا اهدار ا يتلا ةروصلا ىلع فارحن الو رييغت ريغ

 || ةيدرجرلا مهبتارمبسخي مملكه ئاباةرابط لب هيوباةرارط هتراهط نم فرع: دابعلاو ةفرعملا
 || املا ةيفال'ةدابعلاو ةئابرلاة :رهلأنال ةيدمحلا ةروضلا. ذمل نب دعملاكم مواعج ىلاعت لنا نال

 | ةروصلا هذه لوصح فقوتوة ياكل اةيدمحن ةروصلا لع وملا اهدارأ ام لءافوصحققوت

 ميل تلاك َةيلاكْلا تافصلاب ققحتلاو قالخالا يف مهبتارم_مسجتاب الاف دادستسالالاكلع
 ةيملالاراونالا يف هتاذو دبملا تافص العم! يضتقأ ىلا ةضحلا ةب دوبحأ او هللا ىلا دايقلالاو
 يذلا هقادبعدي أ لاا طوصو دنع ةيدملا و داما كانتا ة يرستلا تلك اذموةيئاذلا ذلاتايلوللاو

 اذبلف كال ءالاالا ةيدوبسلا قرفدبمال سيل ذادبعل!تافص لكأيف ايئىتاهلا ب دوبي ققحت ٠
 ةيدوبعلا نمالا رنال ةيدامحلاةروصلا نال موديلعهلاىلص هل | ارا نوكي ناذل ااا ردق 0

 || الادلو اقهئابآر خآ هلادبع هوباناك اذبلفةيئاسنالا ةيلاكلا تافصلا لكأ نا ةنه ١
 هلصاوح يذلا نأ ةيج نمالا كن ذامواهب واهيفد دوهظهشاردق ىلا ةيلكلا ةيلاكل 1اةروصلا 1 |

 ةيج كس هيوبال ةرابطلاءذهو ديار دولا هلوقي سو هيله يلم راشا ىف لا !ذهملاو

 نم ملسو ةيلعهشا لص هلةينايسملا ةداملاهذهو هدينامسجةراهط نمام يجز ابط يأ هميناوسج

 يذلا ءاوبادب ىذهت هي زلا ءاذغلا ةبج نمال مالسلا هيلعمدإ :اىلاهماب !١ !نمدقرعرهبسأ ةوج

 «اذهلايانانالاىلا ناويحلا ىلإ تابنلاىلالواللا لقملا نم ةيدرجولاةل كسلا ب بحمل
 هيف محال هناف ةيناسنالا ةروصلايف و هيلههللا لم «سجة دام لك ارب ادب ييذغت يذلا ا
 :دحاو ةريثو عل زن هثال امهبيبدلو نيملال | نيد ارالالو اهيلع ربع ىنلا تادوجو أل لب هئئاي ال 0
 ست ## آ#آ#آأ #« ح

 . عجم هم سف سمج ب سمت بأ



 1محأ

 رهاظملا ٠ نمرباغم وأ هحورناف ملسع هيلع هنأ !ىلص هحورو هتيئاحور ةهج نم اماو#مهفاف | ١

 *ةيدعكلا رو: قرشمو*ةيرئولا سحشلا ملطم و رف ةيحال ايل أجل ع نم ىل ل واو هي رودلا

 *«هسبصب ريظملا كلذ ميصني والا ربظميف ربظبالو* هنصوملا هياقي والا” يذيف نرعتبال

 ثرسالاو ساخنلا نمهرولجا«.باقي يذل!* روثالا مرككا ردحلاو* رمخالاتيريكلا وهذا
 انث* ( بييصت ماركلا س اكن م ضراللو ) *هلوقب لكلا ضعب راشأ اذعملاو هيصوملا ا

 خورلاو*يممالا روتلا ! 0 امم وه_نراكذا هيف رثازالا بلص ىلع موهيلعهللا ىلع زم

 روناو هي دهسا نس مُملا هده ملاطم ىنصأ . نماناكو كوميلعهنا ىلص ءاوباف# يدمج

 رعالا كلذب امهصخ ذأمد د !ينب نما دحادب ف رشي اعهللا !امهفرش*«ةيدرفلا زودلا قراشم

 ةيهلالا ةروصلاتمتلا امهب د!نيعلا يف فصرلا كلذ ىلع !روظق هئاضقو ىلاعت هلع يف ريطملا

 تادوجوملا ميم ةماعلا ةينامحرلا ةمح -رلآ تشافاهتمو#ةيأ م ًارقلا ةيلاكلا ةخسنلاو *« ةيئايسالا
 هروهظ ىذعتي يذلا فصولا ىلع سو هيلا لص ءاوي اناك(لف «ةيلذسلا تاقرافلودعتب واعلا

 ةيج نع ةرد هلاك ىلطاهتيب وه ربظو !مبمرو دش ردق ىتلا ةءااكلاةروصلا لئامهنب

 | ىلاءتهلا يفر يضري و قالا هبحيام ىلعامهتيي ةروصلا كانب هرورظ ى شنقا ىتلاامههتراهط
 | الع تلاك يب ا ةهازالاوةرايلعلا ب ءاضرو هتدارا بح ىلعةروصلا كلنا مرا لقال امهتع |

 ا مقتسطارص امص يىلاءاشي كرم يديمملار !ينةيدمعلاة لا اكلاةروصلاكلتنيمتأا دعتسم

 ةبلاكلا ةروصلا ىلع تغقوت امل ةيتاذلاةيتابرلا :دابعلاو ةيملالاةف ارمملا نأملع ا لسنا
 | ةرثؤملا ةيئاممالا ةيئالا ةدوصلا ىلع ىو ىتأا ةب رشبلا ةيسملا لكلا ةروصلاوةيدمحلا
 ةيلاسننالا ةرثلا ةيربطظملا ةيقلخلا ةروملاود# بوجرلا ةريشح يف ةيئايسالاةيعجأبا يفةلاعفلا

 يس ةروصلا كلت قه ف اوتو## بويعلاو صئاقنلا لمت ناكمالا ةعقب يف ةيناط اة سما يف
 تريب عمتى تلا «ةيسبجلاةيلكلا ةروصلا ىلع مدا ىلاعتهللا قل ىلع ةداهمشلاو سملاةرسضح
 ص ةيف هيل ةيلاعقنالا ةيقاخلا ةي ربظللاةروصلا نوب و«ةياعفلا ةلايسالا ةييفالا ةروصلا

 ءايسالا قئاقحب ةيمدآلا ةروصلا كلت ققحت لعو «ةيد لا ةقيقطأو ةيدولالا ةريفح نم هحور
 ١ ومالا قئاقحو*ةيقابرلا تاقصلاو*ةيملالا*اممالا عي اوبظماهنوك واهتايلتوايمضويفو |

 + ةيمدآلا ةيلاكلا ةروصلا اهيعدتست ىتلا اهتالاكس واهفةعودرلا اهيماوخي *ةيقلغا
 || ةرردلاو«ةيئاممالا ةيهالاةررصلا تريب مه ىلا ةيلكلاةيلباقلا اىلعم د[يلامتهللا اخ

 ةيدوجولا ءامسالا هل تاتو *ةيىلال!تافصلا هيف تروظف حور هيفتفنو *#ةيريظملا ةيقلاعا

 ةف المن اةبترو ةيغيطفل ا تمزا ىتلا تال ار امصاوخو ةييقامل ار حاملا عيمجدب ز هيف تعمشجاو*
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 ١ هرهاظميفاريلجتل ءايسالل ةضافال !تاصحو 4 ةيهرلالاةرضح نع ةفالاغا هب تقل هما نع | 1
 | عيج تايبوب راطوبقيرعاظلل ةضافتسالا تصحو اههفاوضويفوا ماك اواهرا# آلهرابظأو |

 ١ فيس تدمتجاف ؟ةعودتملا اهقئاقحو ةفلتخلل ايتادادعتسا بسبا ماكحاواهراث اودامسالا

 ١ ابقئاقجب هقفقتر مدا يف اطوصح فقوت ىتلا ةي رمظملا تالاكلاو*ةيئايمالاتالاكلامدآ
 ١ «دوجرلاو عجلة رفح لرم#ةيمججا ةياكلا ةفاضالا ىلع هيف لكلا دادعتسالا لوصحو
 ١١ خوفاملا حولا حور هحورو ةهسصيملسودلم هللا ىلم دم ناك الذ* ىوملاو ضيفلاعوبتيد |

 رشقلاو ةيرشبلاكةيئاممالاة مخل ةياكلا دعي رهظب مد[ نكون مدي يذلا هلومرسمد ]يف
 داراو رشألا نم راهظالاو ةييرتلاو ظفحلاو يللا نمةضافالاودادمالا ناكذل ظفحي يذلا
 ىلا كنوطبلا ن مهن *«يليصفتلا يفامسالا دوهشلاو *«يلكلا يدحالا يملا روبظلل قملا
 ريسلانم لقنتلل !اراوطأو لزانممدآنوطب يهل لء# روفملا ىلا نوككلا نمو روبظلا
 | بلص يق الزاي لامتدلعيف هلةردقملا هاب الاد دع يلط#يرشبلا روبظلا ةبترملا*يدآلا
 يق«ةيدمحلا ةروصلاكال:رابظ !يند+ ةييلالا ةكحلا هيضعقلامىلطءداىلاهقادبع هيبا نمد
 || ق3 ك7 ىلاعت لاف اك اراوطأ ةأرملا محر يفةفطعل لمجاك دمة رشا ةيسملاةروصلا ا

 <ث ن1 ماطملا اراك ناطع ةئمللا اننلدق هن هللا اننا ةقلع ةقطلا
 ْ . ا رسل و كو »كر طش لوس من هج نأ دكا لمس صم

 يف خوفنلا حورلا يف مسو هيلعدتا لص ناك دانيال 'نسحا هنأ كرابتترخا ادا مان املأ |

 لاقتنالا:لجالة يمر لاراوطالا نمروط لك ية وسنلا لوضحهب وةلطنلا يف ةيئاسنالاكم دآ |
 ةيوسناا تلك انكَف هيف ةيوستا | لوصح ىلا روط نه هلاةئنا فق وني ثيحب دوط ىلا روط ن»

 | هروبظو ةقلعلاروطيملا هيفةيوسنلاماةددعةغطنلا روط نم لاقننالا مقوأك ل اقتثالا عقوديف |
 أ ةدللل ةيوستلا تلك الن شيلا ةروصيفهروهظ وهوةيمحرلاراوطالا رخسآى لا ةقلعلاةروصيف
 اقتل يدمحلا ىلكلا رورظلا رهاظلا ةيجنملوالا روطلاةلزنب ره يذلا مدآيفةيدمحلا
 ةيئاكمالاةروصلا تالاكو# ةيلعنلا ةيئاممالا ةيملالاةروصلا تالا روبظو ةفالخلا ةيئريف
 نئارخ رم ةضافالا لوصحو*ماللسلا هيلع هيناهصاوخواهرات اودعةيلاسننالا دي ريلخملا

 دادعتسالا امل لصحتوءايشالا قئاقحو رهاظملا ”رءلوبقلاو ةيضافتسالا ءامسالا |
 || يف تنيعتو تررلظ ىتلامدةفطنةررص يف ةي دمها ةدامل كلت تلقنفأ رخآ روط ىلا لاققالل

 ا هد صاوخو مد ايف تقفحت ىبلا اهيضويفو !ايبوبدوةيملالا ءاممالا عي ضاوخ هبلَص

 ىلإ ةيمدآلا ةروصلا امتحج ىتلا اعصالخواهدب زو ةيدوجرلاةيلاكلا اهتانصو ءايشالا
 يفةيرشبلا روصلا يفاهرورظ ىلا ءاوح يف ةيمحرلا راوطالا يف ةرملالا ةييربلا دميدعأ

 تيم جس 0

 د ع م تا ا

 لس سس
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 كلت روبظأ يلائلا روطلاةلزاه وهيذلامالسلا هيلع تيش دلو ةروص ف اهتدالوملا تاهو

 انيستديفةيدمحلا ةداملا تن يمتفم ديف ف سس 7 عشا ىلصهل ردقملاءاي آلا ىلا ةيسفلاب داما

 نم ةرهاطلا مادراللاىل ةرهاطلا بالصالا نم رهظتلزنجلا ذكهو مدآديبا يف! نيعتىلعادئئاز
 اهنيعتوةداملا كلت روبل ام ىشتن هن ىلاةلاكلات تا !ةعلاوةيدوجولا تال امكلاب مهاربا لآ تيش

 ا 2 حج

 شل يسلللللبلابال سكس ا ا ا ل

 ربع يذلا هللاب دوجولا ءانفادعب لان مضافا يلهتلاب هللا ىلادايقنالاو روبظلا الذل اهقذوأو
 نينا هني رذاودلمالسالا كلذمالسلاهيادريهاربابلط اذبافمالسالابعرشلا ناسلب هنع
 ىلا دايقنالا يبهعتل ياا ة فحمل ةيدوبعلا ةبترعهرورظ صاصتخال سو هيلحمللا ىلع هاب م
 ةفصبالا لصيال رووظلا ىلانوطيلا_: :رءةجوت ف ةيمويقلا يف هل حال 3 ضخم دبعهنال هلا

 هتيرذ باللصاو يحاربأ باص ن م رهظت ةيدمحملاةداملا ل ارت كلل ذك مننا ىلا رقفلاو ةيدوبعلا
 وه يذلايتاذلا رقنلا ناك الف ةبستككا ةيدوجولا تادادعتسالاوةدئازلا ةيلاكلا تافصلاب
 ال يذلا يدمج الا رسلاو يدمهملا رونلا رقتسمة فلا ةيدربعلاب ةفصملا ةضحلا دبعلا اص

 هنيب سبل هنال هللا نمدبعلا تاغض برقا ناكوةيريقلاالو يتلا ل قيال هنال هريغهيفنيمعي

 امودبالا دوجولا ةقاطملا هع قحو ةعبانلا هنيعتابقالو ةطسازالو باح ةهولالا ةرضح نيبو
 ةيسطاةروصلا يف ةيدمعلا ةدأملا رووظفقوت ةضهلا ةيدوبعلاو رقفلاةفصب الا الوادحور نيم:

 ةضحلا ةيدوبعلا فصو لرصحو ةيدوجولا تافصلا يف يلكلا ارثفلا لوصح يلعدتابآ نم ةيرشبلا

 !روظم ناك هتقيقعب لسو هيلعملا لص نال قالا ىلاهلاصنا اوهماملا نعمرعلا عاطقنا يضتقت ىقلا
 هدوجوب هللا يفي يذلا يلاكلايفاسنالار ,اثملايف الا ممللا كلذ ربي الو يدحالا عمجتل

 ادب ةنم تيسذلا لصالام لا رءالاعوجربالا يليصفتلا ماما يفاذه لجبال هنا هتافصو

 *يدمحلا يكلانيمنلاو# يدحالا يقاذلا عملا وهو هيلعو هيف لصال كح وهيلا هلوصوو

 لدعا وهيذلا ثرازيملاةلودقب ون تا>و+ة.شرعلاةورذلا ةةطلس تكح كلذ لص الف
 ةرضملا يف رهاظلا مسالا يل*ةبدمحملا ةروصلا رارظا تضنقاو ساطالا كلفلا يف جوربلا

 ىطعت ىتلا*ةيلادتعالا ةلودلاو+ ةيئازيللاةب وتل اباهيع اصخخسال «ةي رصنءل١ةي رشدلا ةيسللا

 امهدادعتسا بسه رفاظم يلع ثأي ياحتتلا قوقح بوجولا ةرضح ىف مسالا عيبجةضافا

 ةياباقلاوداددعتسالا لرمةردقملا ني زاوملاب ةةيعملا اهقرةح رهاظملا لرب ىلععتوأ تاو اقو

 هاينالا تايبربر ةققاوم مب اهراوظاب نازيملا صاصتخاو اهتضافئساو ءامسالا ىو

 1. دك هن ا ص محل هع مسح ل ب يم و ل مج

 /| ةروصلا روبط يضعقت ىتلا ةرهالاو ةيناسنالا ةيلاكلا رخالا تافصلاب اس روبظو اهب

 : تافصلا تالت لكأر واهب ةفرند# تناكىبااروثقلاو فورظلا عافرأو اهنةي رشملا ةيدمجلا



 !هكك

1 

 يمؤممسدب ا

2 

 ا ا م

 تالاقتلالاتهتناالف *ةلملا لكلا ةروصلا كالت تامدقل اكابامجوع ةيلغسلا ةب رياظملا |

 عيبج ةقلاو٠عم علاط دعساوةءاس ا يلج يغال أن اماللا كأن ىلع ةديمالا + ةمريطلا ا

 كلذ ةياعرو *ةنردكملا ةردلاو*ةنرهملا ةنطتلا كللت ةيب رت يلع !هعاتججأو ةيولعلا بابسالا |
 يدمحملا حورلا «رلابام ىلعجلعثالا عجالا لسالادجرلاو *لدعالا لكألا جازملا |

 *« ىلعالا ملقلاو يكل ا لةعلاب ىبسملا# ىنصالا سفئالا يدجحالا روتلاو# ينسالا س دقالا |

 | ةيرادلا مارعلا عي تاهجوتو بكاوكلا تاكرحو + ةيكلفلا راودالاو * ةيمنالا
 ,ذهبهشا ا هعدوأ يتلا بابسالا رئاسواهصاوخوأ هأرقو * ةيشرالاة لغسل لاوملاو#ةيوايسلا
 نئزللاو + ةيلادلاوةيناحوزلا اوملاو «ةيئايسالا تار ايف +ةيدممجلا ة.لكل !ةررصلا

 00 ل 000 8
 اهئابتناب ههادبع هيباةرومباهرورظ يفر ابتي غلاه د ب دمحلا ةيداملاتالوقلاو+ةيبلصلا

 | رارسا دب زو اهارقو ةيلفسلاوةب واعلا تادرجوملا عي سارتوةيئاسالا تالاكلابهيلا

 | ةيودللا تقع هيف اهعاتجا صدتسي يتلا هللادبع ىلامدآن د !متصالخو مهقالخا و ءابألا
 | يلكلا دابقثالا ةفصب هيف تنيعاو تروظو*ةي دمحم: داملا يفةيطاحالا ةياباقلاو* ةيلكلا

 هغلات دام هياتل هحودسا ف صواهترف سيل ىلا ةضحلا ةيدوبعلاو ىنيعلا يئاذلا رقثلاو

 | ةروص لدتمملا ءا غلا ةيوسقلا كلت تضعتافاهيف ةيدمحلا ةروصلا خافتنال ةيلكلا ةيردتلا
 نسحابءاذهلا تا ذ هنا دبع وانتو لدتمملا هاذغلا ةروصيفةداملاكاتل ىلا لقت اكحو
 ءازنااو ةدمتسالاةداملا تالت نيب ير دا حاكنلاو يردعخا ماجتلالا عقرالف تقو دم -اودجو

 كانتيف ىلاعتهثا عفن ةداما كاتب ءاذنلا جاودزا نوبءاذنلا يف ةلاقسالا تعقور لدتحما
 | هيلص يف ترقتساف هنامز لادتعا يف ةعءاجلاةيلكلا ةفطنلا حورةيوستلا ةمانلا ةداملا
 هدب ناك أاود# رهابلاهروثو كرابملا هقصوب تربظو رهاطلا_ريطلا للا سابلب تسلنو

 | لمجو *«يسملا رمالا اذهل بهو ةنبإ ةعماهللا قطصابهولاودوجلا ةرف-نم رمالا اذه
 لاكو اهتفازنو اهت .ارط لاكل .اهبوصاصتخاو هب امصاصتخال*يتيئاردلا اذهاؤدصارمحر
 ةيلكللا ةيسانإا تكسو ةيلزالاة لصالا ةبحلاتيجوتالفا مهني ةرجوزلا لعجو أ هدأ دسسأ
 ةرهاطلا ةبيطلا ةقطنلا تلقتتا مهني عافجالا حو هجوعجاوةلاح لكايف اهيفةيئاذلا
 ةرابطلاب هللادبع ةيدوبع اهيضعق) ىتاا ةيدرفلاةبترم نمتكرابملا ةيروللا ةيمياولاةردلاو
 عاقولا لاح يف هيلع يلافلا فصولاو ةضدئاةيدوبعلا ةروص يف ةيثكلا ةهازالاو ةيلصالا
 تانارحنالا 'رمنمآلا ةنمآمحر ىلا ةيدمحلا ةيثكلا ةبترملاوةسدقملاهناذهالي يذلا

 00ااسا
 برشأ | نم سعْلا عولط برقو برم !قشناو ةعاسلاتبرتقا الف#ةعاسدعساو تقو لكايف
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 اح «تالاطا لجاو#تاقوالا نيا يف ملسو هيلع هما لص دلو *ربظا يف ءاجدقام ىلع
 دنعكلذ :رعانم دنا | تربخ كداب رغوأةرشدلك | مال رورق دنع هرود ءاضاو*#ىبعمو
 هيف ررظو+ ةيرشنلا ةروصىل امل -وديلعمللا للص ريس يحتتا الولي وط ثيدح يهتدالو

 ةبلر ىلا ةرودلا كالت غوأب ىق جااداراو ةيرصنعلاة روصلا كالا بسح ىلع يأ لا هحور نم
 هللا لص ذخا أ باع ىللالا يدمحملا حورلاروملخ فقوت يتلاد* ةيدسهشل ةي ةيلاكلاة بكل :روصلا
 يرقلا ليصقو * ةيرشلا بئارع عطقب#* ةيلكلا ةروصلا كلت ليكت يف جرعي ملسو هيلع
 وه يذلا هرم نع نيعب 0 نا ىلا+ةيحورلاةيلقملاة لكلا ىوقااو+ةيجازملا ةيئزلا |
 مه ةيلكلاةةيقللا +٠ يد ل١ كلا ورلا خقن ةيترو#ةيدمعلا ةيرشبلا ةنيطلاربمغة بتر ٠

 نيموق باث ةينروهللا_'ىءةفالملا ةبتروةلاسراوةوبتلاة ارو * ةييبغلاةيوشأ ةرسضحو

 كالذو* يدا ىكلا ررظملا تل ذ ىلعفقوت يذلا» يسب مالا يل يئكلارورظلاة بترو
 يلاىفداوأ ةبت :رملا ةيلك الا بتارم م عطقي رام مه يدمالا |لباقلا ىوتسملاودعتسملا مج
 ٠ فقوتال يدم الارونأا اويدصلا لكلا حورتان كتل هتيابو د ةرابكو نسل

 0 هبسأو سو هبا عا لسكر عقرابط ىلع ةيدا مخ (ةيرصنملا ةيرشلاةرودلايف هئيعتو هروهظ |

 ا ةندادعتسالا تالول 2 1و ةيلمأ ١تالاقتنالاب مالسلا هيلءمد د عماهتيوست وزد ةرايطو

 عاطقا يضتغا يت حلا ةضحلا ةيدورسلا ةبتريفاهطوصحو هللا د .عوهوةروص هل با رخآملا ةهئابايف

 ناك دق يئلا 1+ ةيئاكمالا ت تافصلاو* ةيقلطا بسنلا عافتراب قحلابهلا مااا عدلا

 | خفتو *ةيلاسلالا ةيلكلا : ًاثنلا لي كت فقوت كلذك ذي رشبلاةروصلا يف لوزالا اهب سالت
 ةيوسكلا لوصح ىلع بوجولا ةرخح نمةشانملا #ةيئارودلا ةيدمحملا ةياكلا ١ ةياحورلا |:

 ةرضح ىلا اههجوتو ملاعلا اذه قئالع نع اهمضارعاب#ةيرشبلا ةوسحلاةررصلا يف *ةي كلا |
 ىتلا ةضحلا ةيدوبعلا ةفصب امة وا بج نأ !يفابماكح ارا مافص ءاتثاو ملس بلقب ؟ةيحولالا ا
 ةقيقملا نم يدمح الاررالاو يدم حورلا تضافات 1!بوجولا ةرضح نوب وايتيب ةطسأوال |

 اىلا لكلسو هيلع لص هناي يفلصف دلك قيفرتلاهلاب وقئاطلاةي ركلا ةيدمحلا

 أ نب 0 نب فانسدب ع نبع .ةاهنببأ طلا كل ب6 نيه ديعنا دوم مال ل١ هيلع

 نب كرم نبةسؤزخ نب لانك برش :ل1 نب كللام نب ربف نب بل اغ نب يول نب بك نبت
 سس دأ نبا فالتنا ريغ نم م يرازملا قوراثح ىلا ن ا: لع نب دمع نب رازل نيرضم نب سايلأ

 هيلع مضانلا كو ؛ ليعامسانب راديقنب لمح نإ كسل نإ نام الش ني مسمطأ ن 0 بيلا

 1 نيرشع يفادلونيعب را ءاوح داو مالسلا هيلع مد ؟ انا ليف+مالسلاوةالصلا

 مس تس م



 يس اس آذآ

 أ ةيصوب هيتب يصويقوتامل مدلست نم ملسو هيلعدللا آةيصوي ةينب ىصويقوتا ثدلست نم ملسو هيلع لصانين نوكأ ةمارك | درغم دلو هنا هيصو |( [ةمارك ادرفنمداو هنا هيصو
 ٍ مله لزت ب ءاسلأ ٠ نم تاربطلل يفالامد ١ !ةيبكي ناك يذلا روخااذه اوعشيال نأ هلك 8

 ا
/ 

 هللادبع هدلو مت 3 بلطملا ديعةوبطل رونلاكلذ لصو 'لثاىلا نورقلايناهبالوم“* ةيصولا

 ووو * ةحبب يعلإ ع ثيداحالا ٍفدرو يك اهاملا حاقس نا ماسقي رشلا بس تسلا! لهنا اربطو ٌ

 يلطملادبعنيهللادبعملاراصأ اود ياعدللاىلصيبنلاروت نأ يروباسيلا ديعسوبا ظئاحلا

 كيس مانو نوقسف هبنوقتني اوناكورفذالا كاملا ةحنار دق نع «حوفيو ةترغيف ءيضي ناك

 هب قلطناف كلذدب لعفنهف ريخقق لاملاو ءاهيلا ةل> يدك دفاتوهدمالر حكم هبتناف رجلا
 يف ىرخاةرم مانو جوزتي نا مالخلا )ذل نؤا دق تاومسلا هلا نا اولاقف شي رق يك ىلا هوبا
 نعي نم كر يلف نم م نجري كاب ؛رتقدص نااولاةف نابكلا ىلعامصتوأي د ىأرف رجحلا

 7 اسعنبأو يطئارلعاو مساويا جرخا ونافع سانلايف ننوكيأو ضرالاو ثاومسلا لها دب
 بتكلا ترق ةنداك ترمدفو اه اريلااب ذر هجونيل هللا دبعب جرخأ.بلطل ادبعنا
 ةئام هيطعتو اهيلع عقب نان أف شي رف يف لجر لبجا ناك ة نمو ههجو يف ربا رون أرق ف

 اهب هجوزف ةنم :] ياابو هبقا ينح هوب !هبرق (هنودتاملاف ماركا ها ) لاقو يلا لبالا نم

 م ةربجلا دع ىتممايانينثالاموي امل عقوفامضوموأيسف ش ! يف ةآرما لفناذع ؟هوي شنو

 0 _ تلاقيلعن" الاكسفن يغرعت ما أنف هلكتاتتأ ارم كات ” ىللعر 4و جرخ !

 لصفال تلاقةياور يفوماشلا روصت ل ءاضا أرونث ًاردماتعشوامو*هلجال كتلأسيذلا

 لسو هيلا ىلص هللا لوسر مهى: اة 7 *برغملاو قرشم لا نيبامدل» اضأ رون هعم جرخ ىنب

 بهو ناكو ةرءنب بالكنإ ةرهز نب فق انمديعنب يهوةتباابمال بالك يف هئابأ ة  ةهج ن#

 هلئاو بالك نب يعقب رادلا دبعن؛ىزعلا دبع ةنباةرمةخ اان شوكي ةرهز يدم

 وه اعدقا لص هيوبأ السا توبي الا لاو يقتسم طارص ىلا ءاشإ نم يدهم ١
 هقدنيف اهبدهشوتنبلا ترد دعا را هفرشم# يارب ةوحد عا يهاربخأ ي ٍجأأتاي آلاب !!

 ١ ةدابملل تببلا ءاني ىلاعت قملا هرماال مالسلاوةالصلا هيلع يهارب اربأ نا ملعامالسلا هيلع

 | عقر رالف هئانب يف ليعامسا هبا 0 رشف ىلاعتهرما لثتمأ : الاه ل تبع لاق

 ا رتسيلا نم دعاَوقلا' ميعاري] مقيد اَ لاقفدنعهئاربخا 35 هلا اطدتيرلا دعاوق
 لاقو لوانملا ليعامساو يفايلاود ناك منال طاوقلا عفريف مها ارباهثادرفاذةي الا”ليعامسإو
 ١ َتناَكلَل أ كرءاب تدي نكاد ؛يقانيسوأنلاععاي تملبر هيلا ليعامساهدلو مشب جار

 نيداقنم ياكل نوملْساتامجاَم داتبرادتاوذ يفامو انتاينوانل اعاوانئادنل ميل ًازميوتلا
 ا سس ل



 1ك

 ل انياع كنم ىرجي اذو كلل كللاعيانبءانيف فرصتلا نم.ديرر ثا دايقنالا يف كرمال
 دات 2 س2

 1 اذهر كأ ملة ان نمر ةيعرلالا ةرضح اههضتقلوادتي هوبع أ هيضتقت ين ماكح الا

 2 هلأ ديع هيبأىلاريعاربا نمودادجاوإ -و هيما يلصاننب زا مودتي رذ ضعل صاعتخأ

 لوسرلا روهظل هلا مالستسالاو ىلاعتدُيا يلا ا قالابدادعمالا لوصخلاب اطو مهب» امذعأ

 ةلسع أ ١ اندرذ نم ضعبل 1لمجاو يا ضعبلا صتخأأ ذو مهمالصأ يأ يقود يذلا

 اخذنا تقلخ هلجال يذلا رءالا مهب لصحي ىتح كرمال دايقنالا يف ةما تسمت دأقت ياكل

 كدابع لمت انتادبسم يا انكساَم اًنرَأَو كبيغملعيف ن نئاكلا مالا يقوم ربظيو
 ىلإ 0 كرا بوتل قح كلدوج ري نم ةفانالابانيلع مجرا يارا ارا ١

 نم ىلع باتل تن َّّ اك إدومش راو ياللا يسالاوةضأ ةتسالاب كس دق ةرضح 2

 9-5 جةيملالا تارضحلا يف لولخلا للختانوكسدق بانج ذال نا'يحكل اكرلا
 هدوج دو م سو هيلع 2 :رونلاك ةريمبلا نبعو وتلا روث اهيفدهاشو# ةيئايمالا

 |١ لكيو قطار ,ظيدي و*نيبلا ب باتكلاب يأي يذلا هتيرذنملاجرلابالصايفيسمحلا
 مالا كلت 3 يا ميفدسبأو يو ليضفتلال ءزاجلا نمي مالا دار أراأ لصفدب ود نيدلأ

 ممل رض .لعاذرنت يتلاكلتا اناني دعو مهسننأ نم ي امبع.ًالوست ىيرذنيقمادلا 1

 رومالا يف ةباصالا يواهبهشوم يف ءايشألا عض دو يا نكس نآ ارالايأ بام لأ

 كا ريغلا ىلإ !لماوتافتلالا ثرلت نم ميسوفن كد يأ" مم يو ,قاق نسيط يام ىلع

 ارومأ اله دئادت 5 ن«باطمالسلا هيلع مي هارباثرا ملعأ 2 امك أ ٍ رعلأ ت 2 0

 1 بتارع ءاهودبعلا ةفصدا ىلا دايقنالاو مالسالاودل ني داقتم نيكس !.لجي نايا هدح ا
 يق ينأ !ضئار ملا برك تر هوديعلا تافص ل الجفا ةيترءي قا لقاونلا برقةبترمأ ىداعاو

 دبعلا ىلع ة هَ لالا ث اهلا ةخافاب دايقالا بت بتارع ىلع ءاودع شم 5 تاذلئالعمإ ةيلرف

 كلش ريظي امنا هنم روظيأم لكذ قحلا تايلستب هنا ذكالوتستو ملا تافصب هتافص كإهتستف

 مالسالا يتارم لع هنا نممالسلا هيلع ميحاربا ياطف هللا ىلا الادمي الوةيملالا ةضانالا
 |١ ةضاقاي ىلع هلالوممتمللا ا,مدايقنا نوكبف ىلاعت هنه ضانملا ى ملالا يلعب هيلا دايقنالا وهو

 ايلف ةيئابرل! لالظلاوةيملالارارسالا تب 2 ناكتسالاودب ءل'بتارم لعةردقلاو ي

 1 رهيذلادايقنالا طا بلط يدمحتارسللداعو هسفنماللاعيلع ميهاربأ |
 ٍِق يفند عملا اىلص يبدا اريهاربادحا شال ة6يفانلا سالو م سو ةياعدُشا 0

 ا ةسالاوةوأطسلا نورت بصب اصنملاجربالساب الصاو هيث نوطب نواعب



 م سل سس صن و ا ص مج

 ! هك

 يدم لا و يالا رونلاكاذ رول أ ةيسقلا هبلط يذلا دايقتالاو مالاسالا مل باطمش
 نا ىل امتي نم بلط يا كال ٌةدْلسَدمَأ اني ندعو لاةةىلاعت هل دارا يذلا دجولا ىلع
 7 الا ةضانإلا كس  لصي يذلا دايقنالاب ىلاعت هإةداقتم يلا ةكسمقما هني رذ نم لي

 يف الذاتي يدمحارردلا ىأردنال دبل م نيذلا ممم ضعبلا لب هنب رذ ضخ ةينابرلا ةلاءالاو
 هنيرذد ايلا بلطوهرس لعهتي رذ وهاظنل لوعجتامدايقتا باطن هبلص يف هتب وذنوطب بويغ

 رمال ةيدمجلا ةووصا كلت روبظل ب وتلا_ل5لم#دايقا س وه يذلا ىلاعتدل

 تييلا نب يف راك هناا دحاا9ب «نيهجرل كل ذودبعنلاوةدابملا لحب اط 9 ثلاثا ١
 ايش لعفي الدبل نال هل هقيعتو هددعةدايعلا لحمدب ر ينأ هللا ن 8 يباطنذداب ,ءلاو فاوطلل

 قملا لاح راوتا ىف اييمميهاوبا ناكاليي يناثلاو ل ديسلا رماب لم لب هسفت ءاقلت نم
 كعب الارسال وزلك + هيي ناش .يلطف العم الو رهظم نم اررظم زيمال ناكف ىلاعت

 امهيف تعب اود ؛نلاق م هنمالوسردتي رذنمةملسملاة«الاش ثارت ىف ثمعب :نادثا نم بط
 وكم نأ اهدار وما لوقلا كلذ ن هضتيف مسرد اعلا ىلص دهان ديس وهن مينمأل وسر
 #ىلاعت هللا . لومجماءالا سالب هل سس هم سو هيلع ىلص دمت ان ديس عهوق ثه؛ ىت جااةمالا

 هنيرذ ناواكالوسر فش يف !!ة.الا نال يهاربلةي رذن عل لوسيا كلذ نوكي نايفانلاو | ا

 ابعاطقتا مدعو هوهيلع شام انينتشمب ىلا ةلياطأ ةءب رس كار ة ينحل ةللادادعما تلاقلاو#*

 1 مالسلا هيلع ميهاربأي رذق هنعب لبق مال سال نال سو هيأ ياعشا رم |م تشو نيب وميهاربا نوب |

 مهاحو مدايقنال ة ةحرشت ةروص تناك يم الا دار 5 يف ىت جلا دب ديعملا ةروصلاث أل :مدقو 1

 هس هتنعب روصتي الوم السلا هيلعم هارب ا نيد علا رو صير ال مال لاهيلع يعاب ةيج نم

 ١ مالسلا هيل ميهاربا نيب قلانورقلا ف هنم مالسالا دادتمابالادثإ رذنمةمالسالاةمالا

 ألا نالعو زيغ نمل مهتهمهيفلوسرلا ثعب عبارلاوهمتع:ىلالسو هيلعملا ىلصانيبننيب و
 هريغ مويق ثعب الذكي دو مخ هرووط صاصتخال م ريغ نع « يجي نأ نكجال مهب صفا

 اا يكلام دايقنا ناةروصلا ثالث ىلع ريظي نأ جتناو مف يذلا دايقالا وسب ريظدنال

 وهو هتجيتو *دايقلا 5 ةروص وهييذلا لوسرلاالا مهن ثعي الف هاا ةرثملا تمجرأ :

 ملسو هياعمقا 00 _ نمالا ةيدمحلاةروصلا ثالة رولظتال هنال م ريغن مال مهنم
 انلوسرب هيلا اهتفاضا ثيح نو هتلمتخ ناب ميهارباهلا فرشف مدا .كةمل سلا ةمالا نم

 4 داع ميهاربا لم يعدي محب ناك فال مالسلا 7 راعيهأوب |ةلم ىف همنعب ددعإ وديع هلى ا

 ةيقاب ةلماهإ هجواهأي اهئ يحاو سو هيلع لع هلأ ىلصدل اع عرشه لع اقياهتأ هفرشومالسلا
 ع حجل



|2484 

 يذلا هنيدوملسو هيلعمُشا لصانيبت هيف ثعب يناايقذ سلا ةمالا تروكتارخ الأ 0 ءدلاب

 ةلييفلسو هيلع هللا ىلص نيب ةثعب توين 3 سداسلاو مالس الا نيدو ره هيف تعب

 نيرلل 1يف كس 2 لمجاَمَوىلاعت هللا 2و 'اعرش شم وك تيس نم مدل تاب ممابا
 هيلع ميعأ اربأ نم هعاطقنا مدعو مالسالادادتما ثيل ذاف+ م ل ةأم جر نإ

 تث 3 .مءابيق ثمعإ يبل جلا ةيسملا ةءالاو هربرت اا العشا !ىلصأت يضةثعب نأمز ىلا مالا

 هدوجورو مت هبال هنال ىرخأ قي رط لعام هالساوةنم اهماايحوتو همالس اوهتلادب عةيبالي سوت ا

 ١ اهينم هنوك تبث ةينيطلا ةبارقلا بسخي مهسهنرك تُبئالو#مهخودقل من اهو مهتمومويق

 تيعت ام يرشلا همسج ةدام نال ىرخا قي رط لءةيمحرلاةب ارقاايسجي ةطستماامهركو

 زبد ةما أ مبنوك تدق مما حريقالاةرشبلا اي روص تلك امو لسو هيلع هللا ىلص هيايفالا
 امهريغإ دج ومو انيق هم نك معا! نإ مالسلا هيا هارب قح يف ىلاعت لاقاك |

 هل يكف ةيتيطلا ةبأ 21ش 7 هةحثعبي قالطأ زوال هناف كلذ فالخي نكملاو

 ةثاتيب هللا ربايذلا يب لا ديعطدام لوا مالسلا هيلع مارب اءد قاسم هنرك بسحب منع ||
 هلال نءاعد هيأ ناس امهم .الوسر هني رذ نم ةلسلا ةمالا نم هللا تع دنا اعدلاو د دايعال

 ةمالاب هني داظنف" ل حس ف وعد ىلاعت لافت داب .عءاعد ةبآ لهنا دعودقوقداص

 الا ده هئاعد 2 ميهلربأ شرغ ناك امو مهأر هلم السلا هيلعهتثمب ىلا دعب رذ نم ةلممل /

  ةلسلا ةيرذلا كالت ىلا لوسرلا ةثعبو هشيرذ نم هس ةمالا يف ةيدوبعلا ةمادتسا

 تقلعت هبو قطاداو «نيعوه اذهو مهأ ف انودسكم ميتيلا ردلاكوح .لرةراكومل اعدو

 ةيسلا ةمالاب ميهاربانيد هلا ظنخل لسو هيلع هللا ىلع هتشعب دعب مق اكةيدلال ادارألا

 2 ا رح محسوب

 ا مالسلا وةالصلا (.بيلعدحمو ميهاربانيبلوسرلا بينا نمااخاو * ةمايقلا ويلا ماد

 ثعبالا اح ميهاربا نيد يفالا عب 75 امبلف مس هيلع ل هلزأ 2 دعب ىلا هثي رذ نم

 هقبرذ نعةملسملا ةمالا ن همااللا ثعي ام هثاوميهانبأ ةوعد باجا ىلاعت هنامل اعادمج هللا

 مالسالاوهو مالسلا هيلع ميهاربأ نيد ليسو هيلع لصدي وبنوك تبمالسا هيلع |

 رايخأ ةهجنماماو طقذ بهار ةرعوة يس نماذهدعب رذ نمقمالاو هل هلام هبلط يذلا

 هللا ىلصانيبت ةرباتايثا ضرعميف هنع هتداهشو ثايآلا هملب مالسلا هيلع هنعيملاعت هلل
 يعداو ركأ ن نم دنعو قب دصتلا نع فقوت ن نءدنع مزأ سا هيلع ميهأر# !لوق ةباكسجب م اسوهيلع ||

 | قمالسلا هيلع هنو 5 ةداههش نوكو» عدلا كلل ىلإ هتوعد هئاب 57 م مهمو يحأر نأ ني ل ا

 اط ءامن هللا نملوقلاكأل د نوكف اسوهيلع هللا مانيب اووي :لعدماشل !!ةلزائرايخالا هد ١

 0 ع  ججججا

 د

 ا ا

515 



 سس م سم دبل

 00 ا

 أ ةيدوبعلا لاكب ريظتامناذيدمعلا ةروصلاكالثنأ دهاشون أت دطاملاعداجيا نميملالادارملا |

 | انرتةحلا نم لاجر بالصايفماباللار يذلا لوسرلا كلذربظي تح «اةيودتيدةمادتسا |

 1ع -

 مه دقسايناعا 1 ؟اوسرنأ يأ ءامالسلا راع ميهاربأ ةيرذ نع ءةملسل !ةمالأ نمديوبانوك

 ١ امج نأ ااي.هلام دعب يق هش نااخ .هلطو هادو كاعد يذلا لومراوه كفا نم

 ١' ثاعبناو مالسالاب مكقح يق السلا هيلعويمأرنا ميباقرعد كئابأ ءانيوتعتاوةملسغلا
 ا دوب دي مهب جودا ا تالو مكشم كين لوسرلا

 ميهاربأ ةوعد ةياجأ نسف هتلاسر توبث ةرءاقلا تاي ؟ الإو ةرهاظلا تأ اريل هتلاممر

 أ هلا لم لاتاذهو ةملسملا ةمالا نءملسو هيلع هللا لس هب وبا نوك نمضتي وهو السلا هيلع
 1 هل كشعب توي ةملسملا ةمالا نءداو 5 توبث نيعدنلاسر توبث لب ميهأ اريام اةرع شوأتأ سو هل ةهلد

 000 ندااهيفدقدصو وهيل ىل لم دمج ديسةلا سرب نم ب ىلا عت ةداهشل مهتم

 ا وعق 1 مالسلا هلع ميداربأ أ ملعأو ياللا هيلع ميهاربأ ة ةبرذ نمةملا اةمالا

 أ ىلع هللا ملط اف بيتلاماعىلا سل !!اطنءدباق بذجنايب يضف أكل هللا ىلاوايقنالاومالسالاب |
 ميهارإإ يرت : تالدق و ىلاعتل وكم اميقلاجربالصاف راسو هيلءاشلا داعم ةدوص
 1 لصمب وهنيد جي هناو باعكلاالرصر ثم هنادهاشت ش الأ وس | 1 نوكأم

 | ريظت تح مهمالساو هللا للوعي رذ نمةماداي#لا شا نم بلط م ىلاعت شالا مالستسالاو
 1 دهأ اشي نالريخالا داي شالالقيا , ماربظي ووزلسلا +لعتريسره يذلادايقاالا ةروصب هكرذ

 آل < . ار هل ماع
 1 كلبك سهم اشتي رو 1 نيم ( انام اواني 1هلوق نمهضرغ ناكف ةيدمحملا ةروسلاب

 رو ةسكلاو باتكللا المي كتابأ يات مهتيألو سار ميف ثدي لاق
 قح فون دوهسفت قح يق مالاسلا هيلع ميعأرب ,اةوعد هلا لبقق 'مبكحللا) زي رعلا تن نأ كلِ
 تقفاوو ىنللا دارهي# اهنال بر م هن يذلا لوسرلا قوسيفودتي رذن“ سلا ةمألا
 ةمالا 2 .هتمب دنا انملعمالسلا هيلع ميداربا نيد يف باتكلاب لوسرلا هنأ لسرااقق هقدارا
 مالسلا هيلع ميهاربأ نيب نامزإا ولخ رمل سالقمالا نم هش هثمياتمطودتي رذ نمةملسملا

 مالسلا هلءويعارب نيد م اسو هياطشالمانين ثعبه نيب لب ةءلسلاةمالا كلن نيبو

 ةباغلا تعقوناو نيدلاماقسببو هنبد ارهاق نيذلا مررغو هني رذ نم نيماس موق _ةرع
 مالا اكواب نودب ؛ سو هيلع ةيلع هللا ل ص ءاذ ةنمزالا شدو فنيكرشلاءنيدست
 5 هلم عنان أ نحو "لاق 7 يهاب قلمي ىلاعتلافدل علبت .:اللأب رم

 ا
 ا

 2120000003دتدزدز

 ا
 ا
 إ
1 

 ]| ةمالا دوجويفاصن 02 دانادلعمه ارانيسل ابل قاصن لولا  0مما ١
 ف ب ب ممم



 الرج يش فام منك ذأو السلا هب لع ميعأربأن نا داق من 5 دعب رذ نم ةلسلا
! 1 

 ليو طف مهتم هلوذ ه4 !مالسإ قفاصن ناك ٍْ

 هبثلا ع ب دل ةلاب الوسر مهنم مهيأ ثعب نيذلا مرقلا نمدحا ىلع مم كيال هلال مهب
 ّ هيربأ قح فيس فيكف لودر ثحب لب مانصالا ةدابع كثعكو ن نأو ُ مهلا سنلابالا

 : مال ذأ تورثب اعدمالأ كا هيلع ميعهأرب !نأف مهاربا ذي رذنمةلحلاةدال 1 نم انوولسو هيلع هلل ىلع 3
 1 ا
 : نارقن ةنا عننا لوسرلا هيف هللا رعب ومهم لوس اع لا مييندئاقب ممالك «يدذو ا

 نأف لالضو ين مب انهئاشاح هت رذ عيج كأرش ايس كفيك فل الغلا الا !قىطادعيامو ١

 ىلص هل يل ! ةراشا مالسالاب هب رذنم د ضعلا صخش اي“ الأم نديمدلل اد رطميماربإ |

 "أ نأ هيا نم م السلا هيلع يعاب ياطوهتيرذ دمج قارعأ نم هقعبن كيال هنال ماسو هيلع
 قوم مرو

 , كلذ ناكمال + اتصال ا كيعت نأ ا بينج هل اي: مانمالاةدابعم مكاتب ردو همنا ا

 ىلاعت د ا يحل فلاش اوك ُثءرح نم ميه 5 نيد اسود است الص ةييلهتا ثعبف

 ةيلالا صو عدلاب ثيثاغ لايقل ىييلاءاقبار كندر ل هيما قدي |

 .دئاومالا 1 هيلع ميشاربأ ند دوجو تبث وان يتح ميهارإأ 1 انينعايتاوانعابتاتايآلا و الإو

 ١ امه درو لشوام يتم هنوكل اهديحوتو لس وتم عشا لمهيوبا وباع السأ تبث هوع 'ةأرنيدلاب أوماق 3
 | ةيارقلا نال هئابرقا ةدارأو اهتالط؛ نم براو قحااهنع امهتداراو ةلسسانةءالا ق قالطا ناف :٠
 ١ هيسف ةراط لع لدت ينلا تابآلا يف لصف نخ نك اك ةينيطلا ةبارقلا نم برقأ ةيمحرلا ١

 كيور دوصلا كا ثق نوط رخل أ لإ ىلا لات مال كاوقالصلا هيلع ا :
 ؛  ةيئاودملاو نعي مارا دعما ن هبرقنلان رءقيونملامبت كرشملا يحنف اذه مهو ماع

34 

 ا

 ١
11 

 2 ب 1

 طاصشن : تاثيتل نوعي و نيدو تأ 2 .51 ىلادت لاقوأ ع برقا نع يلق ا

1 
 ا

 د ,هيطالاجلا "صخر تيكر تلا لالا نم نيئيبخعاب ت تاكرشم ا ءاسألا نم

 نإ يطل ىلا# ىلاقو *امهنيب ةنراقلا تضتنا يتلا ةسانللءاسلا |
 يطلا سخر لاجرلا نم نيييطلاب ءاسلانم ثايب الإ صخن 56
 ؛ ؟ريرتيدنأ يصد سل لا تويع نيكرشلا هلل لمح اذأف اقاوم كلنا |

 ١ نجلا نيعناثوالا لج نازل نمنح ا ىأمتلا ةرهتضراّلل' لولد |

 ا

 ا
 ا
 ا 1 مب ي ُ يدناميكملا ميلا ارقي فيكم اع اممم ب ,رةل1 نع يبن سجرأ ندع نإ ةواللإ لحجو مارا ا

 2 : نيكو 2:14 بااصأي درحولا ةمح .روهي ذلا يربغلا بطلا رهاطلاورل اهعضاوم ف م ال

 1 1 ديوصتلاو نيوكلا يف سو هياع أل سها سا املس ع وةسات ءيقيلا ترش الو ١
34 



 : ١1ه
 م سم دعت ع يح م

 | تواتلا نع نيبمارودلا كلذ ةزعاش'و*«ر يحتل اوز.علا نعيبلالا سدنلا بانج ردنا شاغل

 نم نيبرطلاب ءاسنلا ند تاييملا شا خدت هرب ردلاو سي دقتلا اع منكيلاج سيتلاو
 يحاكلا هلا ماهلالا ىف ةاذح ناك ذاو ءاسننانمتاريطلاب لاجرلا نم نيببطلا صخو لاجرا

 يالاصالا يف نوكتت ينلا_فطنلا نوب وا مبني ةبسادأل ءاسنلا مار او لاجرلا باللصا يف هعوقوف |
 اا يفانلا يف ونوصغم" !!نيب ةيسانال ل والا فس اصتخالا أل كالذب ىلوا ماحرالا يف رقعستو |

 ١ ةلادلا تايآلا يف كاملا 0 ا الا انداألا رسرو سيفو وفلتلايمتل 2

0-0 

 يام 55 ا 7 نب و بهم و سلا ميقات وهل 0 1 ةمالاءاقبو

 ا ميهاربأ ةلم نع ضرعب ضر || ليج نمالا مها 1 م ال يأ اذ هس 2 ال ل هتلم ع .نعدحإ ب غررال يا اهدرن أ

 دايقل الآ وهو ميهأ ريا قل معلا لصحي 1 الاكودسنافرش را فرعي ل افادت 0

 دوبظلا لاك مات ةيتوبنلا ةيلطالا قالخالاو تافصلا م م رووطلاو هللا ىلا

 أ لاكتمالا لماذا وةرالا سنن ف تاكا هارب 'زئ.نافمالسلا ةياع مره ارباتلهققوتلا ١١

 مالسلا اديلعمي اربأ ةل١ وه يذلا دايقنالا فيس 5 3 ةسفأ فرش فرع .نذ لعفلاب رملي أ

 | دم انديس ةثعب دنع ميهاربأةل٠ دوجو ىلع لدي هللا رد لوقلا اذهواهنع بغرب ال(:
10 

 اوأاقو ىلاعت لاقو»# انعابت الا ىلع رغب رحتااو دق ىلا ةرعدلاو يباب ملسر هيلعدلا لع

 ١ ميتأم ىلا بيغرللا يئاواق يا ىراصنلاو دوهيلا, نم باتكلا لداعو ىَراَستأ !وهارتم 9
 | ىلاعت قمل الافرمالل با اجار دعيت ىراصنأ اونرك ىيرأ صلات لاقوأ دوعأوأوك دوبمأ !تلاقىاإإ
 لبوأ ميهأر ل لدا ارك ل لق ياميه َ 3 , ملسو «يلعلأ لم دمج ارثآ لقا

 ابماكجا و مالا اهيلعدتلم دو> و مزادسا كلذو ميهأ أرإ !ةلل عايتالاعرماف ميعارب نعت ١

 | لدانمنبت 9 راي يرعاك يحل 0 ني نأك امو ىلا ىلا لطابلا ن نءالئام يا انين

 أما || ىلع لاثيخي 3539 رشم وبال هيلع اةلل مرعايتا نوعديا ايات كمهاذ#ريغو هْبَأ

 د لوجو اهناهاو اهيف ةيئاومالا ةيملالا 3 ةروملا ابطا يبا لكلا تاذ فرش لبج

 ب وم مو ما سس هل
33 

 1 ة* 01 .
 ا «نييئنلا زقرت ننزل نامت , سأثلا ذأ ث|

 رم جم 24 -- مع
 لاقو * ن يكرس ان. لكنت افيح يهاب ] لم ةلم ارعبلا ان ثا قفص لت ام”لاقو أ

 ل طا هيَجَو 0 يلاعت



ْ 
0 

 يريم هىنر ذأ مممارإو

 قىاعت لاقر نيك را 20 0و ماري ةاماَمَو
0 

 || هناتسأل الع هنأ هع
1 

 ه3 ويا دكيلااَذ
 ها كايلا اذه ا ميقار لا مة ىلاعت لاقر# ||

 1 | مانصالا لايعامسإ دلو 5 ا لئلا عاب 0 :نايفس ع منا اح ىلأ نباجرخأو
 || ضدي فكري ناعم اسآلا3 دبع نأ و ينبت أو ىلاعت هلوذ معسل لاهل 2
 ! ىهكسأ اذا هودبعي نادلبلا اذهلمال اعد هنال لاقي * ميهاربا دلو رئاسو قاما دلو |

 هل كرا يب دينبنجاوكلذبنا دللا ميل ع عديم واةنادلإلا ! اذهليجا بر لاقف داي

 0 !لاققب الاودهيف دماوع < رع مرسلا يف ري رج نبأ جرخأو ار * هلهأ صخ لقو هيف ادصاللا

 ١ 1 بايتساف هترعددعبائص هدلو نم دحا يوب افمدلو يق هتو رعد مالا: اع يارب ال هللأ ب اوس اف

 | ةالصلا ميقيهتيرذ نم اماما لعجو تارمشلا نموها قزرواتمأ دللا اذه لجو هلت
 مكر شحلا نم نآك مو اهي ريح ل رك ان ادايسلا حيات ىلاءلاثو#
 هلم تاب أ يف اذهل م سالو هللا ن نم نرش هنامتل كة ميهاربا هياةلم عيت ل !متهشاهرمأ

 ل سو هيام هللاىلما لقثأا ةديس ات سنإسو هياء امد انديسة شعب ىلا اهم اق رميهأربأ

 أن برات لافودل اءرش اهنوكش ثيحنماهيش عب نم ثعيالف هعثعب لبق م هارب لسوف نك
33 

 ب هريستتف رذمملا نبا جرخأ * هامل الو أشب د ىف كرد نمو تام ري .ينلاعجا

 0 ص لأزإو نلف لاق يقي رذ نمو ةالصلا ميق»ينأ مآ برملامت هاوق يقرب رج نان ا

 ١ ”مصرأ ل جا .قىلاست لاو «ىلاعت هلا دبع ةرطفلا لي امال سلا هيلع ميمارباةي رذ
 ا 7 . ١

3 

 لق نيكس امس ميا! 'عسرأ ُ جرح نم نينا ف
 هيمع ع هم ع

 14 ىاعتلا نر* سن د تيفو 2 م . تسلط يشن لأ نرد

 هداهم 20118 0 « ايفا م

 الأ عرنلا دادتم اولا اردلاوعلا تا هركذوم بولا مالت هيافقطتو

 للا 000 5 عافس هداووملعال| لاباس عشت الورك ذةفطن نم لأ ُنض ”لمخ امو

 5 لصدور الوأ ان يدلك ىلع رودالا يرجي وارعضار هيف ءايشالا مي
 || روظمنوكو هبنيدلاو قملا روهظ لزالايف ردقو حاورالا ميمجاب مالم هلم جراسوديلع
 تارالا لو ناكمالا ةمقب «تدصقتاةيمالا ةدابلاوةياب رلاةفرعملا لصد و هتابك |



 ضا/؟ ١

 | ادمجو قانمالهباق لعةشحلا دولا يلكلا 1 ققحلاو ةيدوبعلا ةرو ةرودذ اونو ملا ن نم

 | ناديريالرا-هعاجت وهنوكيل كرش ثمر كرشمن يب ةيجوزلا لمجال و ادباكرشمة فطن نم | 1

 3 از ماتقمو *دوجولا ة>روه يذلا مسي هيلع الصاد كرخمةنط' نم ةكرشم لست أ 1

 | جكس الخام شلذل 2006 ٍ هيلع ريح ال و هنك فلا هنال# دوجلاو م كلا !
 ا
 ا! اماخ اددصقملسو هيلعملا ىلصددوجو زالو ةيئاممال اةيعجلا ةروصلا لقمر ةرغع نم 1

 | لكلا رئاملا»-فالخي «هقير لعمر ودققأر راشتنار *هعيبوب رماكحا اراباخال ملام 1
 ١ ||| ارءانيجوزاا نيب ةجوزلا لعجو ةفطن نهناسنالا ىف اخ ناك اذاف*ميفاف ل لاو الدال نم أ
1 

 5 ..وديلع هللا لما دم قاخاف هنذأ وىلاعت هلعبا لسا بمضوو رث الا اح ناكو ىلاعت ئاباصرص# ِ

 يذلا 1

 ٍّظ الادي ربا نيب ةيحوزلا لدجامو + |هانساوأهررناو مل فرشاو» اهافصاوةع#ب ربطانمالا !! ا

 اب اهطوقسو هيبا ن.ةفطتلا لاصقناوا هيب ةيعجلا ردقاءواهداو امرك و لرصالا ف رشا
 أ ن .حابالا ماحرالاربطا ييتلاا هر يفداب رامو«اهدعساو تاقرالا لدعا يفالاهءا محرر يف 1
 اضيأ ديعس تقو يفالا هت «نوامو+اهتهاؤنومتاذ ةرابطديضتق' ىتااةيذغالا بيطاوةيبرقلا |!

 هموت ميه يلا ذإىلا.تلاقو دلك ىضعق ىلع هل مردقو هلاكلاقفاودق وا هملعب

 هن كفر طق يذل الإ 0 خو دعت ين اا ةلالا لرد يا نودع مم“ 'ىرب”يا 2 يأ

 ا لجو يادرقع ناب دلك ب 5 لا رطلاو #يقتسملا طارسصلا, يدل ا

 انلحأَو ات هلوقةلكم هاربا لعبسو وادتي رذيفاهءا اة دارا ياةيناب ديسرالا 5 مارب ا!
 ا هتي رذيف هتاءءاقبات ايي يلا يا ةيئابتك 5 ةلينل نأ انتي نمو كا نيملل

 أ لوااش ثعيب ةإ هتمدتي رذيف ناب اهملمش ,ءاعد تخت“ اقم ٠لوسرلا يب مما اهماودو
1 1 

 ا وا مهين |هئاقبأ ةيلابيسهنوك ودتي رذ يفاهءاقب هئاعدتسال ميهار ,امرلالمطاف فاضاقمبتا م مسمي ١

 1 جرخاو# منع مهفلو ا مرلا< يمنا هتي رذف ةئاد ة ةيقاب هك 5 اتاي ءاقباع هيفاربا بلطف | : ٍ
 0 ةيقأب | ةملك ب عملات هلرق فا هنع شا يضر سأب نبأ نعم دنس هريسغت يف ديم نب دبع ا

 ديم نب دبع ج جرخاو# مالسلاهيلءميهأريأ بقعة 55 , هللا الا لأ ال نأ ةداهمش لاقدبديف | 1
2) 
 هلا الن اةدارمك لا هيقعيفةيناب 15 الجو ملاعت هلوق يف دهاجتر :نع ردا نباوري رجشباف 0

 ا يفةيتاب ةكابا ءجو ىلاعت هل ارق يف: دادق نع نابيش نعسأ ةريانث دح دي نيديع لاقد# هلا الا
 أ قازراا دب عل اقو*م دعب نماهوقي نم هتي ذي لازإإل ديحوتلاو هللاالا هلاؤل نا دامك لاق هبقع ا
 ا صالخالا ل ذ هبقعيفةيقاب هك 5 ابلجوملاعت هلوةيف داتق نعنرعم نبارع هديسف 0

 / عرج نال نيالاقو لاف رذنملا نبا. هجرخأ»» كبيعي ودل دحوب نمد رذي لاري .الدوحرتل
- 

1 



 م تعم

 ا ع هنيأال اهلنال هلوقب ةديعي وم دعو نم معانا ةرذن ملعب لطي ميعارإ ينعي يالا
920000 

 ا نوعجرإ .مياعل ةعاس !امرقأى مشا نولبفي ةرطقلا ىلع دعي ها م سان لزي ملغر ”الضلاو :

 أ

 ا

 ا

 ا
 0 1 نع برص ها متي رذ نمني د حولا ءاعذب يا ىلأ نو حر ل لكي ميت نيكرشلا لع يأأ

 | مابك ءالؤدتعتمل ايدأ اوةيلا هجرذُيةن َة !بةلك مال 1 وذي يسرقأا 5 ميهأر ربا لعج

 | نقل ءالؤلملا ءاطعأب برها هدي ردت الامم لع يعأربأ ةلم ماو 7 جودلردرتلا'| اقيناملاو ةراشأ

 لوسرلا ثءبمم لا هثي رز يف ديحوتلا ةأك ءاقب ناككف رمت لوطو ةسعتلا نم م ماباو شيرق رق نع

 هاله تن ءتع يأن يبملوسرو يالا مع ءاوسأ ىتح مىظفحو ماو ها خادمأب ميل الص

 زل اة1 1و ةيميهاربالاةم!كل!تيقف مياس عاطقنا مدعو مريع يف دملاب ميعاربا ىلإ ٠ ءاباق

 3 بلوم رودي دوتلاةوعد روو يأ ق 000 0 ىلاهتي دذيف

 ميار را رخال سالا مول رسولا اك نأي 21ىفان! شا رابخاق ١ ويف لوت ملةيف عج

0 
 مولك هدأ و اوعئاباةبج نم و وه 8 ميغ سو هيلع ها اللص هلا لوسر رةشعإ ىلا ميع اربا ننأ نع ا

 اميءالساو همأو سو ديلعمما ىلص يدا يبا :!ل عل سول م 0 ىلا | 0

 بالصا قدما شا مالا سلا هيلع يعاربا نأ كلاذع# مالسا لا هيطويعاربأ ىلادكا هلأ أسديدوتو ١

 يل دايقنالاو مالسالاب ن كي اغا اا ةيسالأ ةرضامل يفة يدمه ةووصلا كبت روبظ نأ | دعاشر | ا

 هثرذ يفديحرتلاو ءمالاسال | ىف هبي ناشأ نميلط هر ورظبأم زخم ناكو هلا يف دودولا ءايئارا ١

 ةيدمصملا ةروصلا روبطا بس تنك لوسرلاةةمبىلا ترقدعب افرقو لست دعب السن ا
 ١ سلا ءالا ل نم سو هيلع هما ىلع ءاوبأن ف! لكي قمار بظب امهب وت :

 يف ةيقاب ديحوتلا ةلك طا لمجو بات 0 لوسرلاث عب ءاعدلايف ميعاربا باطنيللا

 الجو ىلاعت هلرقبدهشاكمهنم لوس! يجمل ميعاربا ىلا يبل ادا عيجف ياهشير

 يف .دماغ يذلا لوسرلا روبظيفايكا ارييدت ميهارب انه كلذ تاكو يقع ةقابةملك ١

 1 ا الذ نو الركاب اعكتا_ 3 ا باطفهتبر ردم ءلاج جراسال العا ا

0 
1 

 ا
 إ
1 
7 

0 
 ا

 ظ هتامو قفا ءايحا ي آرودكماو اوباتكلاب هثعب وسو هيلع هنأ ىل امد ليا ا

3 
 ا

 | قمت يستدل نيل داوم ون 3 رمل ا نس 0 3 امك 3
2 

 1 أ 2 اكو ُُكو دل 0 ودفن نير دلال ثيمات 3 اودي الإ و رم ام

 إ هني رديف هنيدءاقب وميهارباةلم ءاقب نعت اي آل !ء دعي ىلامتءللاربخاف دم ميقا ني هاك د



 م

 ظ
 ا

 أ

 8 اريل ةعب يرشلاو ةيفيش هل اذا شالت عابتا,اهبشمباثرمأ ةرمأو مهتم موه لص ظل ا

 هلا لص هلاعرشا موك تي يح نم اهيدتوع دوال هعارتاب أ قي ابمضعب يف لسو ديمه لصشا لوسد |

 ٍ م أ كيلا يحز أ,7 ىلاعت لاق م اهساكسسا ءايحاوارعايتاب رماواهتموأ ريف وهشسب |

 مالك ١
 د

 نس سا تع

 | اميمالساودي رباديحوت خير 0 لص هقعب ىلا هقب رذ يفهثلعءا5 ةرعص اذافلسو هيلع دبل

 ا 7 أ 20 ىلاعت لاقاك مامسملم | امنوكل لد مم يهارباةيرذ نم جابسلا ١.00 !نمابنوكا

 دل ةاكانا ملءار#«ضولخلا مف ذاقدتب أ رة يوذ ىلا هتبسن نم بيرق هييلا هعسأ نافآ#ت 2
 ١ ل : ما دمخانين ةنحبىلاثلصتا مالسالا ييتلا ١ ةيايالا ةعيرشلاوةيقينطا |

 ٌّ ا 3 هنةعي رشو يحاربا ةعي رشنوب يا نوتعي رشلانيبةرثقلا تعقو انوانوس مصار
 / املس هيلدا قلم نشمي دعو الملا هيلع ميهاربا ةعيرش سأردنا ثيحنم ملسوهيلع

 1 دعي رمش لوصأ مالسلا هيلع هاربا !بعضويلام مسالا | تناكو م يهأربأ نيد يف ثءبهنال
 || بانكلاباهيف ةل سو ديلا لصانيبت ةثعب ميه رامز يبلالا ضرفلا ناكل نال
 ١ لإ * اييلع ةدئازماكحاي ةهصاصعدلا عمق رشنلا تاوبلاوةي لاا مار بع وكل

 ةيلذلا عوقووماتصالا ةدبع ن كلر شلا شوجي ماسلا هباع م هاربا نيد دق ةعنلاو ا م
 .( مدعبو نيعباتلا_*نامزيف مسرديلع ملا لمان نيديفت ةرزقفلا تءقو اك مالسالا َلَعمهنم
 | عابتاب ,لسووياعشا ىلصانييل رمال امة نان نيطسلاومالسالا ءاقر ممةلاغلا قرفلا ثودحي
 نيدلاو ,ةلالاو هاقا ند ,دلاىلالسوولع هللاولسهشسب نامزرلا دوج الالام هاربادإم

 ا | مده دقت كرتن .ر.وئي رمل مافا دقف ابماقا نمةالصلاي إل لص راثاككللاساقمميو
 هيام ىلص انيبنناعز ىلإ مالسلا هيلع مي هاربا نامز نم اهزاقب وةلملادادع ءاف#نيدلا

 د عدم ل موب يوصل

 أ
0 

 ا ميهاربأ ةلمدرجو تبث اذاف اهايامهتماقأ اوامهيب ىلاقن هزالا يفنيملسل ا دوجوبالا عقيال

 1 هيمي نامزملا مالسلا هيلع ميعارب ربان امز نماهدوجو تبث مال السنا ود الصلاه. رع هيشمب نامزاف |

 5 نهدارلا نال ديحر وها دبع هيأ مالا تبث م هاربا ةلمدوجو تبث !اذأو راسو ديل ها ىلس |

 بجر# ىلا د ةنغ ةيدوبعلاب ٍققحتارديلا رومألا م يكول اما ىلا دايقالاةيفيحلا ديلا |

 باص نم ربظأ !ذاق سو هيلع ىلع هتطعإ وهروملظ اهتم دارملاوةيدمحلا ةيكلا# اةروسأ أ دوبظ |

 ١ هللادبعةيدوبع لع. دبعب ىرسا يذلا ناجلاقر دبعلاب قتلا هايسا ذو ةيدورملا ةفصي نادبع
 اركي لاو هلا ىل دايقنال او السل بال ااهب ققحتل ا روصغب الو هيبارسللرلا نالاوبهققحتو
 0 ىلا لعتا يذلا مدل دسالا ني دوم السأا هيلع ميهاربإ ربا ةله ىلع سو هيلع لا ىلص ءاوبأ 1 ناكَف هم 1

 ا ليلا يده وهو قحلا لوقي هثاواليقلا نم قدص !نموماللاو ةالصلاهيلءدمعاهنب|

 ُأ ا
1 
1 

1 
3 
5 
1 

 ت0 ل



 دف

 يبا لاق دلل هيلع مد ىلا هبسنةرارط لت ديل ١ ثيداحالايف عبا اعلا 5

 لاقو*ةرهأ طلاماسر الاىلا ةرفاطلا بالصالا ن»يناقاي هلالي ملول اعدم 55

 | لسوديلعشا ىل م !لوسر لاق لا هنعهلبأ ير ةريرهايل أ ن نءيراغلا هجرخا 10

 ول

 روصايف تثعب اي اهيف تنك يذلا نرقلا نمت 9 +5 ىئحافرقفانرق مآ يثب نورق ريح ن مثغعب

 | يقتنع يا مدأ دين نورف ريخ نم نرق لكف ل دبغملا !مالسلا هيطم دان دل نم يثاب يلوصا

 ١ نيدجالايف كفو /ىق نيد كلا يلا ىلع !وة ريسف7يف ليقاذهلو نر ملا كلذ ريخ

 ا لضاللا ةازنمهنال نركدعب ارق نورقلا كلت زيخ ناكو دج اسىلادجاسي 0

 || ابقارواو ةرهشلا ناصغا ةلزتع ةدوهشا | ةدوجوملا روصلاو روثشلا ةلزنئ نورقلاو ةرهشلل
 تنك ىتحاهلصا نمالا ابناروأو !ماصغاوةركش جن" ضيبللاو ددملا» يجيال ميالو اهرائاوأهراهؤاو 0
 ةدوصةطساو ريغب تنك نايا ةر دقالا نورقلا يفةديمملا ءابألا بالصا يفرو رظلا يف تأ ري

 !| ةيلكلا ةلاسرلاب يلةصتخللةيحلالا ةيمجحلا ةروصلاوةيلكلا ةيرشبلا ةروصلاب لب هاب الا نع بأ
 مشروعب ربظو مهبالصأ يف وهناك ن يذلا واب [تناكرلةيف هبف تنك يذلا نرقلا يف ةماعلا
 ةيعمجل رهاظم مهنوكل نرقلا كلذ ريخ نرف لكي هئادبع هياىلأ السلا هيلعم ةآندل نم
 داع ل مهرك و ةيعجلا كلت نم ناكمالا ةمقب يقتنكملا نايعالا د اهضافاوةيئامالا "
 د قبلا جرخار# همسي يدحنلا ىلكلا حور !ىلق مين يذلا هودي ىلصةسج |

 هب ب - 0 ٍ

 تي ع يعج يا عع حز ام سم همر دعم نيش دس مس:

 لريتقرف سانا قرتقا املأ لافسوديلا يلد يبلان اهتعدتشاي خر سنان عقوبتلا ل الد

 أ قرتقأ امي يا+ةيلماهلا ربع نما يب "ينبصي رفيوبأ نيب نهتجر ءافامريغ قدا ىن اءجالإ

 لك يف تجرخافامبنمةقرفريخ فهنا اموال ؟”نينقرتن ارقيفمال-١ 555 ! دل نم سابا

 ةدايعنمت لعاجلا أرعنم* يف ؟ينيصيرا يوب ا نيبنم نرقلا كل لب نصتاللاب الا ةروص قنر وأ

 #مريغيف راةلماطلاديعيفا اوناك ءاوس نيليسم مد ىلا / اعيجتناكق اهريغوأما م دم الإ

0 

1 
1 ١ 

 ا يأ تيبقناىت جد |ندأ نما يناحافس نم جرخا لو يرش حاكت نمهيوبا ١نيب نم تحرخو

 نيشرةِلهاطلا له !فاصوأ نماللاسة نم اياوهشادب عيبأ ىلاةيلصالا ةرابطلا لع جورتلا يف
 ا

 يل دلوام يق ةيلداجلا حاقس نميف دلوام هئنس يف قييبلا جرخاو داب ا «ريخوأفت «ريخااناق حافلا /

 *مالسالا حاكنالا ٠ «ايجوزتيعةدملجرلا لاس مهن« ةرم تناك مانزنيسلا اركب مهحافسو

داز#جاقس نم م جرخا و حاكل نم تجرخ راسعنباو ميعتوب اويلاربطلا جرخأو
 مد .”ان

7 
 يا أ قل ميساوبأ ! جرخاو# + يش ةيلهاجلا حا حاقس نع ينوعب مو يأ اولا يل دلو ناىلا

 بعشتاال يوم .رالأىلا ةبيطلا ب الصالا نم ينلقني هلل لريدوحانسر
| 

 00 اا
١ 
/ 



 ا[ هاله

 1 ”مكاج دل دق ملسو هي رءهلا لصملا لوس ٌز ةيودرم نياو# اهريخيف تنك ألا ن ابشأ|

 7 ! نميئابأ ف سيأ ايوا أروبصو أسست فنا !ة|لاقءافلا سشنب يأ" صكشلأ لو 1

 | يلكلا نيبئالانبدمتنع ركاسع نبا اوده نب أ عو دود« حاكلا :اك حاس نم همد , 1ندل ||

 ناك اهاكيش الو احافس نريف تدجو اف ما[ سمو .اسو هيما ىلص ينال ثم ,ثك لاقديبأ نع ا

 أ
1 

 أ لاتاسبعلا يشرب ع نبأ نع قرط ندةو يار الدف ميعنوبأ جرخاو#ةيلهاجلارما أنعم
 1 ةرهاسطلا» اهرالاىلا ةبيطلا بالصالا نم يتاقنب ثا لزيإ م ]سو هيلعما لم لرسدل ا

 أ فاسالا نعاني ءةيعيبطلات ارودكلان مصمم دان دل نم تاهمالاو ءاب الاروص يف |

 ١١ هلعشا لع يبلا نع سابعرإ ا كلا |نرثلك يف ناتب مشب عشتل ال ةيافسلا '

 | الذ حبسي ماعي يقلابمدأ ًاىلامت ها ياي كيا ليقىلاهتهثا يدب نيب ارو تنك ل اقدناو ملسو ١

 ا ىلا هللا ىطبعاف هبلصةيسروالا كلذ قلامذأ هللا قاخ الف هحيبستبةكل الملا حيسأو ررتلا |

 مداربأ ابلعف ريف فو ةنيثس اليف حون بام يف يبامجو مد 1 بلصيف ضرالا |

 0 ا .ةثر» ينجرخا ىتح ةرهاطلاماحرالاو ةيركلا بالصالا نمينلقني هللالزي مغ
 . لوعري لاق لاق عقسالا نيةلثاو نعمت ويذمرتلاو سم جرخ ودق حافس ىلع اينليإ

 | ليعامم) دلو زم قطصاو ليعامسا ميهأ اريادلو نم م ىنطصأ ثا نأ ملسو هيعمل ىل اص هنا ١

 , دقو +شاهينب نميفاةاصصاو مقاهي نب شي رقن م ىتطصاواثي رف لانكم قطصاوةنانك |

 ا 1

١ 
 ا ١
 ا
٠ 
 نأ ظفلب ةلثاو ثيدح "رم سابعلا لئاضف يف فسوإ نيةزم مساقلا و بأ ظناحلا هجرخأ | '

 | رضع نم قطصاو ليعامما يهرب نم قطصاو اليلخم تاو ميهاربا مآ دلو نم ينطصأ هلل 0
 هدنوأو ةبلطملا دع يب + نم يفافطصام ملط ادبعينب + رشاد يفب نمقطص/غئاشإ ر ةدةنأت 5

 ال ومر لاق لاق سابع نبا نع هناقبط ىديعس نبا ج رخاو*ىبةملارث خذ يف يررطلا ب حلا ١
 اخو يشاهوتب فاعمل اع يثب ريخو فانمدبعوتب رضمريخو فم داب سوينا ط ا

 يات 5 يي ااهريخ يف تكلا مد < هنلا واح لدم ناتؤرف قاف امدتلأو بلطلادب :عونب مشأه يف

 | ملعا يوي ١ نيدلا لالجلاف*نامزلاونرلا ثلا ذلع نه نيت يلا ريخ نامزو نرف لك

 ١ ملسو هيلعدلا لص يبلا ءايآ را ىممابكواظنل ل ثيداحالا نأ ا
 هقد يفلاقيال ورك ارذكلاو كرشلا سن د نم نوروطمءأ ومد ىلا ةئابماو ٠١

 يف نوكيالل نأ بجوف سوق نوكر شملان ىف اءتهللا لاق سحت لاقي لب ىنصمالورهاطالو ءاتخع
 هرون لقني لازاموةرهاطلا مادبرالا ىلا ةرهاطلا بالصالا نمالوقنملاذامكرشمهدادجأ ا

 أ ةيكالاف تير دجال ين َكَُّ 0 وقت نيح لاري يلا ىلاهتدقا لاقا اكدجاسيلادجاسنم

2 

 ك

. 
1 

١ 



 1م

 ما ميجارب ربا دلاوببا انيزأب م مطقلا بجو كامو نيملسما ا كردي الم هلا هناي ميجا ىلع لعدن ١ أ

 َ / هلوقىف سابع بأ نقع. غيعض اكسل اح ابا جرف جاو# همك كلذ .ناكامان رت
 ع *# رات همنا اماو رز آهمسا نكي كي مبيعاربابانالاق َدَداديالم يما لآك ذ
 6 يضاربأاب أ ؛ارذا اسيل داعم رغم شعب زيان الاد 0

5 0 0 

 هياع هللا ىلصتلا لوران ة ينص تلاتفةيلهاطلا نورك ذي ,نورخا نب اولع باطما دبع تا
 أ هلاىلم هللا لوسرا ةيفص كللذ تركة فدابكلا ضرالا يفةريجثلا واتإةدلا تب ةارلاققملسو |

 تن اولاق انأ نم سانلا اهيا .لاققربملا عماقت س انلأق ىواتتالالب راع يضف مو هيلع

 هللاوف يلصا نولزتب مارقا لاباق لاق بلطملا دبع نب شا دبع نب دمتاولاقييفوب سلا لاق هللا لوسر
 م يبلأ أب لاق ثراخل ا نيةعب ر نعم الا جرخأو 2 اعهضوع# ريغوالصأ ميلفتال يلا

 ١ لوسر بق سانك يف عدبئاةلخغ ل ذك ل ليما الاف دعارلات امركنأ موديل ء ها ا اس

 ابق مواعح منيت رلاررخ رت ئ# ءينامش . نيتترف مباع ةدقاش قاخ هللا نالاقإ سو ةيلع هللا ىل

 اتي مديتماليفإ ريغ انأ لاقت انيمربخ سوفا ات 0 0

 | ميجلم اوذن ركلاو يالا قئاقلا ميج صادم ةيقس تل كال مس اءشارص ينلانأ لعأ

 دب

 1 ! دوجلاو مركلا نئاز 00 نادل داراال4 ليل هبا خول اردت !حوروم م. ارا | 1
1 

 امه هيفخوفملا حورلا ما !فمدأ يف هفثأ ف دوهشلاو عملات اريح نم ءامسالا تايطعا هيرملغي

 | لارا ست الأ ن نامزو نر لك ف شا دبع د هيباىلا مدا ,هيقاب ١ با ةروص يف ررظ

 ةينوكلا روض عي لصا و هيلع هللا للص هناامدحا نيبجول كل ذو 1 هزلاثكر ةلاعكلاذ 0

 أ نيه الر ةيرار ةيدرلا اأو ريض نه ذأنأل جور م!هنالابحورو ةيئانالاةيرشبلا روح |

 عيمج لصاو ةييعلاو ةيلمتائيعتلا نم نيعث لوا هنالةروصالو حورمإلاو القوريغاببف

 نم ل وسي يلئام دروم نكد انعم 0 املثاةاأف ةيلغسلاو ةيرلملاروصلا 0

1 

 دان دل نمهئابأ روض ّ :1
 اسس بف

1 

0 
3 



 جراد

 0ك 0
 ( _:راك الفنا !ينانلاو*روصلا كلت ميج ادادمالاو ةضافالا هجنف كلا حور 7

 ةيسملا ةيدمصمل ةروعلا ىلع 5 فقوت يذلا تراكدالا ماعدا! نم يملالا دارال |
 هيبأ ىلا مم 1 دل نءنورقلا ميبج يف هئاي نأ نعدحأو يقةيدمعملا ةروصلات ناك“ هيب داهشلا

١ 
 ا
 ا وما :هتروص تروا يتلا نورقلا نم نرق لك فاهربخوارعمج اوروصلا عيبج لك اهلادرغ | ا

 ا ةقرعأ او اقدا دمتساو اميباق بس هتروصيف كليو تربظااةيفالا ةروصلا نال هلابآ لل

 ا
 إ
1 
3 
ٍ 
 ا
1 
0 

 يفواهأ اكوبمجا دروصلا عيمج رونا نركلت .روصلاك لتي نرق لك قت .ادحو تقع اةينابرلا

 1  روصلا كيس ةروصلا كانك تناك هيف نيعتو لسو هيلع هللا ل دحور دجرت ةبجوةروص لك ١

 ا هحور لحاملاو ل زانملاك مدأ ندا ن هملسو هيلعدللأ ىلصهنابآ روص تناك ذئايحوا راك

 ١ لصو نأ ىلا الوشسالا اوءالخلا ل اكل ءاملاو عجبا ةرضح نمورو نا اءىلا وهيل هلا لما

 ا رقفلاب هققحتو تافصلاو تاذلاب اهيفدبملاءانف يضتقل ينلا ةضعفلاةيدوبهلاةرشح لزنموملا |
 ا هي ىلكلا هنيعلا يفئقب يذلامدعلالا يلو يلا ةنباثلا هني 5 ناك يذلا يناذلا يف الا

 ايا نيةيدسملاةيملا هئروص تررظأ ليان هللادب عشب املا هلودررمو الو أ ذِي را هلا

 هققدتل لكلا ءالوتسالاو الجل لجال قحلااهدارأ ىتلا اةيلاكلا ةيكلاةروصلا لعشادرع
 00 املا ةرابطل ةيتا ذا ةيلصالاةرابطا طلا لعدتمَةي دمعأا ةروصأ !اروظوىلاعت هل ةفحلأ ة هب دوبملاب

١ 
1 

١ 

 || تناك ةدحح هي ؛دوبعلاب هللا دبع ورغتلل ةيقالعا فاصوالا اوةينركلات امملا نمىصالارونالا

 ا دع هش لصأت العا ا حور !هءواريفنيمت ىنلاة هن :درفلاة رك ةيسلطلاةي دمحلاو ةروصلا أوله

 أ هقنومتاب او مني دجا لا يمياقث ناك ةيدرقل 1نمالاررظتالو نيمتلال ةيدم لا ةروصلا نال
 || نيعدرعاطلا بالصالال ا هاطلاع ا .رال' نءوةرهاطلاع اهرالا ىلا ةرحاطلا ب اللص الا ند

 ااأهف هلوصح يدق يتلا ةدهابدبلا همك ةرىلا لو رصوأل ةيف دادسالاو ةرقلا 527 م ١

 أ (باطا اديفدف ةيداحالا ةيعجل ايلا ةروصل اختو ةيدمحلا# ةيكلا ! ةروصلاب هروول

 اصح ىتح هب رذيد ايقالاو نمالسالا» ءاقبباطر هنا ادايشالاو , هءالسأ هلل نم يهاربأ ١
 5ك

 ا! يفددهاش يذلا لوسرلا روبظأ يت اذلارقفلاو يكلادجرتلا اودنا ىلا دايقلالاومونم دا دادعتسالا
 2 1 هدأرإ يذلا يك لصحيو لالا ارمالا هيربظي و هتيدذ نملاجرلا بالص' بويغأ

 ا ةيْكَلاَوَب مهمل كلتا 33 و ب مشمول مرهف تا ,(لاقاكمب ١ ١

 | ىرشب و يمارب 0 ماسو هيلععقا لملاقانهوثبيكل أ زي رمل تن اكو ١ عييت 1
 ١ ةلاسرلاب هب وةيدمحلا اة اًةروصل ايهرورظنأ ىلا خل ,ةالصلادل ءطعراشافرمااي رو ىسع

 تب ةنعبب هقح ف اكرج يذلا هسقنو مالسلا هيلع ميغأ ايا !هيبأد ةوءد نموهامنا ةماعلا ةيلكلا



 ا همأ

 | رخ أ اه نيذألا هيوبا فيسايمالو هئاب ايف لاى دايقثال ااهيضعقي ىلا ةيلكلا ةيدوبعلاةبتر |
 قالخالا يس اذهو هيوباةرودبالادارلارهظبال ذادل ةيدادعتسالاو ةيرارقتسالا بتارا ||

 ليس ةراهطلا تناكالا فيلو هي دلاو بسجبالادلولا يف نيمتلال يلا ةينام جلا ةروصلا يففيكف ١ ١
 هيوبأ ِق درغتلا يف هني ثيح نءةياغلا نفصل ديف تنلب واهلا يف ماسودباها ى زم هيوبأ

 ةلاحتسال تخا الو خئديوب !نمهتدالو يف هكر اي وامل نكي | درحتلا لبقبال يذلا هريخيف
 تانثلا امع لقتناو ادرف ةيدرفلاة تركي يظالف ةيدرالا ةبترلا كلل: يق رثكتلاو ددعتلا |

 تأ. | ةهوا هن. هلامقتادعي حلا يفءاقبودوجر امل يب !ةهتروصب وهرلتوأضي هيفةيدرفلا |
 ا دهملا يف وهو تامل يقو يشأ ةعبسل ايقوني رمش لمحو هو ليق لمحو هو تاق موب !امافءأوبا هنع |||

 راجتلا ينبباطل ديعديبالاوخا دنعماشلاةراج نم تن اوهيةرونملا ةبيط ىف تامدنا ليقف

 | نس ناك ةيربأا ريد. رلو فة تسلا: ردلا بانك يف يئالملا نيدللا الص ظفاحلا مامالا كو
 رهان« يرتشي ةعيدلا ىلا بهذ غاماءرشعة ناو هللا لوسرب ة نم امنم امه نوح ادبع |
 | ليقود« ميصعلا ىلع لم مالسلاو ةالمصلا هيلع يب لاو راغا نب يدعينب هلاوخا دنعاوب تاق 0

 ١

 ١

 ا

 ا
1 

0 

 لي و رم فنص نورشعو سوت موي للادب 6 ناك ليقو*+ةعسني رع معو نيش نياوعو تام

 هيلع هللا لص همأ أماوج د ةرشع عبس ليفو ةنسنإأ ثالث نياةحمأ جوزت موي شا ديعنأك“ ا

 هب ساقاذديا لاوخل هب روز: ةبيط هب تمدقدنا تناكواماعرشع ةيئاش تنب يو تتافملسو | ا

 ,لاقةنبانلاراد ىارال ملسر هيلع هللا لس هنا دعس نبأ جرخلو#« نم اما هتكرلماعموارمش دنع | ا
 أ نورافشنإ لع نر دويتلا نمموق ناكوراجتلا ينبرع يف موعلاتنسح أو يباب تازن هذه | ا
 هلك ثانذ تيعوف هترجش ادم ذهوة مالا لهيب رهلويمدحا تمعن ل تاما تلافكيلا ا
 راديف ىرخل يو نوخمملا تنفد اهناةباوريفو ءاوبالاب تتامدب دماتعجراملم ممالك م ا
 اسم ليقو نيكس عيرا لسو هيلع هللا ىلص غلب ,ليقو نيتس تس: ارهوهمأ تناق ةكيةسباتلا 0

دقتل هما تكليف وبا, مدقتو*هما تتامرشع تا ل قواعست ليفواعبس ليقو 1
 هلم ٠ هلاصقنا م

 1 55 وصيف لب باةروصيقار هاظناك هالة نموإاصقنا دعم دوجو ءاقيمدعواهتمدلاصقلا ىلع |

 ةنع هماترخ ًاتوةرهاطلاماحرالا ىلاةر ماطلا بالصالا نميناقني هنأ لذي ملاقاذل و مباك

 رقتناه رت يف ىبرثب وهيبأ نم همانباب ىذغتيلف هتدالو دعب! ء!ورهاظف هتدالو ليقامأ كلذيف
 هج وت ةمادتسا يت يتلادتي دو رعب هللا دبعموب !نآك الفار يف ءءاشتنا اهتدهاشمل اهنيع /

 تضتقاو هريغه ف نيعثيال يذإآ هبفنيعتملادرفملا ؛اعروةيدرفلا ربظم ةيهولالا ةرضحمىلا ا

 3 .ا محيا هلادب اب ثز .لاقتنالا ةيلاكلا ةيلكلاةب ديلا ةروصلا َلَء فهلا يفةيدرقلا |[



 هملال ١

 يفد ةيدرقلا قف واويفتي اةيدمملا يرش روصلا 1 لككابح ريل اهيفنيعتل ادرفلا ممتاقثلا 57
 ةنأ يناهيفانمأك نك يذلا درنلا انيفنيعتو ملسو هيلع ىلص هيب يف اي 0 قت ين جلاةروصلا |! ١

١ 1 

 ا ملا يس ةيدرفلا قم ةةئارلا ةيئاذلا 5 دارالاو ةفلابلاةب رملالا ةكللاتفتقاالفتادبع | 9

3 
 ا
0 

 ةرو

 هناشن كاءاكتو ةلاكلا ةيلكلا ةروصلا يف اهيف نيمحلا درقلا نيعتو ةيدمشا ةيرشبلا ١

 ا ةيدرغلابا مم لصفتا الفي داهمشلا ةيسحلا ةروصلا يفر رظول ممدلو هما عسر فل و هيلع هلا 5
 : حونالب اهتروص تيقب ابيئوه قو ماس هياعهللا لمي وبال ال حو 5 تناك يللا

 مادو هياعهللا صدرتا اللف دحارلا صخت لاروع ىشقثالو نيصطعتملا يف منعت الئيدرفلا نال

 1 رمالاو ىملالا - كرا هريغرشأ اذلو اموجاتنا مدعو« وبا توه رءالا ىنضتفافاهيف |
 اميماركا 1 مزل ةايحلا يف هاربا ناكولفا.يفنيمحلا درفلاو ةيدرفلا ةرضح نم ضافيامايفابرلا

 ءاشعلا ةاللص يناثأو ايحدحاوايدلاو تكرداوأ و هياءهللا ىلص لاق ارا هقوقح ةاءارمو

 * نايالابعش ف قبلاو هرك ذكيل هعبجال دمعاي ي داني باتكل'ةحئافبا يف تأرتدق

 أ! ع قددقنع يس قو نوكو الل سو هيلع قا ىلع جيانا هنعشا يضر قداصلارثمج لاقو |
 ١ لاذتلاو ةيهرلالا ةرسضح ىوسريغلا ىلا هجسرتلا ال ةضافأل وة دايسلا ةيراش ةيلهلاةرضحلا هذهو أ

 درالاريغ يفتت الأم مب لا نأ اويثورخ ار هير رمل ديد كحال تناك اماذ لنا فل ةداد !يلاع |

 ؛ رهاظلا ف كااذك ا ع 0 يذلا دحاولأ ريغا يف نيعتيال ين جاب درثلاهميقرمفدحاولا | ا

 ا 7 ةينوكلا فاصوألاو يقال بسنلا نعرظنلا ملقب الا ققهتبال ةيسملاةروصلا ا
 || ةيئايمالا هرجولا عج مسي دا ىعسلاهجو ىوس ةيئاممالا ةي .ن اهوجولا نعش ضارغالاب

 8 قلعت

 0 المال م يأ ؛للار لاذ .كوةيفوأالا 5 ةريفح يلاذي ! دوب لا ة يس ىوس#ل قد لف ةيقلخلا : ناكلا|

 ١ يلا ةيايسالا ةيعطإت هدر ع 1 هلديلقو ملسو هيلع لص هب قلم ارو .ظىبل لالا ءالاي شا

 ا يفالعناكت ةرعالتلا فة 55 لاب ,ماسو هيل هللا ىلص ةةك دو *لا لاكي دوبعلا لك يضنقت !' 2

 0 الا قال ةبدمم ةيئر هذحو ةيميتيلابالارهاظلا فيس ى قتال ةيدرغلا نال يقيل يب مسقلا |
 ا هلوشب ىلاعت ”قكلأر راشأ'قحرملاو ةيئامللا ةيللالاءوصلاب ف :ةمقلاو ةيقلاطا ف دأص الوعل |

 ا نلعأ اهدخالا ارةيدوب لازما او بوجولا رع ا يقنقاف نسمح عسأ يريتابألا رميا لا و

 4 ؛اعشإ صا دمتان دي قلخ ا! ىلاعتى ولا نارعا او* يسوغ عدلا لع هيبا توم يحلالاب بادجلاب ||
 ةضافتسالاو ةضانالا لجال ةيااكلاةي ايسلاةروصل لاو ةيئامسالاةيل !

 نعم اقناو هتاث مو هئاذر هنأ يق ينيدلا تلا حالا اسال اةيملالاةروعلا ,لقتالو

 الاةروصلار ابطال ملسو '

 ب ىلع لزالا ف نيعور



 1 ءركع

 ك كلا ةيكلا ةروصلا طاهتمر رولظلا تضتقاو يدمج رولا ! اهاضتقاو 9 ةيعولالا ةرضح |

 اهيروظبمل يتلاةلضافلا قالخالاو نساحلاو ةرككلا تالاكلأبارمظفم نيوبأا بلمج ةيدمحلا |
 8 0 عيمجي ترهظ يتلا ةيدمحملا ةروصلا اجلا ذامدأأ يب نستابمالاو ءاب الا نم ددحأ ا

 ا

 أ 0
 ا

 هبساةرابط لموت الن ةيناسنال !تالاكلا ميجابيف تربو بوجولا ىوس بث ايتالاةيلالا 1

 1 اوربظ نيا ىراصنلا ب ف ند ةرعشو يدوم قرع. شددت تينا اهيتءابطو

 مالسلا هياعميم ابانيديلادايقنالا مدعي مل وهراعما لمد ا ديسل ةيلكلاتوا دسلاب ١

 هوبا“ ايحايق ماما مهام للي ىدمل ادب «:لالشلا نم هاب ذوعا ملسو هيلع هللا لص دمت نيد

 ظفاحلاو نيهاشم با لم ميو نيث د اافح نماريثك ن العا 9 ايللاقي رشق هباسهاكاو ١

 تملا نب نيدلارصانةم العلاوي ربطلا حلا او يطرقلاو يل ليسلا ريدادهللا بططارعب وبا ١
 د نع دبس فيدض ثي د كالذلاادس اودباتمأا افديوب كابا هثاناىلااوبهذ مريغو ٍ

 كاب هر نوجملاةبقعي رف عادرلا ةغب سو ةيلع ا هللا ىلا لوسراتب :ح تلاقامعهشا يضر ا

 ا
 يناربقأ ث بهذ لاقق كلذ يف هل تلق ميتمرغوهو لا داع مال 5 راع ينع تكف لزفف تنم نيزح |

 لب نيثدحلا قافتاب فيعش ثبدحلا ذو هلل'اهدرو يل تنم ”افاها حاف هيي ناهللاتلأسف ١
 ءايحا يق لالتخالا وهديف ىف المنال ببسو همضوال هش ب أوصلا نكلو عوضوم نالت | ا

 ناك ءاوسثيدط! ذهبا بعالسا ىلع لال دتسالا يف جانجنال ناك انيك و هبامبتاعاوا اياها

 , انك امهتال امهتايح يف ةيععلا ثب داحالاو باتكلاب ام همالسا تويشل اءوضوم وأ افيعش |
 ٌ هلابك ملل هل صدمب أمس مالو ديل لاء ضيقرمال لا هيلع ميهارب !امدح ٠ نيد ىلعأ

 يتلا يديمتامسا اكتنأو امههف مرككا ر ,دبطلاو لشعالا ريكألا وه يذلا يدجالا |! 1

1 

1 
 تاثا يف ةجاسد لذ لمقف اس دب ن!يالابأم غي ريشآي ج و ءايحالادبب امتلأ ءادامهئ احا ا

 ا الاظقي لب ع وضومهناب ضارتعالا طقسف ثي دما كال ذب جاوقح الا ىل ام بمالسا ا
 1 ملل طمو ي دمها 3 حراس 5 امممأف ءايحالا دعبام ناعأ ىلعدب لدتسأع نامباع ماياىلع ١

 أ سرداسلا ملطملا + ابلك ةيدوجولا نابع عال او ةيلوأ ف ماظل لعقرشا يذلايروعلا رولا ! ا

 |, ىرر #3 كالذ لعدب جلا زاوجمدعد را انلأ يف ههنا لع سع همي كح ل دشسا نم «يلعدرلا ايف

 ا كانا اة رادلا ين" ةيلاد نب ات ١ وابل !امال رداد يضر سن انما

 يع ع ا د اعلم دس ع ع

 تيبثف ةيدمحلا ا فاصوالاو ةيءالسالا | ماكسالا الآ ميج تريظدتم يذلا امهنم

 يلا ناو ق لنا نام



 اذدو رانلاب هرشقرفاكرشب تررءا ذا لاق ىكلورانلا يف ف كاباو يلا نارك ذي لف تباث نعرمعم ا
 ن٠قيدبلاديف اريطلاورازإلا جرخ 38 *«ةتيلارعأ ؟لسودياع ُّ اىلصددلاو مديل د مال امفللا |: ا

 ْثي هللا لوسراي لائايبارعأ نا هيأ نعدع ا نيرماع نع يرهنلا نعى دم نب مي ماريا قي رط |

 الرش لع داتسأ ادهو راتلاب» هرشدفرا ريقي تررم امثيح لاق كوبا نياق لاقرأ الأ يق لاق يبا إ

 001 ب 2

 مريغو يوارلا فرسعت نم ليال اظفللأ نأ منقل يدا رم نكي لوألا !ظفالاب ايباوجلا 1

 .! مدقل اج اراعمناكظفللا ىلعةاورلا قانتا ضراولاضيأ ل كا رك داك هنمتسبلا |[

 || راشتمالا يف نذالامدعشي دع نع باج رخ ٠ آلا باوجلا!ذهبو لرصالا يفر رتموهأك هيلع 0

 *«امسامل رافغتسالان معتق ر ةكلاريغتاعبتابم اع تناك اهملف إس مونيد ةياع ره يل 1

 هيلا اخ دقو اهنم اس«هاوريفأا ا رطلايثو هنعدللا يضر سلا نعتسباث نع ةلبس ني داماك ذ

 لاف هرخ ايفا يتميلاوهف بالا و از دقو هريغ لمدودقتو ظفللا اذه لعداتعالا !نيسن نيزهشلا|

 الار نا ربقب تررءامابعت 9 هيلع هللا لص هللا لوسر ينفلك د قل لاقفم دعب ينارعالا ملساف

 هيلع هللا لع هنردص ي ذلاوه ماعلا ظنللا| ذهن اك شالبت مضواّج دأب زا! هل بفرانلاب هئرشب

 ناك ولو هلاثعما الا هعس ملف لاغتمالل ايضتقمأرء تل كأراالس دعب يبارعالا ناورلسو

 ةلدالا كلت مدقتوالي ان بجول جرا كرش تضرا اءاذا مسيصعلا ثب دخساو ةلدالا نم

 || ءالملا نع اعيد مالسالا ردم يق نك هنأ لِي ادب ةءزالما مد ىوعد هيأ نيكي هنأ ىلع همال

 ندزف امئاشنأكب ىااطيلا شاذ العا تيد يا يلع ءاودراضيا هيف للاثويلاب ١ يق

 باطل اي نام اعف نع عجري كتبال ال ىلق ل نرلو ةياوناك ذوو اسود عدا ىلء يلا ا

 ىدسلا اورج نباو دهاجنر نس ابني نعاذ» لقمه هل ساتان نان ثيدسيف |[ |

 أ اذهسأب هلا هم ياسو هيمتعللا يل اصلاق ا امأ 1 ةرمك ارابأ مال لوقت برعلانارخألا نعبأو طاو

 ا

 1 5 و ناكو ةرطص يف دلك ردلو و همس هنوكل مدنعاعت اشو هيلعشا ىلص يب ىنلل ابأ

 سو هيلع هل ههلوقد كلوب نيا لئاسلالوت يف بالإز هدأ ارم نوكي نازو# مرمصتي وهظفحيو

 رافشتسالاثيدديفهلوقورادلا يف ملسو هيلع هللا ىل دهب ا نوك ىءاصن ثيدحلا اذه نوكيالف |
 | ةياربت نورك نا ا هدحا +«نيبجوأ همال هنمراةةتسالا لوب مدع ىلع اصن نوكيال هل نذل ١

 ١ يفر 'اوبالاب تتامةتنادمانأ ل زق هنالدضراعي ر لا ثيدملا نال هيلع قةتمريغ نوححلا يف

 ' *# نوحملاب اهريق نوك يف قامت الف كج ةعباتلارأ ديئاهضقعب يف ونوححلاب تتفداونأ ةيامرأ
 م مأع نب مث ةاه نع نارمت نيزي زملا دبع نع يبجي نيدمسانث دحنكم خي رأت يفق رزالا لاقد ا
 , دج لاق*ع اريالاباوازاف دحاتو و رغيف سوديلع هللا اص يبنلالا ش ب ؛رتتجرخاا لاف يالا |



 ةمم ١

 أ ناز ءاوبالاب هناث ملسولع هللا لص يلام عسا ريق مطر برح نبي نايفس يلال ةبتع تدب أ
 تلاقف شرق ! ..ةراينسوب اكل ذرك دفا وبار نم براي ناس 1 لك هبرتي دعا متمدحأ رسا

 فرذالا مدع نأ ينادلا هجولاو * اناتوم ركب وباشتئاذا بايلااذ عا راعمتتتال شي رك ا

 سو هيل ءهللا ىلص يبدل يلا ةبسنلار امدح! «نيبجولرانلا لها نما «.هنرك سجويالر افغتسالاب
 هتنعب لبق خزرإلا ىلااواقتنا نيذلا تاومالاةوعدب ال ناميال ا ىلاءايحال اوعدي روم أم هثال

 ريغ نمرافغتسالاب نذالا ب :باطي نآك هنالواهسقن*اقلت نءمحل همر قتسي ناكن او ممل اةةتسالاو

 يللي امير ردأامىلاعت لا لاقاذطودب ريحودنءنوكين اد ردجالا هدالاودبدل يملا حو
 ءاضقلا لبقو نزلا ءي م لبق نذالا بلطي ناكوا لإ سوي األ: رام نم و ا

 كيلر نب نأ لومار لل يلا انلورعيطلا لاجصسالاو ركام أ

 رخاوبف هنأ د دنع هل نيعملا تقرلا يدمر اخت الاب نا ط .ىلاتبشااب يئانلاو

 تقوي ل رذ»وبال ناذوجعيف نذ «ويفرغ ءريال تقرلا» !جاذافرخلا الآ تقولاب هصا__ىدخال

 نوجحلا ىلا لت ملسو هيلءللا ىلصيلان ل! متعش أي .ةرةشئاءتللا ةاكرخ !تقويف نذويو

 ا يلتف يللا جحافجوزعاف د تلأملاةراردرس مجر مهمآ ءاشام هب ماقافاني ز رءابشك

 | سايقلا لطبق خوسلملاو ةحانلا باعك يفنيحاش نب صفحوبا ظفاحلا هركذ اهدر
 هيبال رافتتسالاب يهاربال نذالا مدع لّيرافختسالاب نذالا مدعيف لها وريذلاةيدحلاب |

 ةثئاع ثيدح ةضراءاشال ذ يناجي رصاصت هفوك مدعا كرشلاب انام هي وبا نأ ىلععب ؟كساورز أ

 || صوصخم رهام اشيا رافقتسالاورخآ تقويفمأ نذالل اقلطم نذالا م دع عمت الد م دعو ذل
 ىلامت_لافاك ينلاوىولاو يساملاو مئاطلاو رفاكلاو نم لل لم اشرهلبر ناكل كرشللب |

 كرذالا دعب م الف اياك نك هنإث كرس أَو لاقو َنيِنمْؤمْلاَو كييذل ') نيهتسأَو

 ءانيتساأ لبق هلنذال أعوقومدءزاومل هكرانغتسالاب نذالا عقب م كرشب راغغتسالاب

 رز هيبال رافغتسالاب م السلا هياع يهاربال نذالا مدع يلع ساقيالف نحتملا ن ذل نازل /'

 يعز ديال ثيدحلا نادلك اذهدعب لرقا لبهيف فالتخا الا مقوأك امجواهلابارز 1ناك ءاوس

 هلأناب ةريصب ىلعنأك لسوديل عقل لاس هنالا رابط لعد اب كرشلا نمدم ا

 ةيبال راقذتمالا نعريهارباهثا ىبع انذار لرش هنسرا ةنعتسالا ليقيالوكرشلا ارفشي ال ىلاعت

 أنام : _لاقاك نيكرشلل رافتتسالا نع ملس وويل د هل ىملالا يبتلادرو لب رزا

 أ دنع ةثالكرشلل رفغتسإ الور 5 نيكرشملا اورق سل هعماوت 585 دلو د ناك آمَه

 كر ير ا أ م م م لا

 آءاع

 ام سما



 ! همك

 تمس

 ا
 ! [فاققامدعو ايكارشأ مدع همال رافغتسالاب ثرذالا هباط# اذافريغال يجلالا يملا

 صو لس ْ

 مس لدتس اافرفغتس مدا افرقشتساوأ نذأي اوامر اننتسالا يف نذأ ءاوسأ اهتداعمىلع 1

 نعاس نب حرش هما ة موتا مل لو لا
 ١ ”ليعاسعإو يعادي كأي اهأ و | وكلها إ ديعنأولاق 0 ا

 ا ما تلاق !هيلع عادولا ةبخيفر افختسالاب نذالا» هبلط كر ال كرشلا ىلع

 يلد لص الو ىلاعت لاق ؟كلذ لق ..نريكرشلل رافختسالا نع هل يعنلا دردو
 ا 2 امو هل وسر وف اوك د دق ع ىف ز الَواَدَبَ) تامين
 *مل شرخ ناك رم نيم لست نم مهل نئطحلال زاير كسا للاءتلاقر#
 |( اهتراوط تم“ هنالالر غسان !نذالا دبلط عصا ذاذقيخول ومرَووت اباورتك“ ل ل

 يف لاق اك تانهعرملاو نيترو وهنأ ةغتسي نأ حلا هربا دو «كرشلاب ثراتلا سند نع

 ا سو _تآنواؤملاو نينمملَو كبد ظغتسأَو 2 ا أ "لع جملا ةروس

 دل عقو نم الا رفغتسا هش تانمأرماو نيت لل رافغتسالاب روم رف ياو
 ريغالينابرلا رمالاو يالا دذالا دبعوما ان حراب زا نذالا دبلطندمال ءراذتسأكن نال

 ىلع مت الو ىلاعت لاق اي كرشا 31 ا دوق ماوقلا نعمأ يعنلا متو هنالاهجرأ ملم يلع لدي وهو

 كتالالم هيلعهشأ ىلص يلطارف نوقسات ُ ارئامو هلوسرو هه اباوثرفك سيل ورب

 لاغأبا :ال ]و هيلعلا ىلع هنالناهالا لعمال الاي تاضبق اهنا اههمالراقختسالاب

 ةلالدلا يف ةبافك هيف اك رافغتسالاب نذالا ةباطدرجق هب ردب ىفريال يذلارمالاالو

 ممم هي

005058 

 ا ابرملويذلا كب دخلا !هذو *نابل 0 كل سو هيلعملا لم هيوبأب تاىلعم ]ماشي دج

 1 نه قياف تنفق رادلايف كما لاق ىع نيا هللا لوسراي تلف لاق يليقسلا ني ز رديلا "رعدجا

 ١ هلأ ىلص يبنلا مأ نوكتن اهتم 1 الف ين !عمشلمانركت نا يخوت اما لاق كلما نءىشم

 ا نافارا يبا لاقد يأ نع صختلا وسيف درب يذلا كثدملا اذكو» انلايف رسوعيلو

 0 امهتعمشا يشر سابع لبإ

 ١ متل لاق قاحساو ليعامساوريهاربا كئابأ باهل اوىلامت هلرقيف ةيلاعلا يب, عج رخاو#قاعإو
 اماو يقي آلا مله التو دلاو مالودلاو , لاخلا لاقيطرقلاب .ك نبدقت نع جرخاو »لب املا
 ةيمش هيف جري ملا يحج باه عزان آلَو تلزاف ياوبا لعفاميرعش تيل ثيدح

 ' بالبال لتس ديان ضعيف درواموتدقعلا ثيداحالا بشك

 ببسلا اذه نا ٌميطويسلانيدلال الج لافر# بلاطيما يف تازناهم' نرسيمتلايف تباثلاو
 ١ ءدم ليك نم تاب الانا كالو نايلارارءاوةفالبلاولوصالاة هج نمرتسأ وجوب دودرم

 -- تنتقل 0 مح يس



 1 ملال

 . عسسل و رو حمو < تم

 1 ا ع و حجج

 20مم
 ١ مك تنعنأ يل تمعن :او ذأ ليثار ري ييملاعت هلوند وبيلا يقابلك اهدعب ع نمو
 1 اذبلو رو إ لث اذِإَو ةرقدل نوبهرأَ يايِإَ او دبي فدأ يدعي اوْثَأَو

 | مدع تمي جلا تمعن اورك ذا ليئارمسا ىتباي ىلاعت هل رقوهودب تردصأمل !هءةصقلا ةتخإ
 1 ا ا لا باتا دارملا نأ نيبتن نوتبألا
 ١ فرعبال نم يف دنس هجرخ أر ازبلا نافاكرشم تامزارفختست ال لافو هردص برض ليئاربج نا

 هقعضف كما مم يعأ نا لاق اهاعدنام يلع ىشفرادلا يف كما ةكيا «ينبال لاق هناي دحو ا
 نا ملسوهيلع هللا لص يبن 1م يف درواع باوجلاف ف يعض هنابايعرش ديه يبدل فلحويبطقرادلا
 دقو ةصاخ اس ثيدحالا موديلا ىلع يبنلاما يفصل و فيعض كالذ نم ىوري ام بلاغ
 | هيلعام موم لعفيكفدي 005 لا عوقو يطشمي داحالا كالت يئةلال دال هنا ءاو 6# هنع تيجسأ

 ا ثعيياعد:مالمالاب مل يهاربل د نيدلايهاربا ةيرذ نمةلسلاةمالإنمامسجن تبهأ ضعبلا عزام“
 ا ةمايقلا موي ىلا ليملسو هيلع هلا ىلص هفعبىهةلم لف هت "وع دهل | لبقف يونم مهيف لوسرلا

 هللا ىلع ىنلا ناك القدلاعرشا منك ثيحنماهيلاةوعدلاب رءاوهتلمايحاف لوسرلا هيف ثءبف

 ا ناك هبلص نمرولظ يدل ليعامسا بلص يف يتلا بالصال !وهييا بلص ةوق يف يهاربأ أرسإ -وهيلع

 ١ يف ىئاردنالا عقوق يفروظ اذرلف باو مالسلا هيلع هاربا عرشرس سو هيلا ىلص هءرش
 ا نم ةرثعلا تعقو اموماللاوةالصلا هيلعانبن ةثعب نيب ودنيي هني دوم السلا هياء ميهاربأ 3

 '؛ هلوسفلا عقوامونيبلذتما نمدادقلاو كرشلا تودح ثح نم هين ةرتفأاتعقو لب هتلم ثيح
 ١ مالسلا هيلع ميهاربا نيديف ف يذلا دايقنالا ةروص ناكي ا هنيدةدجيتن ناك سو هيلعهللا لص هنال

 | دالوليف يذلا خرشلا فالفي م السلا هيلع ميهارباب سائلا هبشا ملسو هيلع هلأ لص ناك اذباف
 مالسلا هيلع ىسعب مخ هنال ليلا ارسا يب ءايبنا يف مالسل اهي ماع قاحتا ةهجنم ل سو ميهاربا

 / ةيردلاو تيبلا دابا ت تييلا دنع اعد .اميعاربانال ثلاذو سو لعل ىلص دمحم خ خساو

 ا رام يعل اري لاق إد ىلاعت لاف ن ادلللا عيج يقدتب رذ عم اعدامديف مونكسانيذلا

 ا : ناكالا بمشيف قبلا جرخاو 3 ماقألا دبعن ناني 3ى انج وأدم «1 دليلا اًدهلعجا

 | هللاتي ةصقيفهاوقب ثيدط ارك ذف شحوتسا ضرالا ىلا ظب ,هاالمد" زنا دبنمنب بهو نع

 0 ىلا يعاد يرماب اناق ةما ةلعجاو مالسلا امهيلع مييهاربأ قح يف مد الهلا لوق نم هيفومار 2

 هنن تينأاةيالو ناك الواغنأ |

 ا هعنشأوم دعب _'رمدتب رذوه دلو يف هقوعد برت“ اوريةسمطارص ملا ديدهأو هينتجأ يلبس

 أ روك كملا دهاجتلوقأ ى ذأ اومرعالا ا فهو ثيدحلاهتامحو هتالوو تيبلا كلذ لها مهلهجاو مهيف

 1 ةيرذرئاس نود م ةماخ ملسو هيام هللا ىلع هدادجأب ةلورقمت ناك ت دو اتيالو ناك شالوافنآ



 همح ١
 أ ء رك ذام لكنا فرعف مهتلا تداعم يعازخا ورم مهن.ايعزتناىل مالسلا هيلع ميهاربأ | ا سس ستحسص2 ا ني ل -
 ا ءانطمالاب اوصخ نيذلا ةنيرشلا دادجالا ةإ اسد , سأنلا ىلوأ ناقريش نم ميهأرب اةيرذ أ
 أ هايف يف هيلاراثلا ضعبلااونوكي للاب !بىلوا موفدحا ودعبادحأو ةويلارو أ مهلا لقت 8

 ا نايس رع احلا نب ,اجرخا هنأ ١ قبس دقو قي ند نمو ةالصلا مي يك بأ
 ' اةهلوق مع كل هل لاقمانصالا لي عايسأ دلو نم دحادبع له لمسنا ةلييع نبأ ١
 ع

 ا

7 
1 

 ش0
 هم مال

 ١ اقبال لا هيلع ميعأر ,ادلو رئاسو قامسادإو لدي فيك لق ماتا دعت نأ ىف | ١

 ١ عديم واتم للا اذه لمجا برلاقفامايامهك :كساذااهو دسي ال نارإإلا اذه لهالاعدمنال |
 ا ليصختأ كللذو دلخأ صخ دقو هيف مانصالا دبع نإ نأ ينب وينبتجاو اقف كالذي نادل عيمج | ا

 أ يلم فيس تااكينلا ةيدمحلا ةروصاارووظا تيبلادد هءمهنكسانيذلا هثي رذيؤفدادمتسالا
 | طو امهلغ لاوتالو لرزتا يتلا جااةيئاثلا تاي هلا تققحتا ببيتلاةرقأا يفهتيرذبلوهدالوأ |

 | ناك يتلا ةيئاقصلا تايلهتلا ىنالخج ةرمتأو ايد ةكسرالا مون لوسرلاث عيب ميهاربا
 ا لالخ كالذومالسلا هياء يدعي تمت تعتحو لي ارسأ ين ءايتأ يف تروظو اطاعد قاحسأ |
 | الالات - طبأ اكلك ةيئاذلا تاينثل | دنع !مكسسروبظ مدعو ةيئافصلا تايلجتلا ؟

 ا ىلاةيناذلاةيحالا تاياتلاب ا ين ةيدسلاة د وما رورظدتع ليلا ةعب رشلاو
 والا قالطالاوتلنسا حني رورظلاو هللا ىلا دايقنالا يو هت 0 أبا |

 0 ائاَتُمَأ هماودللا بعدي !نيبذيرشدلا ةيسكل !ةيئامسطلا ةئوملاوةي د.مجلاةروص/ اروول نأ
 ئاقلا يرتيكلا ةيلعقلاةيراملا ءابأآل الا نم بابسالادل ىلاعت هلأ بيترتو يم لالا توا

 رع هر | ردقىنلا بابسالارئاسو ةيلفسلا تابمالا نمو ةيولعلا حاورالاوةيلعتلاةيحلالا
 | عجلكاما بقاقت او بابسالا ميج عائجا دنعةيد ىلا ةي ةيلاكلا ةيكلا ةروصلاكإت 1

 | روثلا اذهل نيئاعرلاك اتاك نيملالا ديوبأ ةرابطارعجاو اها اوزسو هيعمل اص هل بارسالاا ١

 ا

1 
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 ا ا
 ا ه6

 ا
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 ُُ ا 1
 ا
1 
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 اذ
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 || نم اههتعازتو ىبس الا ريبالا يبشلا يملالارونلا اذه نوملطملاك اناكذأ نسالارونالا يحيتبلا
 ١ ةياكلا ةروصلا كلشب هر ريل مدل ةمئاملا ةيعيبطلا تارو دكلاو ةيفارخالا ثافصلا
 حور ١ .:رالابعجاوةيدسحلا !ةيلاكلا ةياكلاةروصلا ذه بابسا ت1 نم انف ةلادتعالا :
 ا محر 3 نيعتيال يلاث انالامجلا وذي راو كلذ بصيماا يتاخر بم لك يف فال :
 | لعةنطنلا تلصتتادعب يذلا بالا ب بالا ةفطنلا نم ثرظيبلا عفا اوةلمل ةلملاة دام يف ةارلأ ا
 0 ايهقالخا بدحو احر يةفطتلا تطقس ينل ىلا !بسمي و هقريسوهنافصو د تالخ اة روص |
 ١ ءانعلا ثر؛ ءيثلا كلذ لع يسمي را ؛ا يش هيفي لكن ةريسواهتافصو |

 00 سس لل

 ا
 ا

 ا ا
1 



 هب الصحو رمطالابوالا ل اجل ا ةفاطأ ٠ نددوإلايدسحلا سجل نكد ادبالتةرودكلاو أ

 ا مشال ميكا نافاس ب كان امسي نريعتا ايديلعليا ىو ىسج ن الهي با ةيج وهوهتي وسأ ل
 م اسو

 أ | دش م رقىلاعت لآ !ةياذالاوث يسفالا رومالاريظب الو !سغاوم يف الا ءايقألا ١

 ما هك

 0 ا اللا هيلع ميهاربأ اءد يذلادا ًادا_.ةالارمدلس الاس تاذصر ظاو يرام د 4 2 د توكتَو

 5 : الوربظتالة يدم اةرو رصلا نال هتروصيف هشبل يلع لمان مب ومعي رذيف هئاتي |

 ١ دايقنالا ةيهولال ةرضح نءاهبرقاودايقنالا بئارع عار هنناىلا لكلا دا الا ينالا نيعتن ١

 2 هو «تاذر ىلا تافصءأ 0 ملا برق ةترم 2لف أولا برك ةبترء يف دب هال لصاملا 0

 ا متاذما هتافصب يلانلا بما داقنيف هيل د ممرالا ةرضح تملا 1 اوي مالا وعلا ا

 ١ 5 ا ليسا لا يدافاو دوق 0 يمد 2
 أ للا ةنا نيقتاكلا م الإ مدرتتلا لها نا ليق ماسقل ى ام رماسقتاوابلعا نايبوةرتتلا ١ ا
 ١ مالسلاهيلع ةيوسيعمهيلا لس ؛م نيدلا بارعالاك ياللا 3 رداالو لرالا مهيلا لسريل نيذلا |

 ا ءايقنلا نك و او نيود ل !كنوبام لعن ريسفتلا اب ةرتفلاو سو هيلع هنلا لص يبنلااوةملالو ||
 ء | ةرقلا ةنونبك نأ ملءاو *«مالسلاامهيلع يبنلاوىسيعنيب يتلا نونعباماذةرتفلايف اوملكت اذا ا
 ! ةفاك ىلا مالا هءاعىسعتلاسر تناكو ناروصت: 4 1 !مالسلا اه هاعأدببانب وى سعنيإ ا

 ١ برعلا ىلالسر مالا ياء ىسع نان كلل فك دليقورل ويلعن لسانيتالاسيك جار ْ

 ديرااذافل لوارمإ يبل رألو متوىلاعت لاقاك طقف ليئا ارسل ايمى لسا ب ليغايساةيرذو ا

 . هيلعاهييتةقعب لبق برعلا نركيبال مالمسلا هيلع مسيعةميرش سار دنا يفاثلاهجولا ىلع ةرتفلا نم |
 ساردنا ىلا ةبسنلاب اذ ةمالسلاه يلع ىسعةوعد ن ,ءنيجرراخ مهين ركل ةرتفلا لها ن همالسلا ا

 ل رقم السلاةب ,اعىسعايع ديلا ءاكح الا مهتارجاو قرانا د اقعيلاةيسنلاب اناوفعرش

 ١ أ! يسع نيب ةرتقالفاضباهعرش يف ساردن )الف لسو هيلعهّثااىلصاد هيف ةثسب ىلا هتلاسر نام زيف

 ا

 ا

اب ءالا| ذهبا سويط لس دمت ديسئوو
 5 كسلا 4 اء ىسعةعب رش سار اردنا مدمار

 '!' موق ىلا ةبسألاب يبيع ةعيرش ساردنارابتعاب مالسلا | .هيلعدمت ىىسيعنيبد رثفلا نا لءاو

 | نالعب ةرلعنلا كالت روث اودهاشو هريغوأ يسيعةمااوزاك ءاوسةيلصالا ةرثتلا لعاوتيت 1

 أ يذلا عر ل ٠ قيل مالسلا هيلع ىسع ند !ارفقرحو يراصتلاا دا يتلا ةقرفنملا بهاذا

ذمو ةفرحلا مهنايداىلا اوتفتاي ]ف يرش مم هتمال وه هعرشومل هلا هعرش 2
 1 ةجوعملا مهيها

 لا
 يح يذلا مالسلا هيلع وسع نيد لاو مر ظن ىلا ةبسنلاب اذهو مهران يف عرش ساردنال



 | نو رك يا لوالاهجرلا يلعاملو +ةريقنا لهأ نم برعلا نوكي الر ابثعالا اذهب ههريغو يراصتلا |
 ب بارعالاك يفانلااوك ر رداالو لو الا ميلا لسع ننال ةعزا !نيبةعئاكلاب .ءالأ ايقرتفلا |

 ف ؛؛ برعلا يف ةرمن !اقلسو هيلعملا ىلص ين كالرقالو مالساا هيلع ىسيعمببلا لسرب 1 نيذلا | 5

 0 ولخ ىلا ةبسنلاب ماما ملسو هياع هل يل اين ةثب نا زوم اللا هيذعىديعق# ب نامز ا

١ 

000 

 وا نيدلا ق داسنلاوورلظومومل يف يحلالا عرشلاو هلا يلا ةوعدلا تر ءةدملاكلتيف ب ما ا
 1كيتإا لالا يلعاوثاك م السلا هيلع ىسيعةشمب لبق مهالريغال هللا نملاسرالا ىلاةب داب( ا
 ةرعفل نعلاخ نمر وا يلا لمزيد لا لوسيل مزيف داكن ارس هيد لع ا

 ةنثفلا روبظو يمالا عرششلا نمدراخوةوعدلاو لوسرلا نع نامزتاواخةرتفلا نمدي رااذا ماو ا

 هع ىساع نيد ىراصتلا اهيف تريغ يتلاةسمزالا لمشتةرانلاف لوالاع كلا يف ةرتفلاو م

 | هللا ىلحانب, نيب ويعازاءاورمعنيب ىتلا ةنمزالاو ملسو هيطدما لص انيبن قبلا مالسلا |

 مانصالاةدابعم ال اديلع يهرب نيديف ثدحا يعازاتل | اًرمع ثان برعلا يفملشو ه رعإا
 مالسلا امهيلع دمتاةديسو ىسبع لرب ةركخلا ثديرأ اذافةرثتلا ترهظق ةتتفلا ريظاف | /

 ١ ردو يق يملالاعرشلا نع هوأل اميعرشنيب مو يذلا نامزلا ةهس م دارت امنأ |[

 هرم ثادحا دعب ةرثخلا لها نم نوئوكبو برعلا نم ةيلهاطا لالا
 اوماللا هيلع يماربا ني ديف ةرتنلاوةمعتلارووظلاه 0 ةدابعرعازأأ

 اهايادتكقباوهتوعد قلطعأ لوبقودتي رذيمالسالاود حولا هلك ءأ ءاقي:يحار نباةوعديلاةيسنلاب |

 ةثعب ىلا مالسلا هياع ميد أرب ! نيدلاوز مدءووبةعيف ياي ةدلك المسار ربخا احلا

 هيلع مع دا تيد ءاقل ةرئتلا لها مهل اقيالف هماردلا مدعو سو هياعدللا لهده: يس
 هللا ىلع ينلا اوبافلكلا ال نيرتكلالا يسلب ةناةيما لحأ ممللاقي ى يقماللا |

 0 ةيتطال للا نم لإ ةرافلا لها نم نانو يالراعالا اذهب -وهيلع ٍإ

 تناك اذاف ص هيلعشا لم دمتان ديسومالسلا هيلع يعن يب ردك الا دنعةرتقأ 7 انا |(
 ١

1 

1 
 ا

 يق ال ليثأ أرممأ يف يقومالسلا 2 اع يسعدمب ةراقل ا نوكتف لوالا عرشلا س اردتأ نم: رثلا

 ١ ةج راطإ ةمالا ىفةراقلا عقن الف ليئار مع !يب يف مالا هيلع ىسعةعب رش صاصتخال درع 1

 | ىديعةعب رش لاوزب ىسيع مبولا لسريل نيذلا بارعالاو ليءامساةي رذ لش ليئازسا ين نع !
 | ةوعد مهتلبتملاك هنالممل هعلاسر لومشريغيق ليئارسا ينبىلا ىسيعلاسرابالو مالسلا ولع 1

 غقئافأ ةرتفلا نا نيعتف هلبق اضيأ ليئارسا ينب 'ايينا نمدحأ ةوعد مبغلبت مالسلا هيلع ىسيع

 نودلا يف ةيدنلارووظو تلا ىلإ يعادلا لوسرلا نع نامزلا ءاخو لسرلا نم دحاةلاسر ودعم



 لحة١ا

 ا

 ره مسمم د ل ا ل

 020 21 1 0 0 تل ر.س جلا 0017 00 0 ل هم هد ص دفنا

 عم ك0

 0 ا ع وع

 لييعامسا ةيرذ نعجراخ رخآ لوصري ناعالا هيلع بحيالو مهتمالا لوسر مهيلا لسرب ال
 120090111188877 ت تت تست تت تبت تس جيم اك حجتسجب

 انيياع 5 ىسع نيب ىنلا ةيمزالا ةرثثلا لمشت أ ئني حو سانلا ىلع لولا ةبلغو لوألا

 ائديس ةثعب نوب ومالا هيلع يعاربأ نيديف ةنتنلا ثودح دعب يتلا ةنمزالاو مالسلاو ةالصلا
 خلبلا نع نامزلا واخي مالس لا هيلع ميهاربا نيد يق ةرتذلاو ةمدفا ارورظل ملسو هيلع هللا لصدمم
 اذه تاقنان يطويسلا نيدلا ل الج قلالاعلا لاف#زيغال قليلا ىلع لبجلا ةيلفورجازلاو
 يار هنزل نإ سانيم ليال تلج اك ةيلداجلا !لداي اوم لعمتدرأ يلا كلملا

 رادلا يفورف ركلا ىلعاورصا مني قب الا ءايبلالا نم دحا وعد منع هتخاب نماما الصأ يبن وعد

 نمةفئاطلا ل ههيلات بهذ امامحلاحنمرهاظلاف نافيرشلا ناوبالاماوديف عار افدراماق
 أ نيقباسلا ءايينالا نوب وام خي امدعبوام هئامزرخ اتروما عومجت كلذو دح اةوعدا رغولي مدع
 0 ةرافلا تن اكدوا هيلع ىديع سو ل« قاصدين ةثع ليقع ءايبئالا خاف

 يالا لالا ةبطدنوةيلعاج نمزهفاتاك امنا ا اتسوحن سوه يلءهثلا لم دمع

 انكلا لها نماريسب !رفنالااروجو لعةرعدلا غلبت و مكارشلا بوقعي ل ”(نمتدقنوايرغد
 ا افسالا يف ي ةئامطدبعيمواهريغو ماشأ 1يف ضرالاراطقا يف نيقركتم

 نه شعب مل لسو هيلث ال يبلادلاو نان شيتفتلاو سيقنسلا هيفامش عقيث يجلي وطارمع
 ١ هتئاب نمامارالصا ينةوعد ياةرعدلادمل 3 م نج صاخ ليهلرةن+ همالك ىهتنا اليلخ ال ارمثلا

 | ميحص ديف عارنال اذهواءطق رانأا يف ورف هرفك لعرصأغنوقزاسلا ءاوبلالا نم دحا ةوعد
 ١ ملا لها ىلا ةيسنلاب ال هتوعد مهتعاب والوسد مهيلا لس .رانيذلاةلماطلا لداىلاةبسنلاب

 ا شركلو مهلا لسري لي مالسلا !هياطسمك ئارسا يتب ىلا لور مام ويق لسرا نيذلا
 انك امو لوقي ىلاعتدشا :كراثمهيلا سرا امدنالدب ناعالا مويلطب يأ هناذدتو ءدمهتمأب
 ثعب امدئافالوسر مهيف ثعبل ساقي رفثوب ذعماعك امو يآ لور تعبت يح تي م

 بجيل مولا لسريل لوسر ةوعدمهتفلب واف هتوعد مهتغلب امو ةديبلاوةسخساب بلوسر مهي
 ناوناعالاىلا مادامومملوسر وهام هنال هب مهغأما مدعي نبذ سمار تاكامو هبنامالا مهيلع
 ثعب تح نوب لعم انك ١.وهلوق كح نعنوجرخيال مهقمشبلا لسرا اموق ةاوعدم تملي

 مدع ن نءةفئاطناهلهديلاتبعذ ام املاح نم رهاظلاف نافي رشلان نابالا اماونأو ةو*+الوسر

 نيقباسا 1 ١ايبنالانيد واسهييامدسب و استامز رخأت ودا عود كالذو دعاةرعدام غراب

 ا بجوال معاه دعب راهرخ أدل نيتبالا» ايبئالا نودع ١ ةرعداممغولب ملعنال هجوم ريغ

 نيذلا ليعامساو يهارباةي رذ نم مل ملا ةمالا نما .نوك وام .مامياو امهم السأ يف اذ صلقنلا



 أ| ىسعل ]سو اءشأ لم داش هك ةعب ليقءايبنالا ارناف هلوقو *نيرخ امون ىلأ ل !سرايذلا

 /( اناكأ :اوةنس ةلاتسوحت سو هيلع ىل لص لم أنوي ةثعب نيبو هنيب در الا تنكر,السلاهبل

04 

 أمهت
 ١ مابتلومئارش ءلابوشي لأن ءتدقفواب رغوأةريث ضرالا لولا ىبط دقو ةياعاجلا ن مزيف
 ( نال افبادجرم ريغ همالك رخآ ىلا باتكلا لدا رابحان ماريسي ارفلالا !رهجو ككةوعدلا
 ىسيع ةوعد نعيد دعب و طسو هيلع هلدأ ىلسساعيين ةثعب يب ممالسل تلاهيلعييسعئيبةر رخغلا عوقو

 0 انوكي نأ اننا ردك .ىتاادايقالاو مالسالاة بار يئامهصقت بجويال مالسلا هيلع
 كمل هع نامالا امويلع بيال هقرعدو ىسع نآمز اغلب ل نيلامل ةمح رمل هج يدنا ىتلا

 ارشلا دقتو هعرالرلاةاخر دعما نم ىسع نركب ”ىنل نيءاعوام ركل اس يلاالسرمهنوك
 .؟ 2 ال ءالسلادياع ليعامسأ ةهجنم مالسلا هيلعمهار ربا عرشدتف ب جربال بود لآ نم

8 
 رم نييبالا معاخ 0 ا نايد روولخ بجوإ ب لب هئاقيبأ اعدم ال اهي ياعيمأر ر

 ١ ينبف ئارشلا لل محا ذو السلا هيلع ىسيعب بوقعي لآ تع عئارشلامادتال هتيرذ
 ا ]| ميغ ةرقل "أ قم ١ م هقال مث عئارشلا لة مادخىلازيشيدلوهنم ءاجاميقاحوو لوسريل ير أ

 /| نامز ةرتفلا تربتعا نأن ةيب.يسا هاربالا ةللاو ةيفينط !ةعب رشلا يف ةي دما ةلودلا رود يجي

 | َح 20006 قرف مسيل نولخ ادمبلك اباعلق لوسر مهيلا سري نيذلا ةءلعاجلا
 | دقوا كلاسملا بانك يف يطورسلا يدل لالج لاق *ةثعبل لا لبق بيست الفلوس تسب 1

 0: هنأ لو تام نءأ لع« اوةفلا ةيمفاشلاو لوصالاو مالكلا ل اهأ نمةرعاشالا انتُعاتقبطأ
 1 هادم تقيطا ةبآلا ١ دهالوسر ثحب قح نبذ ءءانك 5 [موهلوق يو لا ةايجان ثري ةوعدلا

 أ يف ميقفاو نموةلزامملا ىلع اهب اودروةشعبلا لبق بيذعنال هنا يف !يلالدتسالالقعسلا |
 م بةمأتك امو ىلا وي ةداتق عودي 3 احا ناودنب رجح نب أ جرخا* لقعأ مك ا

 0 هش !نه هيأ اوربت ىلا هلأ نمديلا ىبسو ىثحا د حا بذمج سبل هلا نأ لاقالوسر ثعبن ىتح
 ١ ءاقيومالسالابدتي رذل مالا هيلع يحاربل ةرعد يعتاد لا تابآلا تريدعا ناو* هأةنيب
 م١ ثيداحالاو هلم لادزو دعدمتي رذ نم لسو هلع | لص دمتانبين ةثمب ىاهبق يفوت

 ةرابلاىعا مروه لكلا ترم قحاوشل يدوب كلا هسنةاهط تلد |
 ةياذلا ةيسخارة لالا ةروصلا اربظم هقرك تقانا ىلا ةيلكلاةيتاذلاةماؤنلاوةيلسالا
 تالاكلا عيل اب (واحلاو ةيلنالا بكل عب اسال ياوانتسلا لرزن تشتناو
 ١ لالملا لضافتل مامالا لان *يلسو ديع 35 يلعدبلق ٍط ةينانالاةيلاكلا قالغالاو
 ا ةثالث ةرتنلا لها نالاقه الم حراش فل نيدمثا ديعيفا نع كاملا يق ىلسو سلا

0 

 عل اوف

1 

 سمس م سس صدم ميسم



 ع 2 و عام

 كل ةانمو فىزمل و تاالثك ةيكلا اهب نوهاضيا ب اجو ةندسام اولعج أروي امتار ا

 درت لع هلالدتسا الو رظف الو ةبورالو ركف ريغ نم هضد ىلع ردقيال هيلق ف ءدجو

 هد اثىلعبغل !ماعيفدينئآف ف شاك اذهتقوملا دال دانام :نمانطأب هتلاسب م مودع 1

 ءايبئالا نهءريغ وأ عمار ةماو رصتتد دوز هما نمت قحتلم عيت ند مهتم درو ا

 ا

 ةدماسوب سقك هي رشف ل ديم نم١الا اره نم ج4 روصيي يح كاكردأ نم .لوالا ماسقأ |

 يناثلا مسقلا# هموقو عب عشك مسرلا هما قستعي شيف لد نم مبنمو ليقأ نب دريك نب ديزو

 نم لوأ 5 معك راكألا وهومرحو للحو ةسفتأ ع حرشو نمو بمد كرشأو ريغو لدب نم
 ىحو ةليصرلا لصوو بنا اولا ب سوت ريحبلارحبف ماكح الا عرشو ءانصالا ٌةدايع برعلل نس 8

 تانبلاونيدبلا اوق 0 رخو هك اللاو يللا اودبعنا هعرشأم ىلع برعلا نم ةفئاظ تدازو يب ما

 انيد ” عرتخا الوةعي ريش هسفنأ 8 االو يباةعب رشيف لخ دالو دحوي لو ارش نع كلاش

 ىلإ ةريفلا لعام.قناف#كاذكم اك نم ةراهاجلا يفر هلك اذه نع ةلهغ لاح ىلهمرعع يشب لإ
 | مسقاااماو#هينورذعيال !مرتكأ لالا مسقلا لها يلع يي ةطعترسص ند لمه ماسق قا ةثولخ

 هلل ص لاقدقت ل طوالامسقلاا» ءاو#مدقل هم طقا نيبذطع. ريغ مو ةقيقح ةرثنلا لحام ,قثلانلا

 ,نيدلا لما سبك هوو عتاماو# هدحوةمأ تعبي هنادي ؛ زو نسق نمدحأو لكويف سو هيلع

 ةتعدذل | يخرخيشلالاقو* هاني دلك رسسانلا مالسالا مهنم دحاو ق حلب ملام ويفاراخ د يذلا |

 مالسلاو ةالعلا اميلعدحتو يسع نيب يذلاملاملاةبترءاماو رشاعلا بايلا يف تاحوتنلايف |
 نعوكلاذب مم ملع نع»اهمالا نم ممل ىل لحشبام يسب ةفاتقتيتار * يلععبف# ركفلا لهامو

 ١ هبر نم روت ىلع وهل ليادلا ا! بحاص وهو ةركف وع هلق اغا هلادحوزم مدقوطعدغ |

 هتبطخميف ركذهناف هلاشمأو دعا نيرسق هدحرو ةمأ تعيياذ 59 ا نمو كب جزم |

 | رودي هللا دو نع مهنموةكفلا وحاذهو ارب هرايثعاو تاقولقملا و هتاف كلذ ةيلعلديام

 ا
 ا

9 

 ا
 ا
ْ 

 هدفي ىقلا نع ونمو دأب ربا ايندل نورث ءالارف نوكب جزاع ريغ صلاخ مهب ر نع

 ا 4 ةدايسو مل سوميلع هللا ىل مدمج ةلزنم ىو عدت" صول رس ءانصو مرو دش نشكو .ملطأو

 أ

 د دهشي ثم دهأش ور هيد ند 01 نك فق اىلامت هلرق وعرب ر نم ةتيب و ةنم

 هيلع !ىلص هتينطاب يفوهقلخ انض ةيسةمايقلا موي رشكيأ طيف يقدب ف شوت ”امقدمهيلفيق

 ا
 ا
 ا

ْ 

ْ 
 0 ميس لاسر مهب نع آو وعبق ةصوصخعةفئاطل قحلا ىلا نوعدب هللادنعنم لسماع ا

 هيلعابجأو ىيسل كلذ ناك نأو هتمي رشب هللا ممهسقت دبعتو لوسرلا كلذ همر امد سل ىلع مر

 يكف 5ك 1 ملاطد نم ىمو# ةمأيقلا موي هعبت نيم عم رشحت ذيفديلااثوعبم لوسرلا كلدنكيه ذا
 1 ا ل تم سس سس سس



 / لذ دبإ ناوإ درع لعق 3 لصو هب نر .افدعبتا نم باوثو هنيدو سو هبل لمد فرش ايبنالا |

 / هللا لص دمج رشم يف رثحي بأ اذن قالخالا مراكج ياو, دق: نك يب ةعرشيف

 ن ارجإ هلفدي نم[ اف ذسو هبلعدلا !لصد# روئكرداو ةيبنب ن مآ رم مهنمو *لسو هيلع

 | كلذ رماف رظن نع دوجوب رقي لف لطع ترم ويهتمو # هلنادنع م ادعس مرلك ءالؤوعو

 ا لب رظن نعال لطع نم مهن» موت“ هريغوآ ن نع دجأْز مو فعضأ هتوقةياةهيلا رظنا ظنأاب ودهرودقلا ١

 | دويجلا لذب م.قملا قيرط هيأ يفاطخأ رظن نع كرش ثا نم مهتمو# قلطم شكل ذف ديان نع

 ديلغل نع كرشإنم مهنمو# يف عش كالّدفر د ءاصقشسا٠ ادعأل كل !رشا نم مهتمر# هترقديطعت يذلا

 «امفعضأ اب جلع وه ين ! ! ةرقلا ىصقاهيف غلب ى ظن نع تينا امدعب لطعوم 0

 ١ بناره ابك دب 3 م كلذ دياقل وأر ظدلا يف اصقتسا نعال تيثا امدعب لطع ن رم منعم

1 
 ١ ضعلا نوك نيب ى قيفرتلا فيك سلة اف *«ىهتنا بابلا اكهيف مانركد نيذل ارا ا

 هعرش ساردنا دعب فيكذ هعمال هعرش يذلا هعرش درجو عم مهني نم تدقأوهثعي رشو |

 ٍّس تلد يبلا 3 الاوىسنعملا لاثتمالا هئاعدال ٌةرتذلا لهأ _:ىم ره ام تقرلا كاذيف

 ةرتنلا يف مالسلا هيلع ميهاربأ ةي رذو برعلا نم ةيلحاجلا لهايف تلزن ةرثالايف ب طل مدع

 يبيعقمب رشملا اوبسنلا ام مهتافمانصالاةدابع صارعأو رمش ادحاب هنيديف تروظ ىتلا ||

 ها ىصدمحانديس وهل وستر تعب يع هلوق يفوًالوس رأيهم مأيق تعب يَ إ يتح ى رمل أتاهم

 ْ نوك نا انلق#لوسرلا» يسب لبق ةرثفلا !يفييذعتلامدعنيبو رانلاي اكرشمةرثنلا لها نم

 || ىسيعنإب يتالةرافلا يف وه امتاةواقشلا له نع اكرشم مهضعب وة داعسأاوةاجنلا لدا مويشعب

 ١ درمنيدي وت دعاس نب سلك مهنم ةداعسلا لمانكلو و وعلم هللا ىلع دجال ةثعب و

 | نيد وأ ىسوم نيد لئاونركي نأ نممعا ميفمهنم يخلالا نيدلاب نيدت نءاهريغو لين نبأ |

 ! ىسعأ نوبسانم مهن نوم“ زي مهفةرافلا كلت لها نم ةواقتشلا لها اها يدار نيدوأ ىسيع

 ١ ةبسنلاب الانيلاةيسنلابو هيلع لون يذلا يملالا عرشلاىلا ةبسنلابهتسر شيف ىسيعد ب ةرقفلاف
 2 ناكر #َق قل نيد وةّماد ةتباث هتسي ريثنا ةرومتي مهنلق هيلا ةبمتنلا هعماىملا

 | بحاصت يوسع هنأ معز لب همكزب هتعب رق دقاف وه أم هنال بذعي ةرتنلا كانتيف مهنم

 | وه لب ةرثتلا لها نم تر وكب تح ىسع ةعب رش هب تسردلا ام رابتعالا اذه

 و 53 امَوىلاعت هوق يف لوسرلا نم دارماو يهرب الأ مهباستلا كيم نوعدي اوناك لب

 لوس 3 ايف ثعبي شح ىلا كلب كبَر نك اَمَد ىلاهثهلوق هيلع لدب وي -رهيلع ١
 || نمنيكرشلاو يراصتلا ن نمديكرشملا لاك تسيل نيك رشملاءال'ع لاختي ١ مولع
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 كلذ نع مبني رذنم وسر مهيف ثعبام هناف ملسو هيلعمللا لصد 7
 ا

 نيبذعم انك امو ىلاعت لوف يف تيقب نكلو يوعلا عرشلا يق كارشالا نرعدي ىراصتلاو
 مهيب ذمت م دعما !اريهؤ دابتجالاةعاو ني رسلان مفاسلان ايفو ةقيق دال وسر ثعبن ىتح

 كالهالا رهو يريئدلا باذعلاوهانه باذعلا نمداراا نا رهاظلا نكلو لوسرلا تعم لبق

 نركت ذثن خلالرسراهما يف ثعيب ىتح يرقلا كلر مكنب رناكا«وىلاعت لاقاك كارشالا بسب
 مدع يف الهنا ىلاةوعدلا لبقو لوسرلا ل فايندلا يف ك العالاو بي عنلا مدعيفاصن ةيّآلا
 | يف يبذستلا مدءايزدلا يف بي ذعتلا مده او ساق مينع هللا ضر هنلالا تولا دعب بيذعتلا
 ثيدملا يف تيدق يشوىرخاةقيقدةي الاله يفو«لوسرلاةنس مهخابتإل ال يإ ةرخآلا

 ةمايقلا موييق اوي مسو هيلعدللا ىلص هنأ لوسر لاق لاق هنع هللا خر يردخلاديعسيلا نع أ
 ثيدحلا لوسر الو باعك ي أي ةرتنلايف كاملا لوقيف دولوماومودملاوقرتلايف كللملاب |
 | اضباملبيذعتالو مهلا لوسرلا ثعب لبق ك الالباب رلايف ةرتفلا لعال بي ذعتال ذئايحو ظ

 نوناجملاو ل افطاللاو تارخقلا باص الهما ثعبفيبيلا لو مرا شعب ل ةمايقلا موي ةرخن الايف

 لوقين مويا كالذيف ثوعبملا لوسرلا اذهاهبق أي ران مل لثقو مياغنا نمالوسرةءايقلا موي
 مل لرقي و مهضعب دنع بي ذكدلامقي ودب قيدصالامددع مقيل كلا قمل لوسرالا مهل '

 ناكر كله يرمافلا>و يلاصع نموةنجا لخ دواجت ينءاطا نفيسقتأب راثلاوذماوملا
 أدرب راتلا كالت دجوو يبمعلا باوثلا لانو دعس | ميقهسفلاب ىىدو مهمملثتما نق راتلا لها نم

 أ هللا نم لدعلا موقيل لاخلا دل مب هيف لزنو رانلا ل دف ةيقعلا قت اءاصع نموا المو
 ا ميلا بلوسرلا كعب لقتل لمدلاب ايدلايق ةرتثلا لمال بيذعتلا كقيغ هدابعيل

 ! لوسرلا ثعب لق بيذعتلا مدع بجوي لبةرخ الايئا_ةلطم بيطعتلا مدع بجوي ال
 0 و سل

 دحا ىلع ع الف رانلا لخدو يقش دق) فاز نمو ان ودعس دقن بم ننآ نمهلاف مهيلا ا

 ا انكأمو ىلامت لاف 5 بيذعتلا مدعي هيلع لبةمايقلا موي رانلا يف هنابايندلا يف مهتم ا
1 

 كا مايا لسرلا ةوعدولا ة ردم الا يف ٌةرئنلا لها لاح ريصت ذئايطال وسر ثعبن يح نيب طعم

1 

 ا
 ِدِلْشا ىلع هلا لوسر لاق لاق امهنعهللا يضر رمع نبا نءيمليدلا جرخاو*ةمايقلا موي
 | رئاذذيفي ريطلا محلا ,رواو + برقالاف ب .رقالا عيني لهاةمايقلا ورد عفش' ندلوأ ل سو

 | ينعي يذلار يشاع و يرشسماي وهيل قال مدقا لوسر لاقىلاف هنعشأ يشر لعز ءيقعلا
 نأ رمعنعدوبتلا فرش يفهيعسوبأ ج رخاو# عبألا ت أدبام ةدللا ةقلحي تذخاولا يت قحلاب
 دحارانلا ل ديال نا بر تلأسلسو هيل ءدلا ىفص هللا لوصر لاق لاق هنعمل | يفر نيصح نبا

 هيمي مس د -

 و مس سس



 اهو

 | هللايغرر
 يلإ يمد يأ ينال حمفش ةمأ 1 ناك: ذأ[ ودي اعلا ىلص هللا لوسر لاكلاتاسبنع

 ل وأيفأ امهتعدللا يه ساب. نإ !نع هريسفت يف رب رجنباجرخاو*ةيلماألا ايل عاوبلاط ١

 دحالخ ديال ن ناملسو هيلعهللا لصد# يب مرنم لاق ىف كبَر كيطعي فكسآةىلاعت

 أ دتسيو دهس يقر ازبلاجرخا ةرئنلا يف كرشلا ثودح يف لصن لع اذه لما فرانلاهتيي لها نم
 ان راكو مالسالا ينعمالسل اهيل ءليعامم ادع سأدلاناكلاق دعم يشر سن .ر سلا نع ميغ“

 ١ كيبأ مهللا كي!ةيبلكلايف هيلع لغد يد مالسالا نعمهدري نادي رب يثلاب سادلا ثدحي
 ١ كرشلا لا مالسالا نع مبجرخاى>لازاف ةراقكلم امودكلف كالوعاكي رشالا كل كيرشال
 أ عاج تقتو تدبلا ىلع ةعازخ ثيلَغَن نوح يبل نع ورم ناك ف نالا ضورلا يفيليسلالاق

 | عركي و سانلا مطي ناكدنال ةعرشاهوذختاالا ةعدب مل عدعبأ اف ا: ربرملا هحأ ءجدقتكم
 | ةييلتلا تناكوأ تدابعلعمبلمحو مركلا مانصالا لخدأام لوا هنا قاع !ن بارك دقو سموم أ ِ

 ١ ىليوهاتست 3 يحن ! هرمنا قح كر. يب! كل كب رشال كيبل مىللا كيبل مالسلا هيلع مهارب ؛أد عيل

 | رهكيرثالا خيبشلا لاقفشلا كير شال كو .لورمجزاقو هعم يلي عش ةفصيف ناطيشلاهل لثق ذأ د

 || ورع اهخناقق اذرب س أبال هنا كاماموهكل# خيشلالاقن اذعأمفلاقو هرم كللذركناذ كلل
 تناك هفيرات فيسريهك نب نيدملا دافع ظفاخلا لاق# يل وسلا مالكى بتنا برحلا اهبتنادف
 7 تيبلا ةيالو عزتناو ةكميب ءاوط ا رءاعتب ور تلو نال !مالسلا هيلع هاربا نيد ىلع برعلا

 برعأل عرشو مانصالا ٌةذارعروكذملا ورم ثدحا_ف ل سوداء هنا يلصيبنلا ل ”ادادجا نم
 ١ كلر شلي رشالا كلشي رشال كيبل هلوق دعب ةيبلتلا يف دازو اهريغو بئاو كا نم تالالضلا
 ا( رئاسوحونموق كلذب اوهباتف كرشلا ىلع برعلا هتعيتو كلذ لاق نم لواور فال ءامودكل
 لعةءازخ ةيالو ةدم تناكومال ف اهيلع يعاربا نيد ىلعاو ا ةيشلا ذ ىلع موهءوقفلالا مسالا
 سو هيلع هللا يىلص يبن | دج بصق هأس نأ ىلأ ةمارشم مهتيالو تناكو ةنس ةلامالث آى

 مجرتل كقذدمب برعلا نا !الايهنم تييلاةيالو عزتناو برعلاب مهبرح عنا هتساو مرلتأقل
 ا ا ذاوأر مهتال كلذو مريفر ناثرالاةدابعن .يعازخل اورمع الث دعا ناك اع

 دادجا نم تيبلاةيالو يعارا اورمم عاذتنا ن نزيل نازعار# همالكىبتاييةينأ يقينال
 ةقيالو ةدنام هدو بولا يج كارشا مانصالاٌةدايعدت ادححاو ملسو هيلع هلا لم

 انمآ دلبلا اذهل مجأ بر نقلا هاربا لب .ليعاهسأدلو نم برعلا لك لو هيلعش ىلصدل نب سم لس يرام سال مب
 ل يسنرال ءاذلق ةعارخ نم تييلا ةيالو عازتت ازتتادمب فيكذ مانمألا دي

 رم نبأ نع فيعضدنسب هدئاوف يف ىىزارا ماق جرخ اوه كلذ اطعافي ه لهأن

 ا
 ا ١

 0 ا

 ا كم عا



 هرب ١

 ١ هوناءاف برملاب ةعازذ برح ىلع ينراعتسا دميعاربأ نيد عسوله ىل يبا كج ل

 ا يعازملا ورم هث نما يذلا كارشالا لعملك برعلا كر . اكول مهتم تيبلاةيالو عزاناو |

 ةلهجلاو ماوعلا نكمل تيبلا نع عارخ اخ نمنيكرشملا ١ اولازاو ماللسلا هيلءميهارب ,انيد ىلعأو اغا |

 هلأ ص يبل ثعب ىلا برعلا يف كرشلا يتب نقمانصالاة دابعن هورث ف ندءاامجاوسدرام

 ميغاربا اعد ملسو هيلع هلا لعيب اداب ؟ و برعلا صاوخ يف ميهاربان يدب د ملسوهيلع

 لوقي هللاو هب قة [بلمَجَو ىلاعت ىلاق لاقي نعىملاعتهّنا ربخأو ءالسلا هيلع
 3 ماللا هيلع ميهاربأ تس د ىلع يتب نم نايب يف النمل ملطألا 96لوسلا يدبهيوهرقملا |||

 اوديدتو وغنت 0 لعاطلا نمز يفاوناك ةءاهج رعب دن يطويسلا نيدلا لالج لاق ةرثفلا

 لس هيلعدللا ىلص يتلا اهبانم ركب نامئاملا فدل ارشلااوكرتو مالا هيلع ميعاربا نيد |

 ضأر نم ةيعسن هب ا فال ف كالذي ميكا اكلم
 ب هلادبعو ليف نب ورم نب دي زو هنع هللا يمر قيدصلا كيوب ةيلهاجلا يف مانصالا# دابع

 : نبسقو ير لا بيربكن بدعسو رازإلا نب باب رو لفوأ نبةقروو ثري ولأ نب ناثعو شحج
 ةقروو ورم نب ديز فيت ثيداح الا تدرو دنوهاهم ءرمح نب سةوباو يدابال'ةدعاس

 كلاق امهنع هللايغ روك يبا تنبوامسا نعاق لمت سيحتلا يف حاو قادعسأ نبأ ىور دقو سقو

 دحام حصا امشي رقرشعماب لوقب ةبمكلا ىلا هرمظ ادن ليفن نب ورمت نبدي ز تيار دقا
 || دع ملعاال نكلو هب كتدبع كيلا ءوجولا بحا اعارلقا مهل 1 لوقي م يريغ ميهاربا نيد يلع

 اهتقيقح فرعي و ةوعدلا هذلبت نمدلاذذا قبل هنا لوالا كلسملا يف مدقثام ديؤي اذهرتلق
 يونا ءتبغرأل اق سلا هادبعنب رمت رع ربنا لئال ديف يفوبا هجرخاوجا جو ىلع

 لئال دلا فا هالك جمتوباو قييبلا جرخاو*ةراحطلا نودبعب لطاب اهنأ ثي ًاروةزمالاف

 ىلاعتث لصوت اجلا يف كرشلا كرت هنا ينوطلا سدح نب يه نب شيش نم ىلا قيرط نم

 هيلماجلا نمز ىف مهاربا نيد تابثأ لوقا يطويسأا مالك هتنامالسالا كر دا تح شاعو

 موبج كرش ترث ول نا مزاي مانصالا: دايعمهك رئوةرتقلا كالت لها نم ضءبلاديحو توبي

 | تباثلا لب تباثريغا ذهو سخي ها زار كرم ذا ثودح دعب مديغو هارب ,اةيرذنيرمانلا

 هتيرذ 0 ديحسوتل اومالسالا٠ ءاقب هيقع يف يا ملح اجو ملوقبىلاعتللا ةداهشب

 ىلاعت هللا لاقاك "سانا هلاهع ءرفيذلا تبألا لصالاوهو 1
 1 يار هب نيمو اَنَم كِل انيَحوأ يزل راح وثوب ىسوامي كلا َدلأَم سل عرش

 قرا عقد ردد مانمال م ابع ىلع سانل أ لو يب ءازخلاورمش دعا بواخر كار 3



 ]وسلا جندي ب ديودضاو فمش ات فالوب ةثيقل ايفال ءايقالومل هتابنالا|

1 
 1 ايسالردتوعد هلل باجاو هني رذف مدلقب هللا نم ميهاربا ا يلطو مييراق يف هظترو سانأل ا

 مهقعب و ءاركلاب اهردبع مهضحإ اهتدابع لعسادلا لمحو ا اطيل داوتملا ا

 أ عهيشعي و مملاشما نم ةنمزالا سس ٠ ناعز ولع هيل نيذلا لايجلوعأ ارعلا غومارفاميتاهودبع ١

 | صلأ دز ف مم :برعلا يك مانصالاةدايعرست لذ 6ع ىأربأ نيد ىلع اوعبل لب اهيديعام ١

 ذ1عقملل

 كتأدمحو يذلا يالا نيدلل ةمواقملا ةوقدل تسيلف لاوزلا يق وف هب ريظ لرويقفدربت ُ

 1 وحل ررك ذل ! ارم نال هلوصاو ملسو هيلعشأ لص يبلاءابآ رميح يارباةي رؤكيس

 ١ مهتربثو سادلا بولق يل ةةوسرو مالسالا توبثل طقتةرثنلا كاني كرشلا ا

 اندهاش اناث نيتموإل شا هصخريذلا ءاركأل الو عرقو نكي ال كل ذ ناف يللا نيدل
 ( اوت مهاف ف مان مالا ةدابعو رتكلاىلع مرمارك اومييلع رافكلا ةلغدنعىلدنالا 3

 1 انكلاتأ ارالقمالسالان :ءمرج الو , .مهارك امهجرخأ امو مالسالا نيد يلع مومولقب

 ةعاماو سلا لداشلا ذك ومالسالا دادىلا مرايد نم موجرخلا مهدد دىلع اوف أخ مهتم

 أ م ا بتنا يذلا مالسالا نيدو مربعذم اركرتامم يلع ضنرلا لما ةباغب حملا رايد

 تالذكم ةلذلاوةمالملا هرايتخ أ والذ ىلع مل رجزلا عوقو عملو هب عما ىلس هلل لوسروملا

 || اميأ مو مههعل لب هئاقبد مهاربانب د خوصل مباكس الاف ىرسامةيلهاجلا دارا ا

 مهعشعبل ن كميفهيلع مهاب نوكد ءمهبولة يف هاربا ني دوه يذاع حاسالا خوسرا لع طوعيتام 2

 / مدعل ضعبلا عربا يق مقرا مالا هلع اربأ ع نيدو اودبعب وكرشلا اركر تينا

 / كرشلا عوقرف اهيلع شا عرطن يتلا ةيلصالا ةرطالا لع مترك وههأرب !نيدوقيهرلالا مراكتا

 هلع كرشلاايث بجوبالو ةدملا كلت مهلك سانلا كرش توبث بجريال ةياهاجلا ف ||

 نعل قناكاهيلا رظتناذادياقيف هلع ةيمرلالا رفح نهج رو هنمددوجر ناكمال هيلعالاقتناو
 كرماللا لاح لتموهامهلاخ كرشلاومادصالاةدابع لت مهنملقتنا نمو لقت نب ورمت نبدي
 هللا دأبع اهنامادصالا يف همزب كرشا ىلا ةيبوب رلا وكذا امدلالهبدئاعا مدعو لوسرلا ةنميدعب

 الو رذءبحاصوبف لوسرديلالسرا ام هنال لوسيا | ركنا امو هل اومتشيفءدنعءاعقش |
 | لاغإل ارسر ثحبف تحلي كعبانك امو لامتهثأ لاق رفيلاهتمأقا هدسعادحاملا بذي ا د ل ع سم هس سس حسم

 الوسر ةمايقلا موي مهيلاهثا لسري تح راعلا اراخدي تأ ىضتقيال كرشلا لها نمةرقثل

 ىلآ بحسي عطي ملنموةنجلا لخدأو رانلا رم نمأ لوسرلا طي نقهما ىلا 0
 ا تابلاف يوبلا سلا ىفتقع كد ةبقاع يف ةرقثلا لع يف ملا رع اذهو رانلا |



 !هذ5

 | مدعب نم هتبرذ عيمج كرشلا لومش مدعو مالسلا هيلعيبع ارباقي رذوف ديحوتلاو مالسالا | ا

 | لئالدلاو ةيملالا صوصخلا هيلع تلدام ىلع سو 7 هلأ ىلع دمج انديسةدعب ىلا
 نأدقن تابثا نم اهديحوتو مالسلا ةةالصلاهلعلوسرلا يوباع السأ يفنحأ ةيعطقلا

 ابوجو لعاب ية ح فرع وتوعدلا هتحاي نم ءاقب مدعرة يلحاجلا يف مجاراة رذيف مالسالا 1

 ثدقنو اب رغواقرشضرالا كرشلا قيطدقو ةيلهاجلا نمز يناناك |.منالام.نعراذتعالاو
 | نيقرقم ياتكلا لعارابحا نءاروبارفن الا |بهجو ىلعةوعدلا غلبت و عئأ ءارشأا! بوقعي ل ؟ن
 ارمعا اأرمتالوةنيدملا ىوس رافسالا ِق يلقث اهلدهعي مداه ريغوماشلا يف ضرالا ر اطقايف

 أ نيدب نيدتو فن 5 م يعامباجر كلذ ريغ يف شيعفتلاو ييقعتلا ايل عقب ةب تيجيالي وط

 ىلاست هللا دعرش يذلا لصالا توبثل ءريغو ليفت نب هرمع نب دي رك ةياماجلاةيسيهاربا
 ثودح لئهتي رذنم ملك س ادلا هناي رسو صنلاب يعاربا بقع يف هئاقإ و ةماللسالا وظو

 لكلا ةيس هئيرسمدل لكلا فال ةياعاجلا لها نم دارفا يف قولخلا عشو وه يذلا كرشلا
 وان ىلع مومالس عيال ءالسالاوع يذلا لصالا واقي الف نير السالاءاقب توبثل ١
 (| ةيرذ يف هتايثو مالسالا ءاقبمبمالسان ابي نم دي راالا ب-السا لبق مالسالا نمنامزلا ا

 دي مالسالا لعاف ةيدمحملا ةثبلا لبق ,السالا عدا ولخ م دعو مالسلا هيلع يهاوبأ

 5 ميس ينمالسا هيلع يهاربأ نيد هريغتو كرشلايعازخأو رمتثادحادمب ةيلهاجلا
 ادي 558 فارغاالو رييقت ريغ نم مالسلا هيلع ميهاربا نيد ىلع مهتم لوالا نيعون |

 نم عزاب الف ك ارشالا دعب هي بغت مبنيه يفاغلاو ثاعبنالا لبق هيلع ملسو هيلع هللا ىلع دم

 ميهاربا نييد دوجو مدعي هن دلو ميه اربانإ دىلءاهريغو لفو: نب ةقروو مرم عددي 3 توك |

 يلع رع هأرب ارب ةب رذ نم مهتم ناك نأ ميهاربأ نيد ىلع ثوبفلا مزلي لب اهريغدب دحأ نيدتم دعو

 زوجي و ميهارب اند وهيدلا لصالا ىلع ويقل !! زوجيف دعي رذ نم نكمل نماماوم السلا
 ةيلعاجلا يف مالسالا لهأ نال نيعون ىلع ةيلهاجلا ينمالسالا لدافاخقاءاونيدتلاوفندتلا

 مالسلا هيلعيهاربأ نيد لعاوفاك لوالا عاونا ةعب رايعاوناك سو هيلعهت | لص يبا ةثعبىلا
 ثلادلاو مانصالا ةدابعمهكرتدعإ ميهاربأ نيدب مهني دتيفاكلاو فارحنلالو رييغت ريغ نم

 مالسلا هيلع يسيع ني ديف ممهلوخ دعبارلاو مالسلا هيلع ىموم ني ديف مطوخ دو كرشلا بكرت
 * ةيلهاجلا لها يفكلذو دوهتهناعبت يق ليقو ةيلهالا يفرصتتدنا ةفرو يف لبق اك
 هللا لص ده انديس ةثعبملام اللا هيلع ميهارباةي رذيفديحوتلاومالسالا توي نأملعأو

 يذلا ميهارت أني 3 .لياسهك اهو ةنروو لقو:نب ورم نبدي زمالسأ ثوبثب لسو هيلع |

 ل مع

 0-لا



 اة.

 ا أ هيلع مماربأ نيدبامهنيدتوامهمالسأ توين نم لد ادتي رذ ف هئاقبيمالسلا هياعميهاربأ عد

 ١ ةنمزال اولختال نيوجولا الكل سو أمهيلع مالسالا يف سو هيل ءهشلىلص يلا ير بأ لموم السلا ا

 هب ماقئ و مالسالا نعل سو هيلمهشأ ىلصدتتم ا ب ةقبيب و مالسلا هيلع مه .رباا نيب يلا

 هئاقبب هدوجو ناك واكرم لامي او زيدل مالسالا دوجو نأك» سانا مالسالا أ

 ابلعجو ىلأعت لاك 1كةلاوز مدعو سو هيلع هللا لص دهان ديس ةئمب نامزلا !مهاربا مز نم ١

 مدل عمل نأ ءاددلا يف فا نءبلطالمالسلا هيلع هاربا نا لءاوجقي ' الا هبقعيف ةيقابةلك

 مالسالا ءاقب ىلاعت هلأ رمي لطومل ةملسم ةمأ هقب ؛ رذ نم لعجي ونرطسملا هليعاممأ

 مالسألا قباف ةتاعدمما لبق مهتم م يف سو هياء ىلص دما ديس ة كعب ومهتم ديسوتلاو ا

 ا كل سوهيلعهلا ىلص هتنسىلادتي رذ ف هكمودتلميف هثيرذتيئاودتي رذيف ديحوتلا ةلكو

 /: ةوعد ندإ نممهتدأ سو ملكها !ماللسا تويثفدب ةعيف ةيقاب ط ١ راعجو هلالج لج لاق ا

 ا ةرهاطظلا تاريعلاب هكا .نرءؤسوهيلعثلا ىلص هتلاسر توب يف جردم مالا هيلع مهاربأ ا

 هبسأ ةرايظ لعو هتوبن لعل د يذلا ا دنع نم هب “اج يذلا باتكلاو ةرهاقلات اي الأو

 قطن ىلاديسأ ةرابطةفر ىلا اودعحمأ اموءوعبت ا نب لا موقلا كلذ يف هقدصام هنا يبيك و 1

 يذلا باتكلاو هلوسرو للاب قدصم نم "وم جوتي الف *هللادنع نم هبءاجينلل باتكلا اهب

 هيضتقتو ةدابعلاوةفرعلل ةيب وب رلاة رشح هيضنقتا ام ريغإسو هيلع هنا لص هئابأ حيف هبءاج
 يملالا ضيفلا لازغتساو ةضافتسالاو ةدابعلل ملسو يلع ىلص ةيدمحلاةيدوبعلاةرضح
 ةمقب يف تاتكملا رداظم ىلع درجلاو مركلا تارضحو دوجولاو عنا ةرضحب ضصتخملا
 أ ثيدللا قف نالا ضو رلا يف نادمحر ليهسلالاق# دوهشلاوروبظلا لجال ةراكمالا

 ٍفاخ نب دمج ركب وبأ جرخاو * نيتمءاناك امهناف ةعبب ر الو ضم اوبست ال يوبدلا |
 ىزورملا ىسعنب دوادنب قاد" انثدلاق رابخالا نم ررغلا باتك يف ميكوب فورحملا ا

 نبوي نعدئاق نب :ىاثعانت دح قثمدلا نمح لا ديعنبنايلس لاقءارنلا بوقعي وبأو

 قيدصلا ركب ىلا نب نمحلا ديع . نوع ص اقوي نيدمنب ليعامما نع ,ءهللا دبع نيةملط
 ريق ءالو ةعبب ر اريسأال لاق لس هيلعدللا لص هللا لوسر نعنيعجحا مهنع مى لاعت هللا يضر

 | هلا لوسرنا اهيبا نعو اهبعشأ يقرتشئاعنع هدتسي جرخاو #نيملسماناك امهئاف
 ا نبا 1رعمدنسب جرخأو«نيملسع ءاناك ا مهناف ةيضالواياوبسنال لاق ملسو هيلع ىلص ٍ

 لاق مال ناكهنافا_قاوبستال لسو هيلع ىليصءقالوصر لاقلاقاينعهشا يضر سابع

 هلأ رك ذوانمومن ةناقسايلا اوي ال لاق هنأ لسو هيلعشا ىلص يبنلا نع ركذنو يلا !

. 
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 ةبورعلا مون مج لو رايئل نيب عك واف ماصوديا هلل لص يبل يل« اصيل مس ناك 5

 ا ثعبب عك ذي ممهبط#أ ويلا انهيهن يلمع 300 رق تناكف ةعفجاا هاوس نموا وهى ثلا ١

 ١ يدرواملا راو كيلو ها مرا لوز مامي مراسي هيلع المينا
 1 لئالد يفييمأ 5 هج رخل ريغ اذه يطورسلا ل ةدلمااعاللا ب انكيف بكن عر رخل ل

 أ ثعبمر بك ت ثوع نييك هر قرثرع نبني ديعنبة ملم ىلا نع هدنسإ ٌةرونلا

 ١ بحاص رهو انباعصأ ثا دحأ رك روك ذل يدروأ لاو دس ةئامس#خ ل سو عب اش لص ي ىلا 2/5

 اذه ق هدع لقاسمجأر دقودلا اوفااريغك دلع كقئويل !مالعأب تاتكذلو ريكلا يدا دا

 بمك ىلا مالسلا هلع هاربا دنع نمل او هيلعش |ىلس يبنلا ءابآن ا اندر وام لص باعكلا
 ةعب رأبتطملا يعني عبر دنع قاد و كلذدك هلا رداظلاو ميحاربأن د ىلع مرلك اوناكي د , نبأ

 أ باطملادبعاءاراذيبالو انج ال لقئمهيف ربظي مو مشأ هو فان« دبعو يدقو بالك ثواب 0 1

 ير ادهلايف يذلا تب بدلا لجالةوعدأ املا مدنا 4 تال اوهراهدحا#لارفاةثالا د + لق ا

 ١ مدقلامو نيدلا را ممالك: رم رهأظ | دمو ميهاربأ ةلمودصمتلا ىلعمنا يفد دار «هيغد |

 ا ءايسامتا نات كايلاوعةقيانا تاب الأ ريس ِق اههريشو ةضيبع نينأد ةسو دمام _- ع

 || اذهو سانلا ديسنباءاكح تام م مساو هب ت أنس ملسو هياع هلأ ىلص يالا عب دع
1 

0 

 1 هريغ الو تنيعض ثي دح يف طة دريل و هيلع ايل دال هلال اهاقوأو اطقساولارفالا بف ءضا“ ُ

 لَ نيفتصلابلاغرصتخا اذهل ةميشلا ضعب نع ءركحاغا ةنسلاةما نملوقلا اذهلاقالو |
 ا يذلا بلاءملا دعنا معاو# همالكى حتنا كلاغلا ب :اكسينع اوعكسونيلو الا نيئوقلاةياكح ا

 مالسالاو در مالسلا هيلع يع ربا ن ريد ىلع نأ لس : .ءدئا لس دحمان ددسولادب ءاءو ناك ١

 ٠ ةررصلا _ءريعتو د ئةيلكلا ١ ةيذمعلا ل رصلا روهظ ىضتقي يذلاىلاعت هلال !دايقرالاو أ

 | هيأقو هرس لتمجدق نكي دهحلا رملار يدل روث ناقدتمقي يرشلاةيسحلا ةيدمحلا 1

 ا ةيدهتلا رون قارشا ت تقنأب وةيدحالا سعشعول طبرق دقايسال !وهبلصو ءروظييف ناك هنال |
 ١ هللا دبع ءدبأ رورظ يفعقا ينلا ةيدويملاب وة وب رلاةرغح ىلا دايقتالاب ى وق هباصر ودرس نع

 ا ةيطالا | ةيلكلاةروصلا ل ب درغأ للة ردح نمش علا يذلا هلوسرر ثلا !نهأنلدرسوهتررص عزعأا

 ]| ىلعلدي عرقانال ةيدمحلا ةروصلا كلزبل لماع اوناكنيرثلا هلوصاةرابطب نمي ةيلاكلا !
 ا قتفلاوقترلا يف دقعأ هيلعو قرقلاو مهلا يف كثررعتسل هب و لكلا ىلع لدي » لاو ل !مالا ش0
 أ تلخ نيذلا ةرثثلا لحا نأ عا 26 :رثنلايف تاما بيذعتلا مدعوف عساتلا ملطملا مي

 ١ تقتحم يبلا ةيعرشلاماكالا س اردنال وسلا يل ءلزتملي مالا حرشلا !'نءموتتمزأ ؛



 بيذعتال ة لص الا :راعذلا ىلعأو زاكو هير ملجأ مدعو مهلا |

 3 ميم 3 لق را 7 لوس 00 ١ ل هعرإ تعم 50 آلا يفا يأ مه سعت الدديلا 37 يدخل 0 ايلا ِ ا
 30 ا 0 هم

 1 يأ الوسز ثتعبف يت نب لَم لف م ىلاعت لاق اك ةءايقلا مياس اماما لب 3 5

 يب مدع ةينايرلا ةدطاو ةيملالا ةرعدلاب الوسر مهيف عرف تس رثملا هال بيذعتالا ا
1 98 
 "| ةرطقلا ىلع اراك ميال مه« لوسرل بيك لاودأن هلا عرفو مدعو يشنل اور مال *ميملالوسرلا /

 يتلاةءرتؤلا ءرايدالاو ةصوصخلا ممثلا اةكملا ناز عار رحفأ يلا ناوالاوةيازالا ا

 دئفدنبت .تارثفلا ةئمزأ ا ا ري قتلا تاغاب رأأ ب بايرا ايعرتخا

 أ استئديمةش ذوب و ىسنع إب ى يل ةرثذا يف ايسالو مهيلع ةلزغ ةلوالا ةيحالا ع : امام ءايبتالا أ ا

 ٍ 2 اودهاش اه .ينطاوب ءاقصو يناءررلا قودلاب ل ايام لامن د لمدن /

 ةيقللاعب تطأ ونة ةعماللأ رأوأ الابتد جا لأ 0 2 لاَ ةرفح تعتأا اعز تي دوبع 1

 ْ ماهأب أمأو مهسقتاب امأ ةيدويعأ اب مهسسوفت اوف ةيلأ فلا يبول شرم ةحئدللا رامتالاو

 ١ ةقيرط مهل :مدحأو ل 3 ع رثخات هلا ناوضز ايطقيسالا# حتاولل'* ءاقلاوةيسدقلا تأدراولا

 الف ىلاعت قملا اهدي دنع نمتمالايف ىلهخلا لوسرلا|هب/يحيل ةصوصةعقمير شو ةصاخأ
 رابثعا هناا هريتعأ مالا عورشملا مضولا يق يب الايك ااهينةرهاظلاة كلصملاو ةكحلاتقفاو |
 0 0 د ير ىلا هلا لافاك م يطا 3 اموءدنع نم« عرشام |

 يلعاهابتك م اهرعدتبا#

 احلا باب مييرلق نيبو معي هل ذا سخاذو ًايَداعرَو يح اهارعر ترش ٍناَوُضِرهامتأ

 | ناوشر كذب نوياطبأ بأ مقدوعرشأ» ميرظمت مهيولق يف عقوأ نورعشبال ث بح نمةملاو

 ع 7-0 1 نيد يقل لان !ذلومدنع نم هعرش هر ابتعاشااهربتعا كلذلتا

 ١ ا أ ةعوضولا ة ةعراقلا لرايدالاو ةعورماملا سبمارتلا كالت يف مابا ن نريدلقا نم يأ ا

 ا يفشادح دوجتلا بان +ارفوم ايتااوايلا داي الا نع نرعر اهيلنوقساف تي يفُكو

 اهب تأي م يت الالام ةيكملا ةسايسلا بابلا! طه نمو ةئامو نيعسلا بابل يف تادوتفلا

 ١ عرارسا ىلعال مراكفا يفاترقليفتنولا اكسو نام .زلا ءالع بواق لعتازلاو ماهل الا ةكلال»
 ياقيكل 1 ةلاسرلا يق, شيف كرشلا نم يشأ يفامو كولملاو يلع رسانلا نولمحي و !ئوعضيف
 ناوضرءانثبا تبادر قحاهاعر ند ءىلعدلا ىثااىبلا ةدسللا ا عدبلا وايدلا يقجلاملا لا صءاويف

 نيذلاعو نما أ لوالا مسلما ةنالث [عاوناكدئن رس تارتغلا ل هاف مالك ضئادنلا
 ايتياعو قحاحو دايت ةودلة يلا عمرا ماو ارملايناعلا امسقلاو* اهبل اءسانلا اول واهرعرتخا

 2 | دايقتالاد نعنرجراخاثإ كلامسقلا*ىلامن ها ناوضر ءانتبا اهاضتقت لمتلاواويلا ادايقنالاب
 جب حمص حصا



 ِن تارت نما ىهدحأ لإ 1لع عا سماوات
 | 5 مهولا لو درلا :يجت مدام !ييطمالا ناز إ ا مب ةيوبنلا ةرحالا |
 :| لوصالا ومالا امل ند" ةيسلا لحاةعانأ عأ اودالومر ريس ىتح نو: دكعماتد ”هرملات ملاقأإ

 ١
 ىلاستم لاقمال ام ع الاىلا ىع لإ د - لاقي الرأي - ئترعةرمدلا ءابإ حسا «نع نأ لعاوشنتا

 هدرو ةثيلا لبق بي طعتال هلا ىلع تاب الاء 1 باول دفسانالو ءرشعيل ىسنييذممانك امو ١

 ٍإ

ٍ 

 لما ١! لها نيب فالتخالا لاس ىلع يتبادر لقدلا مفيفووقنا ونحن لايتم
 مت نأ ةدسلا لهأ يحذف الواالقع ب جاووع له منا ركشيف ةءدبلاو لازت هالا|
 1 يملا مْ مأم الإ لاق القع بجاو هنالازتعالا لهأب يهذمو عسب ليالقعبجاوب سيلا 1

 0 هلا لبق بوجرلا 1 رل هناا ةلزتم للافالخالقع ب ال مدا اركشلومحملا يف يزارلا |
 أ هلع :رقتسا يذلا ن ناملعأم نما كش | أسميف لوصالا ين ةيطميف ينارمل مايكل !لاقوبوجرالنأ

3 
 1 عرشلا ١ ىردراكحالا كر ردمال هناويطاف ةتسلا لهاءار را

 و يد ارتعملأو ةيماركلاو ةمفارلاك قله نالوا

 ا

 ا

1 
1 

1 

١ 

5 
 ا

َ 

 | لاق ل وقمأا ٌتايَفَق 0 يق :اماهنمو لوقنا ا راف اكشل !ناىل

 ا رظنلا رت ل 3 اعلا نك دز شلل 0 اقاورمظاذا افلوسرلا *يج لبق يف سيف
 1 ديعلا ١ ىلع هجرت اهأ بوجول نال كلذ ود+ همالك ىب ملأ |مهسلاب الا الا تابجا اونا لوأ ملعتال لوقنف

 ا لوسزرلا يش لأ ةرثالا قرودتيال اذهو لو «رلانأ 1 ىلع ماكح الا نمو ل قطار ءادعب

 ا
1 

0 
1 

 ا
1 

 1 نإ ةجحلاو ةحييلاب ةيدحححلا ةنمبلا ليقةيلعاجلا ناز رمرتنلا يف تاعن نفي اذعالو بوجوالف ا

 أ لازتعالا !لها نعويفراتلا يف هنأ هيف لاق 0 لرش ةبلا لهأ ب سهذ ءالهوايحات ا

 ١ سل اذهر القعمخلا ركش برجو لع يبءوهوةنسلا لهأ نم قل! لها فلاخ هلال ة عدل

 || الف لوسرلا ناس لم تبالا ءرشلا نعي اا نمزلا يفدحا لص بوجرلا جوت مدل كاذك
 ْ د دج اجرخا هالو فصلى مح نيب عم اذ اهوىلاح: لات لرسلا يلف بي

 ا لات كانا لاتالوعر كعب رقحديبذ ءءاكامو ىل عت دلرق يف ةدانقز ءاه ريسغت يف اح يفلا نبا
 دكذلاخ ثيدعل قنوالار 17 ,ةش ؛ هان مهيأ ب ءاروخهللان نيهيلأ قيسي قحادحا بلمع سبل |

 'ً لوسرلا ث ع ىلا ةمايفلا موي ملاح ب مت نا نيئاملاو رانصلاو لافطالاو ةرثثلا لها قح يف

 0 مهفاف ةرثلا لحأ لاوحا يك :5 راثلااواخدأ ارفلأ اذ ناواونمأ اوم نانرعأي ايادترعدو

 ١ لا نه اماأمهنايانب سا نعول نعال لسلام يف ل سر هيلعهل ىلع يبالا يرب ا لاح نأ ْمعأو

 ا 3 جلاله نماع# ةرتقلا لدا نماناكن اق غارب نوديف ةللا ةمالانماماوةيلعاجلا ركنا

3 

1 
1 1 1 



 ويغام لا هنأ لسرب ال ةركتلا نم انركيل ناوالوسر . ثعبأ بس نيب فهم انك ل ىلامتملوقا | 5
 صاصتخالو م مالا ةويؤ ايسجايدلايفام ميدصاصتخال لسمو هياعكأ صدا مهيأ ||

 اك ىلاعت ل نأنايدلا ب م ةامعباين لايقل عاممأ لست ن ندعي .هارباةيرذيف ةوعدلا |

 ىلاق كةرخخألا يناسهيلا هلسرب مي رب ةيداايف هكر ,امهب هرر ظنا دهيلااب :دلا يق هلسرأ
 مك ةءاسلا ة.الا نماناك ناو يالا“ 0 لوس“ مومف كو ايد مالسلا هيلع مي يهاربأ

 ءانطصاب لزالا يف امهتداعس تربظف يحدملاوهف ةيئابرلا ةداشلاوةيحلالا تاينألا نمرعاظرح
 ١١ يف امهتداعس نم ربظو نيملاعال ةهحر لج نأ نب وبلانو مت تانوأ اولا ميج نما ءايهايأ ىلا ا

 1 ةيلاكلا ةيلكل !ةروصلاب ةداهشلاملاعىفهرو لن ةهج نم تادرجوملارئاسنعامهزارتما ايندلا أ
 دوروملا ضوملا د تعدو حل مانلا فاه اا هدر مشب ةرخنآلا يف امتداهسرباغتوام نم ةيدحمملا ١ ا
 ١ اعنا عال ةيصولا ةاعرما ةيقاسيف ام تاهو ىربكلا ةفاكلا ةمحرلاو يمة ةماشلاب | 0
 ةاضانأا ىالخالاو ةطاصلا ل اعالاب نا يلاهجرتلا يقنلا عرولا نم حلاو قتلا دبعلا ىلع بجو

 ىقاطاماعملا 9 يغتفت ىلا ةيسربطلا قالخالاو ةيناسفنل !!تافصلا_٠رعدس# هزايثأو
 ناو قترلاو عب هن اه ابجوت ىتلاةير روغلا مثالا ايةينوكلا راولعا نع ءدلق لخت 8 ا

 قملا ىلا دوجوتو ىناذلا نهدضارعا دعب ي اةنسلاو باعكلا ىف مهئاالوا ىل تشان م بلطي
 باتكلايف 5 ةيحلالا تافصلاب ىلهقلاو ةينركلا تافصلا نعمزنتلابهثا نمميفلا بلطي ناو ١ ٠
 لها لان س هيلعقأ لس هناق هناسل نم ردص يذلا كلا هلوسرو دبع يسلزتا يذلا ١
 يلهتلاب عونل | هيف ضل !ءاطعاب نا نعدي .؛ربقلايف نآرق 11 لها ياهتصاخو هللا لمهام نأر رارتلا 1

 مهقلاوهباعكيف يف هللا قزر ىذلا مهفلاب مديل هعصاخو هثا لها ممهنطاوب ومهبواقي يملالا ١
 نأاف ةيدحلاون رارتلا يف ىلاعت هللا انعم ولايقو تبقي ارد وسد ثيدح فلا ةزدعذلا ا

 || وعو ىحوي حبال وهنا ىوطا نعوطنيام يلسو هيلع لس نان صنلا يف نآرت ةلا لئمشي دحلا ا
 سس يفثيدحلاونآ ًارقلايق هكا نع ممملا !اهيطسي يذلا سو هيلع هلا ىلص هباقيف كا نع 3

| 
١ 

 ا

4 
1 
0 

3١ 
 أ ةوعد نع نأرقلا يف ريخا ىلامتدما نان ديحوتلا رمالسألا وهمل سوهيلع هللا لص يبنل يوب

 ةكطلاوبات أةكلا ايمهتهميهيق لوسرلا ثعب و مهيقدتلم» ءاقبو هتب دذ قحيفمالسلاهيلع هاربا

١ 
 هتيرذ ف دحام قياف هتوعد لن لبق لوسلا شعبه ىلا هني رؤي دير ثلا *اةيبدبشو

  |! 1لقنيو مدوص يف بلقتب سو هيلع هل اىلص ناك نب يذلا هعب نب رذايسالواهيلع هثب رذ تثاو + 02

: 
 رورظ ىلا ةرعاطلا بالاصل ىلا ةرهاطلا ماحر الأ ن نءفةرهاطلام احرالا ىلا ةرداطلامهبالصأ ا

 2 لس أ ىلابب دملاو اة ملا يفخر ةعماجلا ةيدىلا ةراكلا ةروملاوةيرشبلا ةسي 1 اةررصلا

1 
1 

 ا

1 
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 ا ةروصلا لع مروهظو ةيرشبلاةير صحا تأت ل5 اهلا تفدقا نيذقلادب وبا ىلالصوما
 0 نمضي يذلاأرت ايل ي ماب ل :!يلع تن ةونو ىلا قل اناهداراىااّدي مح يا

 بالصالا 0رءيتقديشا لذي مو ديلعدلا يل زص لاف ءاماكلاةيدرسلاو ةماتلاةفرعملا |
 2100000 عباد لعام ماو#نايف رع قصمت :رهاطلا ماحرالا ىلا ةرهاطلا |

 ةعقم لعالم! ةلدالاوةي ركفلاراظنالا لامتسا وة لاوحالاوةيسحلارومالا ىلا |

 نالذخو قللا بانج نم درطو نامرحو لال فن ةياطيشلا ت ”انةالاوةيرشإلار ,طاوطا |

 ا تارضنايف للتو ةءاملادزملاو ةمالاة عب رن كلابحاص عالسأا ةيلع يح اربادراملع اغا

 ا

 1 ا
1 
١ 

 كى

 ب
1 

ٍ 
7: 

1 
 ا هرجرلأ 0 جيجل مابا هجسول هجوتم مز هلا تارا يس لالا تافصأاب قلتو ةيئ ةيلايمالا

 ا يتلا ةياكلا ةيدورعلاب قت ةيلفسلا وذ يواملاْل اوملا يفي روطملا رجول ن عضرههةيئاممالا

 | هللا ىلادايةنالاو مالسالا يلعدقرب هئادن يف هللا نم بلطامل ديلي ةيملالا عئارشلا يموضرلايف |
 ا ةكذلاو باتكلاب !مامايما لسلرلاذ ع .ىلامهيف»ءاقتبو هيلعهتي رذ ترث بلطو ا

 أ ىلع

 أ
 ٍإ
 ا
3 3 

 ا ما نركلا م اس 3 أ للص هاوابأ ميد ل دنر“ ذيفوةربنلا تيمالا لاو ملت تببناك ١

 : ! يبعد اصلا ارق ةودتر جاك نابلاب هك موحويناوأ اثوهرسةروصب ه باص نماورولف 0

 1 مالسالا قع 2 يتطدم مف ةيلبإ اواي ةيدمصجلا 5 برثلا ةرز عال لما مةيف كلا ةلللاو

 1 ىلا ايم يضنقل ينلا دي رشدلا تانصلا ىلا ارعجريتت | ىلاعت هللا نعم رثأ راي ءايقالاو

 أ ىملا ريغ .وفي ناطلس مبيلع نا رشال سيلو ةيناسفنلا رطاوخلاوةيناطيشلا تااقلالا |
 أ نأ كشالو ناطاس' مق كَ سل يدابع ل 3 لوقبكالد نعادل ءالز ل يف ىلاعت

 : مباح ق مصاعب اعدييزلااسو هيلع هما لص داب م منيدلا تيرا اومالسلا هيلعمي يهاربأ

 هبلط يذلا ادكوسر كعب ود ءاعدمللا لبقولوسرلا تعبعىلا مهيف ءاقب ومالمالا ىلع متو

 سإل نيذلا هل ؛١ دابع مهثمهاربأ يلا ةرعداتإ مالس أر ٌةالمأا هيلع ل اقاك مهتم مهيف هدم

 1 ةلم تيبيف أي ادا ظنفحي تو طظوفحم مهناف كارشال ايف مملالضأ يفناطلسم هيام ناطيشلل

 را دعرلا قداصهئافكاذب هل هللأ دعوب ومهتاو ذي ىتلا ةيدويعلاو دايقنال اومالسالا مرحو لي 11

 ١ مهتشن اهللا» !؟نيعيلطوب مكاربأ ةوع دود أايقنالاو مالسالا ىثعم تفرعول ددعكلذ تبا ا ذاف

 1 ةاللاو يانكلاب نإ مهتم هئعب ترعو مهنم مههق لوسرلا ثعبه ىلأ مديف ةيقبإو مالسالا ىلع

 || نوكواهلع جرش ودثي رذ يف يهاربأ ةلمءاقب ىلع ةيداحالا و ثابآل الابل دعست نإ جاحتال

 ١ لوسرلا ثعبو ديحولاو مالسالا ىلع مالسلا هيلع ءارياىلا ميلكا لسوهيلعشا ىلع هلابآ ! 0
 أ أ تأتآت آم يا اي ةصيضلا ا احا دعيني يشاء أ

 1 ا
ٌ 
 ل

 ا :

 ع



 2 عمهح مدلا توبث ملأ ل 1

 ١ اني مولانا هناقكلذ ذيل مال ان راخ عاشر وذا ةيسلاو

 5 نأورع 1 ادب قل ل لعمل
2 

 0 جل 0 لى ا
 : لك 0 مم راش ام ١ ايعأ دقأرب .كنوأري اناا ا ١

 ١ ا الهال مر ميا 3 :راقآ زفوهتير ذم ا 0 ردا
 | ني هتئعب دنع مالسلادي 16 ربل ملسو هيلعدللا لص دب ثمشت ةلم لطدبمتي 1

 هتثويدم ومالسلا هيلع ا 3 5 كثيح _ةو:مالسلاهي 0 ارباةلهم دمعت ثيح |!
 ا

 || هس هلمر كءيدتي رذتيقب تحن ءاهبديستف يحارب ال ايل علا امنابتا محا !رباةلمدل تعرش |[
 نسما ةمالا نمشي نآعب ر رزان .ءاط يذلا لوسرلاب هتلم ب تو ةماسملاةمالانم هتيرذ
 ام نآب م الا هيلع مهاب ارياشأ فرشف ةلمر است مهتم هذال مهتم هد + ل هل مجو همإ رذ نه ١

 ' هثامذأ ث ثيح مو ةعام .نم ةشعبلا لبق هوك ثرح نع مسوي أعدل ىلصا !ةاوسرب ه2: رذيفهتلم 1

 [ رق لق تناك ىبلا اة يالا ةكملاوزيب لا باتكلاب ايف ح نمر دثام هئايحاو هلم يف !

 باعك كامو هئيرذ دايقناو هدايا يام "أرب ريا مداسأ جتناف مدل الا هيلع يعاربأ نين 1

 ةبترهيفتقلد ةيربرأ 0 اسم 3 ةيفالاة دايعلاو ةينأب رلا ةقرعملا نمضتي يذلا ١

 ابد ابل ومالا ارب ارجاواهعض |وميف ءايشالا مضو يطمعتىتلا ةكْملاوت|ماكلا ةيدوبعلا |
 1 تاريغس تر“ ةشافالاو ن.ةيعرلالا ةرضح هرضاقلامنأ عا ةيسيلل مقتلا ةوىبفوتلا
 |١ لجال ناثدللاة تعب ردصو ناكمال اع ماظم لع درجرولاو بيغلا نئازخو دولار مركلا | ا
 |١١ ةررصلا ةرضحم يدع: وايل الا يملا تنل قتنلاو يلكلا» الخلا لجإ !ونافرعلاوةضافالاردرهششلا | 1

 ةي ررظملاو ةيعبجلا ةطاحالاو ةيلكلا ةهازنلاو ةيت ادا ةراهطلا_*ومةيدمحملا ةينأك اةيكلا |
 ةيلكلا ةدارالاو ةغلابلا ةكملا هيضتقتو ةيداهشلاة يملا رضا يف ةيمالاةررصلل ةيلكلا

 ا ب م م سس ا مس بسسس و

| 



 ع : 7 ةيطالا ةيلاكلا ة 8 0 وصلا يقيد ةروصلا داب

 رع نيعزا نو ايم هلا هللا دبعهيبأ ىلا م تلافي لعمان م لسو هيعمل 1 هئايآ ةعيطلا
 دن

 ةيدمحالا ةيلصالا ةعزالاوةديد دمت ةيئاكلاة اًةرأب أارطلافقلا 2 قلاةيدسلا ةيدرلا فاصوالاو ! 1

 ب ' زري هااشلت وردا عفشال درتكأ ب راماللا ايضاورمالا روث كاذ حيرل ولان دعت |

 هنيعت ىفتقت اذه الا ذي رستلاو يناذلا ةيسادلا_رحال امهت.دحاولكفيسةيدمسلا |
! 

1 
1 ٌ 

 ْ يلزالا رردلاو ة ةيطالا حورلا ثان ذمهتمدحاو لك لبق الودد ةعوروبمو كيف لسو هيلع هن 59 :!ىلص ا

 ا ا

 ا

 ا

1 

 ةوملالا | عشا راف هنروصوهتق رفح يف ذي :اذلاتيمأ لو انوا ةدطابالا ي يما

 نينا تاَنيَقلأ ىلا ملاذا ةبسانملاب تفطنو ةلكملا لعتا نان ةيعرشلا تاوبتأاو
 ا *ابانلذ تل ك3 تابيطلا نوب ل لأ نويل اناني ني أو

 ةيدعجلا ةياكلا ةرودل ا كلتت طئاسرلاو بابمالا | سو هيلع ىلصدلةردقلاةدر رجلا |
 ١ نم لقني مالا ديطط تان نم سو هيما لملازافةلاكا ةثيملا كالت لعاطوصحو

 || لة رهاطلا بالصالاىلاةرهاطلا ماحرالا_"رموةرهاطلا ماحرالا ىلا ةرهاطلا بالصالا
 || نثك ناىلا دال كلنيف ةيوستلا فلاكتساب ةيلصالا ةراهطلاو ةيحلالاة كلا ىضتقم

 أ ةير رشملا ةيدمصلا ةروصلا لوم هئابآ بالصا يف تابعت جااةيدم كةدالا يني وسنلا |

 ةضدلاةيدويعلاب فصتملا هلادب ع ةيبآ بلدي ةيمالزا ىلاعت قفل هدارا يذلا هجولا يلع 0

 ا ا ةيئاممالا ةيفالا ةروصأا روبظ يضتقتو هتاذودرملا تاقصءانف يفتقت ىتلا |
 ةرابط بسحالا هيوباف ةيرشللا ةيرصنملا ةحفللاو ةيدمحملا ةداملاكلت تارعتاشأ تعا

 ناكئاف امبتيئامدجو امهتعيبط بسجبالا اهيثيب كاوام واد افصواسب ةالخاراس محور أ[

 يم ةعضب ةم طاق امئاأنعملا يفر ةماق ةئئبأ قح يفملسو هيلع لملاقاك امن عم ةعظب |

 || الا هسننبال ةيلاكلا ةيلكلا ةئيملاوةرحاطلا ةيعيبطلا ةروصلاب هقعيمو دلو سرو هللا نما نف
 نيدلا نم وهفةيئادلا هنراهطو ةبلملا هثبتر فلاغي رما امهيلا ناشا نيورماطلا يسقلامما
 لكم + رخال و ايندلا ياش سل وسو 1 نود نذل نإ مهيفىلا تما لاق

 أارانلا قس ديلععا ىلع يبنلا بأ نا لاق لجر نعةيكللا هما دحا رعلا نب ركب وبايفاقلا ||
 أ( ايدلا ى هما مهنمل هلوسرو هللا نوذكوي تيل ن را.ىلاعت هلوقل نوعلمووف كلذ لأ نم ناب باجاذ ا

 ١ تث نينلا قثوممامالا لاقو+ راتلا يف هناهيبا هفلاقي نا نم ظعايذاالولاق5 :رخآلاو
 أ ارفاك ول ناكالسم لثق و هيلع هلل لص ينلاد دادجادحا فق نمو منقلا يلبحلا !ةمادق
 | يكيتالدلا قنلاامالاو ل داملا ناطل ل ىلع بجوف | 3 لتقب رثم ؟لوقيفر
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 ياو ضرالا نم داسفلا ليزي نا ةيفبتسا ءارتلاةللا ىلع راجي وةي دعما ةيطككلا ةعب رشلا
 يسمح

 ل تاعكملا نايعا ىلع ةهرلا راونأ تقرش هنءوناهالاو ديبسوتلا سءش تسال دن :هنعيملأ

 انديسىلع هللا يلصو ميقت : هطاصملا ءاثلد نهد كادق وتلاقي و زاكمالا ةعقب

 وف :يسولالا دع ع يندلا رود 1 علا طم باعك يقتنأ نا 2 هَ مو دمح

 ندر ثارت ةرعامجفر كرا نأ
 انكيشوأت الوموان ديس غلاوب رختفي يذلا+ر صحا خيش رك د يف ىلوالاةدئافل اد

 ب 6 م سم

 يفنييولعلاةداسلا ايل وراك ريك ؟ساطملا نسح نب دما ديسلا يديس*بيبجلا

 نيرهاطلانيبيطلا- تييلالها انتاداسر' ,رئاسن عو مهنعوةنعدللا ىضرتومرضح |

 4مل ىلص#م اذءارلا مدج ءاجي*نيعملا | مهتاكربي نيلسملاو ينعفنو*

 نمعإ هلا هعايس نم« مانملا يف هل مقدام ضعب هيف يلركذ#رايال امذه يف بوتكمهنم يفرش ١

 رباك !نم» ريغو* مالسلاوالصلا هيلءمظعالا ادي ة ريك ارا رم عاجساو# مالعلا كللملا

 لس مدعت ايف ينياشم نم يإ تلمح راج ريخ هيف يفزاجاو*ماركلا» ايلوالاو ةباحصلا

 تان نم دك يلوا دتث#نارملاو لمعلاو ملا ف ميلجا هنعدتلا يضردنا !5 »نامزلا
 مب حرصي ناوةيالولا تاجر د ىلعا دهر ةظني سو ديلء للا ىله يباب عهئجم هنأ نيفراعلا

 هئيارر لملف ن ,الا اهئاشفاب نوذأم ريغ وه !رومارتك هنا ركذ دقو هين :الاهزاجأ يف وع

 مم ةزاجالام ل عيف اهيحرصي موابمتك ينلار ومالا كلت نمي ةظتب سو هيلشأ ىلديبلا |
 ةزاجالا هذه قنلاحلا ناكأم فيكركلذب ةحيرص تعا نارام اهيف هترابعنا

 نيلسرلا دبس عاهجالا يفك ناو ىلاعت ثا ءايلوأ زباكأ نم هنعدشلا ىخرهنا لعةمسضاوةلالد |
 ميهثكي موزاجا نيذلا نيحلاصلاو ءايلوالاو ءايبنالا نم نيقحاللاوهيقباسلا شزرتلا لهاو

 رسما اذه ءايلازم اخ اين اب وامهتفرع نيف اري: هل ءلال يذل! اسكربو
 , لئاضنل هلام لماكلادشرلا «لماعلاةمالعلا مامالا *نيلماعلاهئاذعو *نيفراعلا

 | فيرشلابيسالا بيسحلا*مابتشا الب تقولا ريش للا, فراعلا + لضاونلاو

 ع

 1: كرش كااةفاعاو را قرع لسن ,هيلِعّشا لص ينا ةغاضأ نع دوجولا رزيدلا ىف ظعن داسف

1 

1 

 ا

 تحسس



 اك
 ل ع مم عدد ال همم ا |

 يف تدتدتو «نيمجا بناكربب نيملسملاو ينحفنو مهنعو دع هللا ىضر متاوسو اهريغو ا
 نه يلادرورخآذ معلا بمر هلايوعكم عومجما اذه :سئشلاقلاءزجلا نمش 8+ ةحفص 0
 َ د م 2. ' 1
 1 مينعر هددت ي ذر تاومالا ضعب د ءايحالا|هخياشم . ,عهلاب رر هدي. يقزاجأ تاوهسنعم ا

 ةررك ذل ةلوطملا ةزاجالا لع لقشملا ريخالا هباتك ركذلانأ اهو انهوتداعال ةجاح الف 1 ا
 | ماع رك ةدقو نيتر وك ذل !نينراجالا لق !:. يلا !دردني رح نيب وتكم هدعب ركذاو
 هئاسرا ىذلا نيعفلا زجايلادبلا نم فيلا بابسا ياتك يف لوالا :زاجالا بوغكم |

 امهعبل هللا درتآلا ىلا اعبطيو ءايلوالا تامارك مما يفاتك شماهىت عيطيلرصم ىلا
 يف هنميفرشزلا لوطملا ربخالا هتزاجا ب ردك نيم يبتكرثس عمامجج عقللاو
 * هأي رو هئيذ رنيرادلايقىقزرو * اضرار ةنعمشا يفر لاق مايالا هذه

 محرلا عرمجرلا هللا مسي
 "| هعرع لها بولقو# هروثنم هبعاوم رردد *هروشنم هنيدمالعأ لاونال يذلا
 السن وكي و*هروصلاو ىلا لطءدهمط سني و*هرون بللذلا ىلا دمح#«هر ومس هت ذها شب إ

 ؤ عسفري ثيح* هردرقمنوبألاد# هرد هرسم بابل الا و هروكش هيجتاسملا ثيح ىلا لوصول
 ؤ لكي دومخلا بيع اطلاننا مساقلاو ءاملاققا افلا «مروضح لاه تارضح يف ةءروكس يطأ

 هي بوثذو* هروصنمثوبجو*هروطسم ءدماع تايأو# هروهيثسدبقا ميذأا# روس

 ا

ْ 

 دس

1 

 ١ ةءروجا امي فعاضتو * هرورس امهددتادالسو ةالصةلعإ دو لص مهللا#ءروقام
 عوفرملا مال اوملاوةافاصملا يف قداصلا مهنيا يف انيلوو اديفصوا:ريبح قتواتيلط اهنئاكرب ديمتو
 قفدنملاريلاو* فراعملاب رهزملا ضورلا «هردس نافرعلاو نامئالار ودب سورشملاو *هركذ

 اهرارساو#ةيكرلاهفاصر | نم عايسالا ىل !يديملاو+ ةيدمحلا ةرسضملا بوبح *فئئاطللاب
 هانب اصتاو ب الامن هلل ل جيلا هيللا ليعايسأ نب افسوي يلا + يشتفرط لك جدنا

 نيْمَأ قطلو ريخيف *انملا راد يف يدبالالاصتالا معتبالوصوم#اعبلاو ساسالا مع ||
 | * ميلتك-_لوصو يلق رسدقر# ملستلاوةيلا في رشيدبنع ركلا بانجلا كلذهلاو 0

 دفقو*داقتعالا طباررةوقو* دادولا صولخ نع ءيبملا# باطغ ليل عايسإ تذلتو |!

 رعاشلا كعب ف مقولاب مادقالا“ ىطاوم تفرشتو#« ماعلا كلؤ يف نيكسنلاءادابانيلعمهللا نم ظ

 ا

 ا

 متافح الم رامشتسا نع لابلا لخير ماعنالاو ىلا بئاج ابيلعةم دلل نطاوملا + ماظعلا
 تاكرملا يش تاردادقتالاو + تاينلاو تاهجوتلا يف *هي رياغأ تاوعرإاب#* ةيصوصخلا

 ( « عافتنالاو لاصتالار»* عاتجالا ال يلوملاًايهكادهو * تايلقثلا راسو * تانكسلاو



 2 535 ريال يطوي فصسوي م اول كمال توهشيد ماا نأ داق |

 19 مالا مانعد دوأو ع يمغاازو داو رن خا نعمان بتسادقو امرخدمج نب دمع

 0 قة رولا دلال هجوما نم لادم ب نكمدت مد ين راس مالا لاو
 اا ءاف فكرا نركب 4 رادقالا اهب تلفت *راذعاوبا 0 زالمالسلاو ةالملا |
 |[ ان هللارسب رسي ل افبسو نوبل عتبي ماوزواش ها ىلا انل انلوخسل ميجرت متركذوىلاعت هللا( 1

 ا بتاعسلا نا ىلاعت نال ومنم لماء ذو ةيصوصخلا يوذ نما ريف نو ةياشلا دالبلا ةرايز ا

 ١ رماوج ىعسلا مقبلات نم عبط دقام مركذو*«نيمأ ةيفاعو ريخ يفببرتنعلو ىألا اذهب || |

 ا يذاإ ا١كتدجللف ةيئارلادي رفلاةديصقلا نورس هيلع ىلصر انخلا يبنلا لئاضف :يرادلا

 || ةبهوبو يمظع ممن ذهل *نيطايشلاءاددالاةمئأةمو نيدلاراتمعالعا نمراقلا اذهيومأقا ا
 ١ نوكذ هللاءاذ ناوتل فقرخالاو ايئدلاو نيدلا يف ل ام !فرثلا داود كيك |

 ١ ٠ القف مانكو :هلولعمالو هلوخدمال *هل اوبقءابلك حبتكو «ةغماد تجو»ةفلاب ||
 الو#ذيءسالا هنم لخ ديال ىذا بابلاوعو لسو يلم ىلع ىلطصلا بانجب املا رش ْ

 ا ةيانعلاهل تقس نمالإ «هيلعلا هةرضح ىلا ديالو * ديبعلا نم صامل ! إلا اهتدئام لعرض |

 | «نيبرلسا اهفالسا اهباترزر عرتةني ملا يضالا نابع شرهش يف الخد دقو#هيزالا ١
 | يلع ديسلاماملامامالا ىلامت شاب فرامل !هيخاين ويس د/يبانعمدجاو# نيدوجوملامهفئالخو أ[
 أ انولتو مهيدل مرك5 ىرجونيبزصعلا ءالضف نم ريثكو يشبملا نيسح ن بدم بييحلا نب ١ ١
 3 ةرهاطلا مبدلنيف كتبنا قلاو*مهحل رفأ تفعأ ةاو#مهحاورأ تب رطفم ميلك ميوتكم | ا

 يل متزاجا ت تابقدقو «كاذبكلنيبف يمانالاوركذلا ليمجو«ءاعدلا حاصر وضوةرمالا
 5 راريخ نيملسملانعو مهتعر ع مار مهنم اري قكاهب تدفاو ةيغيفلاةالصلاب

 ال يلغءورباكألا ترم خزاربلا لهااهيينزاجا يتلا تازاجالاو يف رملا ليصفتككر ' ىذا نا يبه.||
 امءادبا نال كل ذككيل اوحار اس يف ىسفن نم فرعا ا ءايشالا ءله يف نم ض وحلا نسي
 هئارفتتماو اهركأو تاجاحلا مانميدل كرما لاثتماوهرابظاىلاةجاحلا تعدامال كانه ||
 دجو نا كانه امراسو لوملاولوبذلا ضتيلبم اصلا قاسلا ةروسوءاضريالابلكنم |
 اسال 8 طايترالالوصح نموجرل او كاعد امانعغ ال[ مميلطامىلا كيجا لفةلجلاب و٠ يشب

 لوقاو#ىدعوىدعهاو عفتناو ميتا نمهيضرملاةباصعلاب وهيربلا ديس جه طبارتيوقدقو |
 ثوفي رماكلذو خول ”لهارهاظلاو نطابلاع ءالع نم ةريثك ت ازاج يل ىلا هلابادرعشسم

 ل تتتتطحخحخخوخبل7 2



 | 0 نا ايفل 6 اماو رمل / يناكلذ نفعل
 ا الا نما هدارا لعل ني.ةيلوابس(وح)ةيوهلاكييفرءاو ىلا ةزثن هسوجلا ||

 1 لذفأ ناي نيلسرل اديس ار«لكالا تلاد هرقل ةراتشاز فانا نال ”انم اد

 لس 1 28 0 ارو تيلصوءا المر را

0 

2 
 5 ا

 : ّس
 أ ىلا هسفلا نزيد رملاب وا 0 ثاياإلا ثالثلار 1 يبلاىلامتةلون هيلعت أرفداكرخاٌةرم
 يبل لاتةرةنحس ايا ثالغلار9عمسا ل انّ لوسراية<ارغلا خلا انكعاهلت اوقترمةارف

 باكر شب لوامهض احرألا لوأو مهما هجاوزاو 0 انعنيد«ولاب ىلو
 لا يف كلذ ناكل فورم جلابلرا ىلا اواعفت 2را الات رجابلا رنينم وما نمد 0
 اطعم

3 

ْ 
 ا
09 
! 
 أ ١

 دعبأرت ةتغرأ الف التوست ارقلان ائدش هيلع تأ راق ى .رخأةرم سو ءيلع هلال |امتأ 0

 | سويلم هلل ل يف امو#ةرالثلايف يرملاوردخل !نااداتعأا ل جارداناوردحلاب | ١
 : ىكباتودك انكياشملا نأ هالك م تعفو" قلصلا نعول اسد يننئاعوةددعتمت أر ماماتم |

 أ قوماو ىرخافرمإ 7 وديع ىل ِص مديأرو# ينم ةرمويدبيف ع ىرخأ ٌةرمو

 | نمد ةءار يؤ رماو ىرخأ) ريتا لسا رو «رسملادمبةعقاوأاةروس ءارتب 0
 أر حطبالاب نكا ىرخاطسو , هيلعلل ا لصشعي ارو مسن ةالص دم, صالخال ا ةروس ١

 ْ ل لسان نتاقشوعرأ :.ىلا جورحلادب رت يللأدف تومرضح لا اهجوشم جملا نم ا
 ا ذعأرو + عيضتال يتلاقعادولا تلبقهل نلف هنعادو عيضتال ىذلا نا كعدرتسأ دوب ا

 أ كلذ اهيا تراتودجا.ملا شعب يف مال لاو ةالصلا مهبل ىسيس ا ينجسكرخاةرم ا
 | ممدل تنكح امو لسد هللا لسدوجولا دس يشيل دابا ين هنا ا

 ١ مهيد تلك اموءالسلا هيلع يسع اند ىلا تفتلار جرم لقكيم أ
 ةيآلان اىلاديشتكت المل تلاقذا سو هيلع هلل ىلصدوججولا ديدلاقق تفقوو نومصتف 3

 ا رسوعيلعهلا ىلصةتيأ ف ليلا ابق نعل تراقوهدمب نيابيلع فأل دام دعباب ىف عملا ةلصتم |

 ١ ايملاط نادي ىرخأ !ةرمط سويا لسة ارو «ةالصلل !موقالل هينلوانو صوخ ىلىبب ىف كاج

 ١ فاقم ىرخأت رؤوسنا لم ةتيارو «فوصت' :!رعيفاوملاط يل لاقت اغلا |باتك يف |
 8 ىلا ل يشدو يدبي ذخأ وكيلا أرسم نأ اك ةرورلا ةييدملاباتاو كي ارو *ءانايفالسعا |
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 ا

 ا
/ 

 ا مكرم نإ ىسعو ىفوعو ميهارب اون هرعو كلخمو مهن اغيمنييشلا ساند ذا ىو ارو

 | لع نيرفاكأل دع داومهقدص نعنيقداصلا !لأل# اظيغاق +. ينماتقخلو |
1000 

 1 ي دعب
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 دعما

 «نسحم داو !ذه معن لاق كدلو ا 1 هنا لوسرايىدان .فيرشلاربقلا قلت خا
 | ويلات فرعننملا يع خلا رع ةقأسو < رخأ لسو ديلع هلل ىلح همي

 ١ نفي علا تن اواصلا هيطتضرعو ىرخأ:رمسو هيلا ىلء ذي ًارود<ةدرةلارهاوملا 11 نم

 ا ءالاسإسو * 55 الص كلبع يف ! يئاك 5 ءالس لص مبالا#مذعييقو اهتمت يلماهب

 كتالصد دد دج انالومواتهيس لآل يو دمتانالو هوانديم قت !ة:الم كلل يف هاكات

 أ! نمهيلع لص نس ةالاص لقسو هيلع كت الص لغرر كقلخ نم هيلع ىلع: قالا دع هيلع

 مم :لثمو هيلع ك كمالس لكبر كقاخ نم هياءلس مم ال سد دعو هيلع كمال سو دو كنان ا

 نازيملا لم ةيلالملاورسلار نط لاو رهاالاورخ الاو_لو الايس كدلح مدرع رسم |

 5-5 ؛دمو كشر عانزوكةنيضرو كقلخ د دعو سلا ادعو ىعرلاعلبمو ىيتثمو |

 أ وحامو نوكياحمو ناك ًامددعو نرإ انام رك ذو كلك 5 نع لفغالكو نوم 0

 وح امر نركي امو ناك امكل موج كاع يف نئاكو هابو نركيأمو ناك [,ةئزو+ كلعيف نتك<

 0 بقلا كلذ نم ةرث لك ةنزو*ةرعفلا كلذ سةر لك د دعو« كل يف ئاك

 ا لها نم ددأ ابي فرطي ةفرطر ةرطخر ةلظطو ةغ لك فو*«ةره ف! !كلؤم ةرذلك

 ْ نوكيامالسو + ءادا قطو ىضر كل نكت الص * نيفولخلا عيل .ماضرالا لمأو تاررسلا

 | اخياشم نغر انرالول نعواعي دلاو نعراتمامبب ىغري راهب ىغرتو#*٠اوادقملو ىشرشلا
 1 | برايرجأت#: رخال اوايندلاو نيدلا 009 عيمج نعوأت ىلع قوقل لها نعو اديلعم نعو

 ردفان "رومان وعاد عدوما فخ كفل
 ّ | «نيللملا براي نيم ةرخ ًالارايندلا

 5 لسو لص مبلل ١) «نيلاعلا برش دمللو نيلس .رانأ ىلعم السرو نوفصيامسةزملا بر كبرنا

 | ملامداهم تما ءارلكي فقعلا كيتافصب لسور لصو# ص ملاموأ تم تامتام اهلك ىتسحلا كائئامناب

 مظعالا كتي لسو لصو*زعأ مل اموابتم تملعأ ٠ اهلك تاماعلا كنك“ هزسو لصو+ ما |

 /| ةتملعوا كباحك يف ةقازناوا كسقت هب تيم كلود مسأ لكي لسد لصد ربك الآ كناوضرو

 1 ص حاقرال قدعانديس ور صك دنع بيغ 7 يلهب ت ترث اتساوا كتله نما دحا

 امهي تلو تيل لص مالس لكي وذ الص لكي *رويقلا يف هربق طوداسجالا يفهدسج
 ١ هيلع

 | رهاظلاو رخ الاو لوالا يف# كقاغ نم دحا هيلع ايي سو فص ءالس لكي وةالص لكب و

 كتةلخ هدءو:مستلا ١ ددعو يغزلا مابسو هو ]علا ىعتنمو نازينأ ؟ليةيتالعلاورسلاونطابلاو

 دل 55 نع لفغالكو نرركاذنا كو ك1 اكو كتالكمأ دمو كّسرع ةنزو كفن ىقوو

 امونوكيأمو ناك أم ةنزو *«كملع يفنئاك رهامو نركب اموناك امد دعو#نولفاثلا م ركذي

 ه2

0 
| 
 ا
١ 

0 
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 كلذ نم ةرذ لكد دعو * كملي نئاك و دامو نوكيأ هر ناك ام”لمو# كملصيف نئاكوه |
 هنو * ةرم فلا كلذ نسّيرْر لك ءلمو*:رم1فلاككللذ ١م ةرؤلك ةنزرت#ةرعفلا ١

 *اتدعو يذلا دومحملا ماقملاةثءبار*ةعيفرلا ةيلاملا ةجردلاو فرشلاوةليففلاوةليسولا ا

 ايندلاو نيدلا دبس دارها هلها وه امانع ءزجاوةمايقلاموي كدع برتملادمقملاهلزناو |

 ديملاو نيلصرملا لي مالمو نوقصتامح: زملا بركب رناهيس#نيملاعلا برايئيماةرخألاو |
 يديم نم ٌةتععس امو#ةبافك ذي ردلا يئارا نمردقلا ذهركو ةيسو*«نيللعلا بر هلل
 يميدقلا رج يلع نب دا ديلا ناكل اق اطملا بلاط بدلا دبع نب ركبريلا تاب فراعلا |
 لاقف ةطساوالباغي رح كدع يورا نادي رأ اموره لاف ةظقي ملسو هيلدا ىلص يباب عمشجي ١
 *« ةكئالملا هلرفع تناسنالاؤيفنبلاةورقيرلاز امل والا#ثيداحا ةثالثي كش دحل هل
 اهبركذيإ راهب ركذنأاريغك هلان كذا نمبتكأ بهل و ذيل ةعيم دخلا _:نرمماكلا ١ 510 4 1 كر ممم وع نم 55 1

 ضرالا اياوز كيس ىلاعتهفادبع امن أكف تيموا يحدش يلو يدي نيب فقو نم ثاثلاو#

 لدمالا نابلم نينمحرلا دبعديسلاخشاذح دما ديلاوتلق# ها ابرا برا عطفتىئح
 | تيأرر*ىرخا قرطنماضيا هيالصتاوررك ذا اركب ا ديلا دعت يش نحرلا دبعديسلاو 1

 || انعقو يف سيل لاقف ةزاجالا ةنمتراطواسهتعشا يضر باطخلا نيرمجنب هللا ديعيديس
 | لو لص ميللا*ةالصلا ذه ينتلوسووبلع ذا! ىلص دم يببلا ىلتةالص كمطاامئاوةزاجا |
 ا 5 يديستيأرر <دوجوم لكريخ# [لعو*#:دوجولا نيز دما ديس لَ ١

 ىلع هنم افرط عضوف معتتلق كيفتك لعءادرلا مضوقئيهدلملما نادي رتالاتفهوسودلا
 ١ بنا نمطبالا تحتامرملاو ىرهظ:ارويقالاراداوردصلا يلبامىلا السم نيالا ينفعك" ١

 ةثئاعةديسلا تيأرو*«ريظلا ىلطافرشمرسي الافنكلا ليرخالا ف .رطلا عضو جيريالا
 مييييفربتافهللا .ىوبغ تك نأ لقمماعتهلوقري ركتب ينترمانا دعه يضر نينمو ملأ

 دم نب نمر لا دبع بطقلا يديس تيأرو# محرو روفغ هللاو 8 ولد 3 رفغبو هللا |
 نبركب نإ ثوخلا يتلو عودي ىفزاجاو درولا افهم ءارتيفرماف ىهرتلا ىولعاب فاقسلا '!

 مئاداي*«ناسحاالا جدقايد#ناطل لا يظعاي بللا## فه وهو تاعيعب سسوتلا ىواداب لاس
 * لعب ال اهلحاي * ماصلا لايجب «فطللا يتخاي#ءاطملا مساواردعريدعا ريتك ايه معنلا ا

 كار +اركشدحلاكلمهللا«نيمجا ةباعصلا نع ضراو اسودل اردمحاديس براي ص
' ٠. 3 - / 

 ١ لكرسي اي* الحا كلذل لزت تناو*اقرك ديبع غو #اقحاني ر تناو+الضفنلا *

 م نيعلا ريسيتف * يدع لك اعيطرسب * دب رقلكيحاصايو روك لكرباجاي و #روسع
/ 

1 



 اا

 | «ريبخايلاع ناو ا ةيفكات جا ا ع يسفتلار نا لاول جاني نماي

 أ فانه نمي ىللا# كادم ناذجال نم لاخاو كتم فاي نم فاخاذ ايفان ناناقامبا |
 1 كفكي انفك أو + مان ليلا كيبانسادع قم مسالا كاد ىاخيال نممادجم كلم
 الديس لعل لصف انألاج مرات ةتفاركلابن الفانيإع ةقردق نخ روم رارالونلا | ٍ

0 

 يءايمبلا# راس كا ع 1 ١

 1 صل جا ا.د تمي مس تح تش 500

 ا امني كبابا ريش !بطخ !ايديس تأ ًاروكثيلأملا بره دماوإس امر هيو هل ودم

 اتم دارقلا يراقب لحدا سرب دا درولااذهابنمو ابلك هدارواب فزاجاف ىولداب
 ١ مامالا ديسلا ديس تيأرد#ق واحىلا هلوصوب تسسحا حيث يف ةناسل مضوو مسن لاق ا

 1 لاب ذوعأ * رهو اذح ارب فزاجاو ةفي رحب حأ ه يولمأب ساطمل !نمحرلا دبع نب م |

 | +اثالث قلد مرش نم تامانلادقل تالكت ذرعا هاثالث يجرل نافيشلا نيل ميسا
 | هنا م يعاتال ملل ةاعيسلاوهو» ايلا ةيسالو ضرالايف ينو بسآ عيرصضيال يذلاهللا مسن

 جانا ميحرلا نحرلا هلا مدن #*أرشع اقعلا يلمعلامنابالا ةوقالو لوحالو يحرلا ن نمر ا

 | ينل ازين معلا هلل ماتكون مس د. هللبابصهتما مسب

 «اثالث ميلا لا اجبسمدمجير هلا ناج هال الث الجنان .ناعيمدذ رع | نايس ال |
 ١ فطلادقلتا ريبخا ب هالخج اجاعاي هقلخمافيطلاب*يرأ اريك امش او دما ال! هلاالو هل دم اوشا نامعبس
 ١ فطلان#ل !5 زته فيطل كنا#لزنامقادب_هطلا# ل زيواهيطلاي## الث ريبخأييلطاي فيطلارأبب

 | ليكولا | معو يسح# هرم هللا لوسر دم *ةرمنيعبراهقل الادلا ال اني نيململاوانب
 ا | برايزوةيةريخالا 3 ب و#ةرمةرشع ىدحأ مو ديلع لد ميللا دم ىلع ل ةاميس

 5 : ايايبشا اياهيهاايهقأ ىل !بونئلوقي ةريخالا دعب و#ةرثع ىدحا ثارق معا و هيلع لص

 ( مفدل برحم وهو لاصولا باب تو لانلازي زع ىو بنارلا هنن انثالثةقاطل ن جتا

0 

 لج

 ىلا تاصواللا يلق فت! :٠١ بي رغنمو# تاجاحلا ءاضنو تاب ركلأ عرفتو تامه ادا دنلا
 / عيج كرئفرما ملا بلطف تأدتباون الحد دما ديس !!يديس تيعصو ةفرشملاةكم
 ١ مالا ةيس ينال كرف يتارلا تسيل لاق متارلا اذ يف الارمالا تاثتساف داروالا
 رع يدي يهاجم ءأرقإزف هقءارقب افرمأو روك م ذا بتارلا بحاص نبنيسل ا يديس

 يلزأجاو نابضنلاكىددهعيءاج ةرسشلاث يفوايناثوالوا !دب فرمأي بتارلابحاص سااطعلا
 ا ىراعإ دادلا دمر يولع هن هنثأ بع بطقلا يديس تيأرر#هتءارق تثدوامثدب
 | يشل بذب !!باتك ةي انيتأر ةر*هتانت ومو هدارواو هبتاربفزاجا اوتارم يمي رتلا

 ا
 ا دل كيرا غر افلا وم قزاجلد "يلع اذا د قححسا اتق تبأ ارفيز :اريشلا نسا يبا ا
 مت حج 77 ا سس 0 سعوا

 ا



 تيس اقل

 لاقن ةزاجالا كاسر ةيناث ةرمد :أرو هتاف دمووبتك ع مهي وهنغلا لب يفزاجلف:زاجالا 5

 يثراجاف يلا ىشوللا ريخ رج نب دما علا تيأرو * كنج كالذك و هو اقف زاحلاو ١

 مول لك امهنم يدرو تش يداروأ يف نينذوعلا لعجان ١ ينرماوهتأب ررمو هتافل وع ١

 نأ نال ناره قربك لبأ' وق حاضياو# عراد وو مدئأ رو تقدص لاقف سفن ا

 داك لبا تلق تك فب رك اسقنرك ل فرك هللا لاقراعماصوا كا ةرائاقةفتنانالا |

 ع ا!
 | ليات مكدلا ركوو طسلا نمور ووااممست نو بذملافلأت كبس كيس ركحش ||

 د

2. 
 ناامن الانامل اوابلاغ يجر 0 نع نومك ::نيوجرلاوا نيل ا انوكت لو

 "| تي ًارر+انلقنك جمال ننغ شا نيم فعلا لالاقسرذح لادخشاةياكجالا ير
 اإ| هرادب ةالملا ديري نم نكي ل لح ةنلأسر هتاغصم عيدجي ىفزاجاويلازتلادماحايايشلا
 | اذا لاق يلع صن ماولاقتل اس ماوربخل اذار ةبلط نادل تلقف معن لاق دابلا ماعلا ناذ ا
 1 اذاق ةلأملا تعجارو طيسوا تذخاتهيتنا الفطيسول !يفيلارغلاأ هيلع صنم ال كرلأس

 ا هئم تيلطد يووثلا مالا تيأرو ه(اعل» ءادرلاب« انتكأ يرام ال نايل واوزعيفدأوق

 زجل نين طابرألا الأ ١ فثرورشسي ا مانقلس نأ ل تادف اهدا دنعربشعملا اهطرشا ١ كنرجأ

 لئاسوي لاتفهءرشتإ وبل 1 باعكبأريغك تمفعنا دقهل تلق ىرخأأاب ريف ةرمةئام
 ١١ ىأر اذا هماناميس ل تاققمارحالا ريك لعةيالاط : لاقفشلا ذ نع نم بفعسان ةلكشم

 ءذهبهلتاثلام ةالصلالاءفااروصتم هرتسأ يا ريبكتلا لوا نم ةبعالا ية طس: الملا ىلإ ماق

 ا دوج رفح هيا ن ف نورخأنلا» هابقتلا هبجوا ؟تادكحسلاو تاكرملاو تاروصنلا
 ا ليام ارا ميظعتل امو سان_لاعقا مظعافاةنال+لقيفهشربكتلاو يبظستلا

 أ ملا ةمظع راشمتاب ذلق كعب ت تاروصقلا هذع ينش كانت ريكذلاةتيقساماو
 ب ةليلو * ريغ ال لامعالا نري تعركافاف ةينئالم ار سواسرلا يننتتاذ هدرجربو هلايربكو

 تي

 1! انلخرأ محراب نمر ايدحاو ثوصب نرثوقي جملا اا نوأني بيغلا له |نمةءامج تمعس

 أ لاعاي لو اقتاعاموي تمعسو*ءامالارختكىل اذكسو كعنجا اخد س 0
 ٌ بلا ظفحو ةوعدلا تروكو ةنمشانعسي يش كلذرلا عئوذ ىراب لكئانجف ىو درسلا
ددع هي وعدتيذلا ءاعدلا اذهب اريثك مهعتانا يللوقي خزربلا لهأ ضعت يأرو

 13 تقر ان

نجلو مهيدلا أذو انيدلاوو مومحرأ 3 !'جراروملو انلرتغأة ةمحرأ أوةرفنملاعساواي كتر ايز
 أ ا

 : ا« ييرثلا ىرلءابر معيب .: لم ديسلل بو .ذموهو# كر ىلع تلززااجارد م ءانيذلا 0

 | انس نماهخناب لمآ 5 يسا تضوعد لكقلاو ةينويقلا ةلاحيف مرت ىلاتإيل تثج



 أذا

 ٌ | دحا لوا جمشاذ ل لمفت راجل و سابلالا ريكا مهنه تاطو مريغو نييواعلا ا
 أ لكمالاتي ارو رتب كعب أر قليللا كالت ينعيأ اكليل لات دلبلا لها نم نيفشاككا ةداسلا

 # كلذ ريغا,تموةوسنلفلاا بنمو ةماعلا !ا.خمو صيمشلا | مم ةفلتخم :ر دعشم سالم كنوسلي ا
 مااصقعسا نكيالفاو ا نمريغاشي حز ربلالاعيف ةماملاةزاجالا,معتذخانيذلااماو | 1
 ىلا "يلع نودددأي ىلامتهلادمجب اولازي مونايسنل :ل!نمن هذ! لعب لاءوهامو نامزلامداقتأ ||
 سابلالاو كّذلا نيتلتوةزاجالا هئادمجب لوراخلاوةينا اروذلا خزاربوف مهي عمهجاو نآلا |

 | تارممالسلا هيطرضلعا سابملا يلا يد نمود»+يبجحاو ك5 نم كا ذي نذالاو ةخاصلاو
 يديسو#*امبنعش | ىغرطبلانيدملا نبنيدباملا ني ز يلع مامال ا يديس نمو #ةددعتم ١

 ىل!نييرلعلا نم جرخنم لوا قداصلا رقمج نب يبقي رعلا يع نب دم نبىسيعنب دمحأ |
 ييشلا يديسو * ىرلعاب يلع ني دمج م دقملاهيتفأ امظعالاذادسالا يديسو# ترمرضح
 | ةرعو# ىوطعاي سورديعلا بيبا نيهثا دبع يديسو*ةددعتمتارميفال جلارداقلا دبع
 أ سورديملاهنادبعنب ركب يلا يديسر «ناقلا نمحرلادبعنب راضح لا رم يتلا يديس
 ١ ىددع نب ديدسريكلا جملا و*<ةضي رحب حاص ام سااععلارمثرب نيسحلا يديسر »ندع ليز

 ا ايكزمالسالا شو يب رعد نيدلا يبمم يملا يديسو * نوديق بحاص يدومعلا |
 ب غابدلازي ,يرعلا يعزل ود يرشنعزلا دولا راجو +يفالقسلارجم نباو*#يراصنالا
 ا يتلاو# ماط كارع يد دلل | [ريخمتلا)ةيب رخأ يحلص سأر ابا دبعنب يلع ريشلاو
 »#«طابرثاب ٠ نشعاب رداقلا عنب دم اهشناود# نوي بحاص ةمرخغاب هفأ ديعزير م فرأانا |! ٠

 ا هدوخانا ثير» فراعلاديسلا هبا نياو «دهشلاب ساطلا نسحلا نبيلع ديسلا يي ديسو ا
 * يرئجلار لا لا نبل يديسو#ينأبأ !! طيع”نب رمش ندم يديسو# ساطعلا |

 آ يقايمملا 7 ٌدالصا الملا ب حاص وهدتأ دبعي ديسو ةعرهاط نب نيسحلا نشا دبع يديسو
 ١ يمددمب اندماومهمنلانعقننيي وللا ىيينب رمسنبا نيرادلا:داعسيف ةجردملا ةهجاوملا | ا
 يفورماو ينوزاج| ام عيمجي يئاهبدلافسري ملا تزجا + نين ”[ةرخ لاو ايندلاو نيدلا ا
 ىزاجااهاغيا ةزجاو «انلطمانذا ينعي وري دبي :«نادل تن ذأوةلماش ةماعةزاج اهب ىلاونذاو ا

 هللا, فراعلا يديم مهلجأ ن نمر »منع تذحأو م تمغثن اذ ميتكردا نب نيذلا يضضاشمفب ١
 8 نركب وبامامالا ديسلا 1 يديسو»+1دلبيدمسلا ساطعلا دمحأنيشا دبعنب ملاصمامالا |

 دمح!يديسو*نعودب راضحلا دق نيدمحا ىديسو* ضي رحيساطعلا باطنيشاديع
 3 بلا وخاو# يغارلال الا يرابلادرعويدحديسلايديسر يكل نالحد يزن |

 ا ري ير ا

1 

1 



0 

 معاربأ نيد يديسر#نسح 1

 لأ يعني نح 0 ل حو نب نسي ديو فاقسلا يلع نب دقت
 يديسو ير ملل 0 !دع خب رع يديسو طي نب دم نب رم يديسز نويسب فاقما ا

 ١ | دمع !اءذاسألا يشر صير نودع ةيالكلا ب .:.اا دمع ني دمع زيشلاو يشنملا ميت نيمشاد

 ١ ( مهلبق ىفم نع مدِياس ١ لصتتدال "وح مأوس نين ريثكو يفصرملا نويل اريلانالا

 ريكا ومالا ( ياتيك دبل لو كاي 8 , هيما كا: نايبدارا نمور اعلا فاسلا نع
 يشادلملا دوناسالايف هيله ا طبارشلاو ل دحالا نايلسن بن م نئادبعديمل كالا نس لاو |

 | هقيالا هقر بأ سل يف هقيشللا هقررلاو يددسلا تسراصنالا د دراع روج يتشلا تر ينَعرألا#
 دبتع يفر يطللا ةرملاو ىرلعاب اقل! نحر لاد عنب ناركسلا ركبييلا ني ىلع امال ديسفل |
 ديناماب نيكلالا ةاسوويادسلاسورديلاهنا دعني ركب يلاديخلا نبال فيرشلا مكمل ا

 يف ةيردوجلا تيقاررلا دقعو ىولعاب .'ةليدمح ني هلا دبع ةمالعلا ديسنل نيفاتلاوةعوبلا
 | لصالسو هدامسلا باوباو يشبملارمسنب سورديع ديسلا اخيتي وملاةداسلا قئارط |

 | قطصم نب نمحر لا دبعديسلا في ةراشاب ؛هلا يذلا يدي رلا ىغةرم دنعديلا ةدايسأا
 وهشلا تيثو فورم ا لع !ءةيرماهرساب ةيفوصلا قث ءأرط هيف بجو رصم ليزت سورديلا إ

 دما ىاروكلا معارباع جيلاو يلا يحيجسملا يلع نب نسح لات تنقوىرصملا| مام نيهئادبع

 كرا مادتق ةل+ ابو ؟اهريغويئدنأ شاشقلاد هم نيد محاويتلاو يديلاءاح دمع ييلاو

 تال "ار فوصتر ةقفو لوصاو آ :دحو ريمفت ريمفت نم هعي اردو هةي اور يل زو#تاملكب 1 ةماع5ّزاجأ

 ا ءارفالاوداروالاو بازحالاو راكذال نيويداريدلا ايفو كلذ ىلا مجري حابم ل كر كلذ

 فيك مش نم ينعأ !اوزييو كلذاتورت نأ تاؤاوم دافتسالاوةدافااو عاتنالاو تاو

 كحل مر بمهح تلعو مما دقأ تنثادن نعنيبو انيانل طابترالا هب نأ دصقلاو تش

 نات اسينمو شباط + دقلخ عموما عمم ااوحا تحاص نيقلا اصلا فلسلا بر م أين

 مكظ ن 1 ةباجا 0 اناس ب وتا 59 , 5ر1 نا نملقااناويلاح حرش نايف كلن نبأ
 تأ دعبأو ١ ؟ 57 هس نراشمر يشل ف رسوما[ لاثتمالةردابمو

| 
ْ 

 ةروس .لرم هيف ينقل ساطعلا هثادبعنب يلع نس هلاديعيدج رم ثأر ملا ةءارق يف

 0 نب هللادبع ةمالملا ليلجلا مثلا لع نآرقنانم انسب ا رقوهو شي رق فاليثل ىلا سانلا
 ا نب يلع هيبأبإ ٍرثو ةضيرجب دي> نب رمل ! يتلا لع هيقابأر و هي رخاب, نادر سابدمحا

 هيبايزيسللاو اير نينيسمل ا د نسحب دج وشو نسحم نيد نبق !ديعمدلا وب مرش ادع
 سس 2 ا مآ 0

 ا

 ا 0 تلم تش



 اكا14

 ماظحالا مهعوبتم ىلا هاب مهن دةعيف مهعيرتا !اذكمو ساطعل ارم بطشلا يديس ||
 يراماب رابلا حرا ديعني سور دبعدي ا درركأ ا دّماديعي دج ددرثو ]سر هيلعهلإ لم

 فئلسلا ةريسل اظناح راك الاوداروالا ريك ناكوذمات ةيابعممملو اماث اعافتنادب 4ع
 | ظفاحلا ! مما ىلا ف بهؤو ا 507 3ةنس يلا تطل حرفوتودلا رح او ملامقا يف عرولا دي

 ْ راما ناءلساب هللدع نيد ,الس يشل لع نآرقلا ارقويشلا |ذهو خاب نيجرف ىلاعت ها با يي ا
 | يفء دع ثكمو ساللاد وهب: وراه هاب فراملا ديسلاب بدأ أتوىلر تر ةضي رح ممأج
 دهإلا فهلا تاي ؟نمتي [ناكو م نيس ان هنأ :ًارقلا امي ةشي رحب ونيدس .ناثوغدهشلا

 5 أمله ةددلت عمرنا خان احبي رغ راهن راينا نع ضارعالاو فش تغتعااو

 ةحمرتوأ اىلءادتوءاباواتان آر ةلا سرأدقأ تاكو فقو ثيح نمأر قةظقيلا يل! داعل هتءأرق ||

 كي تاكا كلة رو ءازجالاب يرلاو ثلثا ةالصلايف أرق دديغو تاثر 39 ا
 تظفحواص.لاب قد دهتي دامب فرم ايمانا يفءاراةوالتلا نع تلفغ اذا يئطلاب يلانغشا

 (| سرد لكك ءارقيفرمأي وودتعنمن ملمع جورخ سب ري ككل ين دهالك هارلي
 ؛| ةضي رح ىلاءاجتدلاكاتفيسو 1؟1*ةسمنا ةمحر يفوق يتج جر ااهتاك ذاق ةرمئوسير ا
 0 ْ معلا رشكو هللا ىلا ةوعدلا نوي نم فاتت ادع. يلءنبدمعةمالملا ,فيرشلاديلا

 || نونا ضميهيلع تظاحو هقفلا يلاصوصخ سور ديف هرب رقتوهنيقلتودتر كاذِع تعغتناو

 ١ ةعس نمةعيفر ةبترجتاكوري روك مه :هب الصحو تأرم مخ وف ةضيرحيملاددرتو لئاسرلاو

 ٍ ءاضقلا ىوتو ةندحلا قالخالا طابا عيرلاربل ل عتاب لع او ظفحلاررمعلا
 اياضقلا ضب يفةةفاوك ا ناطلسلا هلأساع رودنأكحا !نيةيتيفدلط مقنيلوتارم ويسب

 ا دج ىحشلا :الس فاد جاسيفونألاهحالصوملاك,ًادحاشم انوه نزعيو ف 1

 || ديلا ةطساوبة ضي رحملاهددرتو هلوصو ناكوارئازاهيلا ىف اك جراب راضح أر مج يدهس

 ١ هذخا فان ادعايقتاعر و الش انام اناك | ذه هدي .!او ساطعلارفعج نب نيسح نيم
 | ثيح الا ملا فرعيال نا مرو دش نمناكو نيلوالا نعل هلع معن ملا طايتحا دئاطعو |
 م :يقحاعيشة دم طويلا قا بيذاحلاد-انارعشلابرهودل عقوام بيرغنمدوبف عراشلان ذأ ||

 لهل اسر ءاعد ساطملاهادبع نب كب وبا هنا فرا ا كيسد_يسنل مشل يا اةاينوسوإن
 ايتاسمركب وبا يدل لاقق لام ةعاشا لكم ءاطعاو بوذجي دنال لاق لئاسلا' ذه تمرح
 | نا فرعو كلاذل ير طقق رجب ايف ندلا ىري كلام ناك ناوا هر ركو لام ةعاض!لامعاضا
 21ش 9
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 بع

 رحبلا كيس هلام نم سرهنادابأ بو ذجنا لاوس ت قو قت ةتاومءاطع بو ذحنالبقف هب مفشثساو ٠

 |, ايناثلئك.كاتاازال وقتا 1سعتاب ركب وبا يديسد/ اقف, الفان طع ل قيمة فلا نم
 | الع الادانا لاي رك ٠ .رفباضراةفي رينهرت ”ىاودئارثنتماو اللاق نام ةعاضا

 || ليبسقارلك ا ,قفتاد نع ديس اا ذخاذددملا نمد 2200 :ماردلا ويلا عفدودضرا ٠
 | ساطملا رقم نبيها فراملادي اوي اير ثو بم 13/1 نئملعب الدلال لام لاقل
 1 مييلعشا ةحر حي كثري رم نب للا دبعو رهاط نب نيسمحلا نيهللا دبع ني ةراملا نيديسلابو

 .ديسلا يديسلا ءامنن ارئلادب وجتو يمل خرابل نس يف ةفرشملا كمل !تهجرثو + نيعمجا

1 

 عسي سدس سم

:0 
 ' تبج هل تاقف يدصق نع ياسو يطديسلارظن طحراريغك اب حرفونال-دينيزدملا
 | مجراو تآرالادب رت ينينكيمات !ةة املا يلطتامالاقن نار قلادي رتل ربما شرف ادال
 | رادضالاةطااخ نمافرك لب دكوةروغ ملل نع ةبضر ينماذه نكيملو لو كاتعإملاباطاويمجملا

 0 ءافص تقرنا كلذ يدعو حاوراسالاب حارشتال نم ءدجأاو قاسو لعاةدبدل مييشنلاو

 / لع ي رقما زيشلا ىل !!يب ل مراوءإ مت سار دتاعت اصح ىن يغطالي لزي لو نطابلا يق مات 1

 أ ؤرح ةامسل لا عبسلا ترف لايف ةيبطاشلاو تآرقلا طفي "اا ذعناكو يدونامسلا يعاربأ نبا

 ١ رصنطعو ديرجتلايف ةب رج اورشعلا تأأرقلا يف ةبيطلاو ثالثلات أل رقلا يف هردلاو ينامحا
 ا يقلئالدلا رقي نكد سزويلع هللا ىلم يب لا لع ةالصنايف تاريطا لئالدو نقلا يف عاجتيلا

 قرظ لاو تاوردةرشملاهارقتلأ ةرناكو كل ذي ف ربخأ مياس ةعبسوج ين .لكيو هناوط

 | وهوةير رشه تقفقاواقي رط نيمو مالو ةئامستو نوم: :ىلربشل ام ابعومج مه ء تيتان ينلا

 '( هرئاطم' د !ًاناسنال التل لاعتهلَو َ ةر دم نم دود روبشسملاع مبهيفو ءالاشفلا نم عمجت رأ :يًارتذنا

 أ( اتديسايع رمل اااتك ب صتومارلا منو جرين اب كاع ءايادكت ءايقلا ريما جرخعو قلع يف |

 | هللاتقةير ع ميم ال يرسل لآن ةةانيقلتا ذكع هل لاق ب رعالر ةوالت المع ةالوعار اود

 رفح نأ نكدعما ديلا يديم دهبي يهلك دتع أرقي ىفمرةيب ر -!ايالع تطحأ لهو

 ا كلف ءرئاازم لاحاباتكو رفعجي ال ةءارقاهت ةدجسوو تار ةلاينكيفاهن ار ف !لاقو
 ةعبسناي تأ تراك ةيطاشلا هيلع ظفحي هيطأ رتل كشعيضر رويل اذبيتنثو

 لكأ ىل اطالادحإ دي اأنادحاديلاىديل أت ةيلطةسطلاد تاكل مجلا اودارفالاب

 ديلا ل سراوطابرئابا.ةحاف مر غر ءاسكرلا ارم :ماو ءارعلا ممجياتهمل ل ة-لاتق ةمعطلا

 خياشلاف مر را بئانوءالعلاو نيشارتلاري#كأد رماد ليقع نب نسا ندع ؟ةدالازيشا دمج

 | جيصلا يخلد ةالص دسم رملايف عاتالابعردصاووتابدلا الداب دعا يقىسردتا لهاو
 ست - تل

 لااا

 و حد
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 ءايعسم اي

 ١ نينلا ءأر لا عيجاورم* ةدو مويلاك كلذابلكس رادما تاطعواغملا بابةوصحب وصحب اومتجاو |
 ف 0 ني دوما دحاهئاوه لقا ارقيلفاخلا مد امجلا كاد يفت أدعباو 5

 ' اك كلذ رب ركت عم دفا ليلملاوريبكتلاو هجالاوتأأر وماما عار :للاهتتاو |
 يف سمشلارحرتاا«دبالا لعاب كيل ودحاو لحمي تآارفأ رقلا عج نم دنع مول موه

 ُآ

ُ 

 ١ يشلاي ىيديساو لاو لجل ةبسانمت أرق لاب تاي !ءارقلا نمر مغ نم لك أرقونيرسفاحلا |
 ْ نمفعتنر ني راط رع مجاله ري ىقومل نأ ارقللاوظمتة رخاف ءاخبيدوناسا ايلع

1 
 جيرأت قدرك 55ش ةهنار لاروس هذ لل :لب ةلضب ينادي !بطخ مث ءاولحلا. .|
 يللاق م د باعكسلاةقئانب ذ زي رااذباتك فا يذلا هت دملا الواب طلاجفت ىمسملابرتلا ||
0 
1 

 نما. ماشي يش يف ومأع وكلا نيةيفل نق نرسل ةلسخالكنم باطاردمحاديسلايىديس

/ 

 ا 0 0 0 0 ذر فو قطو

 1 ةروسيف 'ئدضن نا اندرا!ذاوةرهاظلاو ة«طابلادمونعيفانك؟ذتوءايارانانآرنل| تسرادتو
 ا للدوام وم اكحالاو صصتلا نم رمال ولمتيمأ نكواذك ل لقشير يلام ذحلاق |
 باذكولا

3 | 

 م لع ترشح هيلا اف اا د تان اتا اسم ضسبيل لحوار ا '

2 
 م 7

 1 انقلس نما ريغك تيأرو رعاظلا « ١ ساد تدرع ةيغءةذطاوةدامالا تاراذألا

 | راظتنالا تقر ليمعباب ديعس دما تلقوةلاخلاكاتهعشهدةليلو دنعارعمتجا نيبرا املا |:

 ١

4 

 ا
1 

 لهات دا كا نم ءايلوالا ريك ادحا تلأ دو كاذكرمانا اكن يشل: جريل م. سرد |
 ا قافأ اذف قيم ما انس هاله هر َ يفدكي هلع سابا ل !أةق همن .ثدادو يس "| نع بر غل :

١ 
١ 

 هب لربخا !ءةاج نمو تافرشكل ! نمهشيغ فهل ىرجا »ضب نعال ًاستد دن 2 يذم دعب

 ادانمعةيآ لكي يعيطاخو تاردجلا لقبر كمت ألات - ارد ايلا لتدجت لاق ا

 هلأ عم ةصاماوتاماتجاكىلعتوي يل سبادال !!ابلكمئاقوأ يف يتتراني ال ناكر لا !اقامهاىلا ١

 دال ! َلَع سرادملا ليطم# تو يلايالاو مايالا قرتناك رهوغواشإلاب : رشا |
 ه وألا دال ءكرعلا ىلا جورخلا نعرذع* 3 او رايق ةيدلا ردكم يفر الو |

 دابلا_: ا ىلاجرتتدتو ةئيدلا قب رطيفهلي ىتايكار شك و مابا مناف

 تلظفحو و ىأنلا هي تاتا ودازلا ازمديلا عااد وللا ةرعدلاكم نمت رفلا
 | يقارعلا حرشا مم ظنحا ام لع لااا عا را تلك وةك را بايىل' هيلعتي دررلا ةجهبلا نم

 داشرالا حورش .رضعي و يزرأ. ال يواعفلا <. ب .قوريكلل بنما ييانعلا الم .المالا# يرشايلع ا

 وج ب

5 0 
2 



 اا
 مس سس ب دس

 ا ليات اهل: بلارة 07 وع سةر جاهلا ل يلا هبا ترس د رهتسرشوريخصأ أي يواملاو |"

ةوعدلارئاصتلاو بي رالاز ب يطرالا نماع شو دوا ديا نتسن رماعشو نايحألا !نغعبر :اعشلار ١
 3 

38 

 ١ ةيشاحو ىروحدلا ةرحو هولا ةيشاحو يرارتكلاو دادحلا ىرلعنبهئادبع يدي ىلةمأتلا :

 نمأبسةروسملا نار تىلاةروسءاتثا نوه ةراعتمالا يفةي دعت ر جلا وهل ى عطا فك

 ا رزوسفخأ ١ لدأ | هلاقاممك نأ ارقلاري.ف ا تمم لنقل ند هداز رسل 3 اح ميواضيلار اس :

 1 500 هما /
 ا كديرا | ٠ لوقيو كانَ هباع قش تومرضح لا جررخاتو ماذا وةراغالا ل هاو
 يف اكيخ * هنم بالا مو ويكي ط عا اهيلات انكم يذبل نركل توعرضح ىلا 3 ا

 1 جرفار را طتنك !وربصلا يالا ىداع ةلّ اقفكااذ ةيسينبلاع تجلط ضعبو ل هالو ةدملاك لت كالت |:

١ 
 ا
1 

3 

1 

 | رياكذ نما ريخكت يار ثوموضح ىلا يهجوت أ داراالد اع دو كلذ ندا نرخ نإ

 فيك ردأ لف ترمرضحرلا جرخا ناهلومؤلاو مانخايف«يلعأو ددرتنييواعلا فاسلا ا
 أ 2ك يلاطتسا ّلَع هصرحو يل هني ةدش نمئاعا ١1 هيلع لدا ف فيكو يلا عم لمخا

 !/ ةليللا كلا ةنعدج يف كلذ منلاب اخينا جورخلابيفورما نيد !فاسلادحأ 'متياطُم

 يل لاقت جور لعاب يل نذأو مارا يفربخاف عمار قلاو نو ةغاصنل اديتاوزيتلا اعمرجتلاديلص

 | ىبلارف قلاو ذرجان اي نذاو كلذب يلب 5و ينسلاو يناقلو ينزاجار يلاعوو ند الاتدضر ا

 نأىلا يلادرت ٌهثيناكمو ابلك يلار-ايف يطهرظن لزيلد ١ ؟81 ةئس تومرضح م ا تجرخو ا

 | نمي ولسرا بوعكمرخاشيسو ٠ 4 ةنسرتعر مش كيس ةغيرشلاةجيدملاب يلاعمْثا ءافرت

 : .«راياضيأ تءقتنا نعود#ن 'يماهيإ 1 ىلامتهشلا ةمحر عادتسالاو ةيصولاكو هو هتبلط دقع | 0ث

 نبدا كادي نيحاصدناب ف راملاديس!ا يح يوةفثطساوو يحرردلاوو يديس هثءزالو هرظنو

 ا 35 اردةناحم ترمغ د واماناعامعنا هبت عفتنإو مدعم دلب ىلا يرخص يف تددرت سالم !اريحإ

اايعاشلا نمرياكحب لصت اوعو يدقلو ل زاجادينسااوةفير لأ مراظنا اييطظحالو ا
 م نيمر

 || يمر كاذب وهربخأ ا« موري ىلص ين!اوبفةصاخت اهدبب رتهناماو تيم و نهلاو ١
 كيس ديساشيا ماعلا عافتنالا ثع تءزيتاو#ا ؟19ةيس واج .روشفدم هدلبب قوتادعملأ

 ا

 م

 1 امو هشنب يئامو هدوم يف يقيادو ضرية دقام بنكلأ نشل د هلاوحأ ميج يل حرشة نيدملا :

 ا
1 
3 
 0 ا

0 

 ا
11 

1 
 يلأو رح ارامل 5 فكرومياورظن ةلحو ساطعلا ب باطني دعب ر بيبا !هكابمراعلا
١ 

 ا تافشاككلاةيسوةيظيفلا ىلملالنلا كيسا تايم "تكونو فواد
 ا

 ا

 | ةنافربخاومبلك ايندلاةب مك ثزيعال ناوالا نسؤرذي كلوا هوي يللاقتا ده

 .ةماعلاو ةصا 1افراعملاومولعلا نس هيد هيدلاءاريثك يف ىدبايهدنع ةبونااناءتقول ايماص 3
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 حس مس سل سس 0 ص م يس و

 ماا فرممعب نأ نتن لاوحالا لها نمد -اواموب يلع شو هلا. "هنا تقوب ينربخأر أ

 مع ائيفكلأدح احرشولو يداي اك افلا تيمالو يح نما فعال لا ةركبابا يديم تربخأف ا

 ممن فو ,ةريدكلا ليةلالدل زيلقلا يقنكلو اءاريشك طن :ىتددسال و ربغي نمو ةنمدأو بارو هل 0

 |! فرالايديس ضو ركلا هرظن لحراشإأ هب تعفقتا نعر#* ١581 ةس ودق يذ ذ يف هيمشأ

 | ىلا هيطشددرتو , ينفذاكي ةيناطالين ,5 ىولعاب راشحلا ىواد نيدمم نيد ا ديسلا هللاب |

 ةعبسوجن يلودتكم .نمكيدا ممعجاو ينبتاكدن عود 2
 ١ ىلزاجا لاخلا مافعوهو سيرارك

 نع نالي و زيجيو تومر. حز نعئار نيهرااب هيا دنا نمل ج نع يدرب ضو تا يلا |
 ةيافك 5 دايف وت! 1ك شئ .رفصر وش يف ثيسوت : ةطسارالب ]سووا لم نيلسر اديس أ

 ! هؤانقل يشبنيالامو ةرهاظلاو ةعطابلا لعل !! يف مه ركام: عسر ماعامان» الو مانلاصتاناكرو |
 ةروس-متاقوأالالزت مواذع# نيا 4 .رادلايف يبطايترال و انل قفحيش ار ماقال |

 تابطاهذمفيس نيلاتا اذحالص او مبتكر سأ ايئاو ءارهغدل ىلا ىدرتلاو ريك ذخنأو ركذلاب ا
 نم ةمفانلا ل لابنك ملاط واتس ع ىلطوهسلد .اعياو ني دفاولا »أ ماركيرايتلاوةيمرضحلا |

 ١ ندم ري ديامأ اتساعا رقدنوابتالآو ةيعرشلا مولملا نمي نوذ أنف لك 1 7
 يربطلا رب رجييأ ريسفتو يزارلا رخفلا ريسقت ةءارقاعادكأأ يتااريسافتانف كلذ ضببوك ا |

 ١ وباد يذم ناو ىألار : اسمر يرا خلات تدلاتاهعالا ثيدحلا فر يل يدر وشارمأو

 || قعرلاو اكو شالراطرالا لينو يفاشلاد؛ دودج /امالادتسول«حشرألو !اودزاد ا
 ا نع الاوىربكلا صئاصخلا و هبنغل هو قتكل لاعلازخكو تبي تافصلاو ءامسالاو دوراجلا نبال ١
 ايحالاو مقلان بالامل ادازو يشبي دلل وصولا ديسيتو ىف ار ءالرهاوجلاو تيقاوبلاو يطويسلا 1

 زيجولاو هيبنتلاو بذهملاو جاهنملاو حافي الاوركءالاو بواتنا توتو فراوملاوةلاسرلاو ان
 يف ةحلباار فرار صدر مالار عويبلاىفاررحاو ةضورلا نموراونالارصتتم راصبالا رونو |
 نيرادلا ةداعسو نيلللا ليش ةجمقيلانر ةرودلخ نبا ةمدقمو يطوي دالر هزل و ذغللا |

 ل افاد بهاوملارمهتخمو ةعومج او ةعيدلا بيلاسالاو قحلا دع دعاوشو_لوصولا ل ئاسدو

 ُُق ةلوادعملا يعكلايفةرمتسدةءار ةلام , ؟ فر ستحي الا ماهر يغو لئاسرا ١!قاي وتاولصلا:

 ا أ دمك فك يشف فل لل مجارتلاو بقا لا بتك اءاوةعجا را ذكرومتلاو هقفلا نا
 أ ثيدحلا بك و ريسافتلا 0 ءاهريغ بج بتكم ع 3 تلا دمج يدنعةدوجوم بتكلا ||
 يقرظطنلا لعسدالا لعن شنب :ناانرمالشت أنو بدال اوةئللاوهقفلاو فوصتلاو |
 ا ال امم اعوختودي رقلأد دقعلاو# . يري رمل 1 تاناقمو ضرافلانبانأوي دحرشو ةينابم:أ اةةوما |[

 ا ا
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 1 00ه رشيل
1 
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 ا
 ُ م 0

 ناسألاموقيامالاةل لأ لع نم نوف يالوطععن وشر عير اصلا فاسلاناهريغأماو هيفروذحم أ

 لاخلا حالصاب لانتشالاو لأبلالبلبت عممركذ هئارسباماذهناسفاالان م مرطلاةجامم عفريو

 | ظفحعتلا لأ فو نامزلا لحاو نامزلا نم راذهعالا نع ميعي امكلع فرش يفر لاحلاو
 1 يمالسلاراد ٍيفوماخلاو ةظقيلا يف رلئالادي ب انعمجينأ اوماتلعا نسحو نايالا ارمالسالا
 ا متنا 5 ذمددوا الما متي رم : للزر للخنممي ًاراماو راماو نيم ةيقاعد مخ
 ْ يتلاهيثو سابللا ةبجكيلا ردصو لوبا شال أسر ل وام تمو ل رذبمكل امدلاو كالذيف

 ا باعكلاا ذه عم اها مج جحا هيلا يدررو تقو يملا ماعلايفةفرشم ا 2كم يموبلتناك

 السري ءادمزلان دع ىلارفاسموهو يابشلا بيذاي رمينب دما نينجا عيش ابعدي

 ١ ىلعو مي مالسلاو تروركادو نوعلد كلن يغو هقي رط نءا وصوب باوجلا نكيلو كيلا |
 دادولا يوذو دالدالانم انيدل نم دانوتيانعر دورا دكت نسر ةرضح يرضاح

 نبنسح نبدمحا ديسلا هتلاوقعىلا ريققلاهالماو كلذلاق ! 7 5ةدسلاوش؟ يف ررح

 عقزاجاى ع لغشلا هبرتكم صققا# ةفيرحداب يقلل ساطملاهغا دبع نب لعب هللادبع
 | سانلا بر قئاولاطترابعمذهو ريبكلا ةقْخ في رشلاوعما تختو هئعشأ غر ةدي رفلا

 1 توديب يفت منح ادق همماج لوقا ١ لفن هةنسسأطملاهّنادبع نيو ندا بصتلا

 ةقدصموبأو نالحر ةقدص نينسح ديسأ|يذيس فيرشلاديل ال ذافلا ملالابباياذنم

ٍ 

0 

 املا م ا ل

 1 007101810 2ع صجس دن دقن طل

 هناو روك ذملا ايش ك5 ىرجو ةقبالا ةزاجالا ب حاصادخيش عيش نال دما ديناوخا

 ركذف ةكربللهجرعو هسويلم نم * يش عم ةروك ذا هئزاجل تومرضح نم ”يلا لسرأ

 ماع ةفرشلا ةكم يف همام دماشر وك ذل انش تاما_ك روكذلا نالحو ندح ديبلا

 ظفل هيفركذي لور هتيكماف هلمقخ بادكفساب يأرعأ دقو ندح ديلا لاق "م

 دب مت تومرض» اندالبيف اذا هتدئافيل لاقوظفللا اذهديف بعكيل هب يندجراف بمحل

 نوضرهتيال امش ةموعتع قيرطلاعاطق اهآر اذاق ني رفاملا ضعبل اهيطعن اًاروأ

 ١ ل !تاداسلا نرسدحا لكك سيلو بصدملا ظفل هيفناك اذأالا ٌةنو ريشي الو مهتيذال

ش يضر م .راكأ|ض عب ص وصخ ره لي همعخ يف كلذ بتكي_:را#ريغو ىولعاب
 * منع

 ة6هنعلل يضر روك ذم انضيش نم ىقرش بوتكم لوا يو" ةرئاثلاةدئانلا
 *ةئعدتلا يضر لاق هفورحي اذه .وهودأيتبئاكمو هييتفرعم لبق يق الا بوثكلاب لعل ضقتدت

 + مثلا اهيع فثكي نم * همالا,ذهيف لج يذلا ةرحلا + ميحرلا نمحرلا هللامسب"
1 



 وغلا هي ملبقيو*قيز رطلا كلا 4م فرعي و جيلظل !نيابجرخي هدا

 هيلع ها لصّلا دبع نيد ثان ديس# ي دايو رماح لكم ي راح لك يدامسو# يداه لكس

 رونا هزوبايدألا ل !ماعل الاع | لذافلا جا لتواونو لفيف ءالاووهعيتنم ل لصف

 نمر ءاعرتديوأ نيعو»# د 1 ها مالس؟نايبال اهلا ليعامما نيفسو وي »نأ امزلااذهيف

 ديلا ةلطوحةضي رحاتدلب نمت ومرض نع .: رق انعر ,رحلا امه مل انا عج ودل يفالاو

 | لاؤسلاهريطستد هري رحت بجوملاو توريب هدلب ىلا ساطعلا نمحر لادبع نب رمت في رشلا

 1 ةداسلا اناوخأنمانيدل نمو نوركاش ؟لع نورك اذ مكي نوعاد ان , ممالعاو لالا نع

 ا تانج ندرك ؛ مابشو ”ويسو مرت نمرايدلا كاتي نزنكأ ا ميمحو نييواعلا
 راوثالا انمراتسالاءافش اهيفيتاج اظل هيلا !يوماركلا 23 انيااتاصودتوعركلا
 !!| لئامثىلا بلوصولا قئاموو اهيلتانررم دقو تاواصلا لضفاواهياعاتررم دقو ةيدمحا

 |! اهيلا فيضا اموواعسثنايلةئزاوملا ملديصتو كيذكة يز :مملاو اهيلعانررم دقز لوسرلا
 ا ىلا هيف ااينيلاملا ستاد ميأنك ينةءارقلايراعلا_باحو في رشلالدلاةروص
 | علب امو هيف رسم ةعارقلاوةدر اهم رشةمدقم نم ةلوقنلاةيرشملالسوويلع هلام هقالخا 1
 ١ اذه بابحالا نماتيذل ناانلق باحعلا !بحبعلا مديل ىرتح املي رو باتكلا كذاب ا

 00 مخفلا عياجلا يفاذم انايككل 2 انامجو نيالا ىلا هلا ةيده مس ناب ريد باعكلا |
 ١ انو قحعمناوةرو هلال ينملاند هقوماوعلا تراسل لمان ررحر تم ءاسدلا بلطلو

 / يل وحاصل دج رط مشل ذ نكي لافي نم» .يثلاسراواانل باوجب
 || توريب يلاهانءبب ل الها ضدي لاصتاا لبني روك ذل تالالاس يخاوارشعلب رمجنبا |

 | نيوكدالوا 8-5 مالسلاو ممزام قوف هدو ا : رطوهروط ءالاذهو
 ا نيبحلا ميم نمونيي اعلا انئاوخا 2 سواندالوأن ندوانم تش فيك غئش نمو كما مءأوح
 أ تملمقلا قاب فرالاناويد نم * يش طعانرأع ناو *نيملاهلا برهت دخلا نالئاوعدرخاو
 ا رك أملا عشلادال شااش را كلذب ةردن رك ذبو عبدي ولا هيف ةمراغأا ر «ت أ ةبم

 ا هدئاصق ضعب يف لاف دعب يت أب نحر يفك ىلعملكفي

 دامح ن نبا اي ميباقلاو مهباسلا فرعأ * داعزم]نءيذد يدعي نمويتقولعا
 دارفا مه جاهماي كيج هعاسو 'عججأ ةهمانس

 | ردلايف انتءارقو نيملاملا صمت ذخ حياتك ل صوامو ناههننبااب ءدئاصقي لوقا ءاريفكو

 | ةيألا ادماقكانلسر اانا يدلايايىلامتدلوقىلا بازحالا ةروسلاويفادغلبةرقسنز وشما



 ا

 ٌ لامجز 1 ءارتكتامدسبو يع يقال تابسانل : 3 .ةيالاكلت ةءارهااضقرو 1
 | مك هكذابو متم ءادلا دقتملا#ليصفتال ليصتةءارق عيمجل هت ءارقوروشنلاردلا ةلكك 1
 ا ينيحلايوأ“ !!ساطملالادبع نييلع نب هلا دبع نب نس نيدمحا في رشلاديسلا ْ

 هَ وثكمتأ ًارقالف هفورب همنا اما ةماع بصالاب جر ريشي ””يفررح نع تنااقع ١

 0 لق بوعكم ةءارقب ىللمحي ملام رذصلاحارشناو سفالاو رورسلا نم هللاد يللصح ١
 ا ا

 ١
 ا

 بونكللاذهيجامنا ت هلعت ناك بيس ياب و ناك صف يا نم نامَزلا قام «يقيلدرو | ١

 هب وغكم ةءارقبشللذ نمل لصحا مهتما رك نم: اكو ىلاعتهللاءايلو نمل جر ثنا كشال ||
 ةنمتيلطواذه هبرثكميف دب "يلع لضفتامىل ا!ءديف ةركشاب فكم هيلا تيدكق نعد ي ىفر ا

 ْ هذيمالت 1ةلمج نماهين ينام ةزاجاب ل ضفتي و ةفينلاهتاوعدوتقب رشلامراظناكيلعمدب تما |

0 
 ا لضففتف ةرخ . ًالاوايندلا يفاهب عفتت يتلا دئاوفلا ربكأو "يطع حالا مظعا نمشالذنأف هيدي ر 5

 أ يخياشملضفا وهو هيدي رعول يللا ديلا اذ هذي ءالت ةلهجخ ع نمثرصفدجلا هلوكلذب يلط

 | يبلاب ةظقي تروعممجي نيذلا ءايلوال ا رياكار ءايعلا ةّماوةرهاطلاةلالسلا نمهنال طعاابف

 هنعدللاىبخر تاقثلا نمشلاذ تعمم اك لو هيلع هلا ىلص |
1 

 ١ د6هنعشا يضر نيتزاجالا لبق هب "يلع لضفت رخ -!بوعكم ةثلاثلا ةدئافلا ا

 8 هنع هلأ يفر لاقءفورحباذهوهويقآلا ب رغككلب هنع هنا يضر ينباجاف نيب وككمويلا ت طسرا

 ا

 ب دلاوايندلا حالصو»#نيكمعلاو نيقيلاو#« نيبلا هئلاهلأساو * محلا نمح رلاهلامست ا

 ضرعلاموي ىلا ناسحاب هلنيعباتلاو دمع انديس *نيلسرالا فما < )ب ديلصي او

 *«نيحلاصاادابعلا ترم * نيرخآلاو نيلوالا هب ظفحام ظفحيناود# نيملاعلا بر لع

 || هقلبو * ءامسم هللا ركحش يناهبنلا ليعامسأ نب فسور ماعلا اعلا« لضافلا يلا |

 'أ * هاندمو هتروص يفد* ءاعرتّنانيعو *«ءاشضيونامالسو ٠# ارخاوماينديف * ابقي ام | ا

 ظ عنك ل سودعب ةفيرح ساطعلار مش لال -نمروطسملاو* هللا يفدالاو نمو |

 ميبجلا لوصو ناكو ىلوالايداجح؟ ٠ يفةخرذرا او ىلوالا ىداج؟ 7 يفةخركوملا ماركلا |

 حف ا انباتك ل وصو مف ةرعو ككيفاعرلعدلا انذمحو نابعش؟ 4 نيدثالا دحاو م ويف

 ا هيلعشا لم مظعالا عوبتملا نيبو عئيذط ارلا ةوننمكانعاج كل اثينبف كرورسو كلذب

 ْ ميطيفنويذلا نمتامهتامكأ اركشو مالسالا لها نم ىنعمو ةروص هيلا نيبسةنلا نيبو سو

 قوديدش نك ىلا | قيدادق 1 رحالب جرفلا سحيم ءاشنا قاف" ًلاىلااهلاسرا اوبتكلا:|
 00 أ سجس م صم مص م ب مس روم أ أ
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 ١ ايارققردصلا قاضوةي رس بلا دكر ش ناو كيف 6-5 ام باد !كالؤيق اجرلا وح ا

 | بكلاقودع هوددج قي رط نمسك هللا اق ناةءالسلاالا كادعامو يلبتال يلعسماي
 ا ةرماطركا آءاعدلا بل نارام .ماظم يقاهتقرقت يف مثفرعاءدمك.نو لصو ندوب رط مينا ا

 ا عع ةغلمي رميا ناب( بعكل أكان نةمفد يذلاوهن )يقدريبلا نومقيبا كاب ينغل

 |( لمح فيسأ ١! قار 1 مانيلا لصودقو نيتانايأر ةيئاعو فاما يفلاو هج لالا 3

 دئاعقلا :ءارق يفلان ادعباو كلذ عيج لعأ انررم دقو ني رادلا :داعس لان ومقخ ذاطَش أ أ

 ١ ماعد ملا نائوسنت ال نأ علا لوةفيرشلا تاقرالايف لزب ءاعدلاوامرخأ فينا |
 ام ىشمداءاق ريقفاامأ اوذيطألا مسنر نظلا نسح كلذ لع ملم وقل باكدصن نأ ةقرعر ا ١

 نأو هاضروف نمودئايلواو ايبنا يمحو هام قانا مي ناوهيدلاع مي بيخيال هللاد نو تظن ١

 قطص دبع لكودقان ديسإ :هللا دو مدرام قوف تمدو طايقلا ل لجال مياطاب ملمس هلاردق |

 ا ا :نابش؟ 4 يفرح ىولعاب سس اطملا هنأ دبع ب نى ح نبدمحا هطاوذع ىلأ ريفا كلذزاق

ْ 
1 

 ب
 هنع هلا ذا يضر يشبملا يلع ديس ةيوبنةديصق لعل قشت ب وتكم ةعاراج دئاثلا

 ةيوبنةديصق مل فشلهم يفرش ناك وعكم رك د واخ .هبدب ردنلا بسانفام نبي يركذ
 بيبملا يديس هّلاهفراعلا لففالا لكألا لماكلادشرملا ريهشلا ريبكلا لولا وه لوقان

 1 يف نالايتللا يوطاب ل ااعتادأس ءايلوأ رباكأ دحا يشباسانيدحنب دمسنب لدديسلا ١
 || ديسلا يديس ماعلاو صاخت اة دت مايملا مامال اهنلاب فراعلا انالوم قيقش وهو تومرسفح

 ىلنم تو ريبىلا رفح ني خديسلا ناكدقو ةفرشملاةكم يفنآلا م ة11 يثدحلا نيدح ا
 0 ةلالملا تانويي لكار لضفانم مهتيب دهغكر ب يل كصحووي تعقجأو تاودس 0

 مهئاكربب نيزسلاو لا يفت * ةرهاظلا راونالار ةرهابلا رارسسالا باحصا# ءرهاطلا |

 ا

 * ميدب بوعكمع هلل يشر دنس يفرش دقو ةرخألاو انا مي مهئالسا تاكربو

 يباتك يف همضو يبكي ملل ميلا هلوصو رخأتلو * عيصزت نسحا نافرعلاره اوجب ةمصر دق

 ١ ماج يباتكرشماهّل عبط رسصمملا هتلسرا نأ افيعشلازجاملادبملانمفيل ألا بابسا |
 | مركألا سحلب د يق هتركذ دقوا بي مفنأ اامهعبطش ا رسينآلا ىلااعيطي يو ءايلوالا تاءارك"]

 5 فراعلا لكلا اشسالا ىديسركو دمب ءذيمالت ضعي برعكنعالقت ةثالقاهئايبأ |
 + ةنعملا كايخر هب وكحم صن : اذهوهفعش أي ضر ساطسلان حنيدمسا بيلا ديلا ا

 | هه دع

 ىرج هنأو قباسلا لوطلل | هتزاجا بوتكميف ساطعلا ندح نب دم ا ديسلا يديس,ركّمدق



 ميسو - 10__
 ين ةرشانةياضالاتالاكلا ةر لأ ةرورك ةفد. م نمزوب نمزوأ يذلا امفدألا+ يحيل نعل هنا مدل ا

 ا ةرهابة ردن الا يتامواهرانب قرعربدلا !واهررش يضتسي لبقملا ل خاف اعراولا !مطايسدوجولا | ا

ِ 

 ابي بولقلا -ءفتئاو*راصبتسالا_قئاطتب ايهم لوقعلا تدقساف *ةرهاقلاة وقل! ,مثجتنا# ْ

 7 اهعلزن+ هفينءةلزامو «هرماعلا برققلا عرس دح *هفي رش ةرسفح# رابتعالاو ركذتلا را ا

 :ناسحاو نمحالا ٌماف# نادجرلاهفاوطاببأب راإعررظنا بجيالرسم كك ةركاذلا ةدشفال |
 | ل امروت ةبليالاو ايلا او «هيعاو عامسأب بولت :ا كلل تقلث# نادتمأو لضفو# ! ١

 اسنأ نم# ةيلقعلا لقاعملاو +ةيحوراادهاشل او *ةيلضفلا بت! رم اءل.» يفر وظي أه بحت نمو ا

 لا لخادتو د-اورلع يف دوهشلا دراوت#طارسلاكلذرانتن مطلقتلاو «طاسبلا ل ١
 +عمالسلا هلها ل ينمأ ارئا# ماقملا هللذ تالاح حرش *مالقالا طيالو بفاىوعسيف | ا
1 

 تقبسف»# سرذلا اذهررضح ىلا قبلا ع ]2+ سفنلاو حور تعزادت باطحلا اذحدنعو

 تاياغو# هندعمنم رونلا لا دوهشمىلا ىفنلاتقبسو ءهنطوم نمإملا جارخشسا ىلا حورلا

 ناكب#*نيرذتلا نم نكمل كبلق ع+ نيمالاحورلا دبل زن + نيل ءاولإتايادب نيقلعتلا |

 *جرعنم عمر يقرتلا اذه جراعميفو د« جرحال ثدح ل زنتلا اذه نعو# نيبسيإ رع ١
 3 اهتابان نءاهتحوأنم عايمددع حاورال اثويل تجر اهتاباطخت بالالا سواتتدتو

 ناكامو *تاماقما في رش ىلا ملطنأا ىلا اهيلغاموشو * تاتا فيدل م تمعسام اًبرط

 نايل ضعب فصيوأ *هئادوبشم رع برعي#زأ ةريصبلا رظنل نياوتعاروظح كير ءاطع |

 * يشفاعمم سدناارثاظ حيف رضحر لع .- رود ىلأ قيس قبس نمو#وئايقرت يف
 | ةتيذمعسل ىذلا *يحرلا فو ورا يقع هدلا ط أمدلا لايدامل اههيركسل ا! برلا ةمامأ

 .ل اجرت * يلع وهو يسيف * لحاجلا ه ا يف * مقسلا
 لاسبايف ةيب رقثا ةرمحلا نانو + خالبالاو أو غيلبتلا دهاشم يف ةيقحلا ةرضحلا ا

 تغبطصاةذبص هلأ نه سح نموهللأ ذب 3 غاسوكأر دايقلوقحلل امم مولعلا نماشام ا

 لسوديلء هللا ىلصوعو اعد *<هب رق كلئادا لع نيعب راماو *« هبمس فيس نيكتيتل بوق اهب[!

 تقرخ دلاقأو *قطنأ اهميعلاو ميرثتلاهف ةنم اعتب هق هنأ هقطنار #«قاطملا يعادل

 ةموحرملا ةئمأف # عازنلا اول !اخعتلا نارين رهلبلا هجم نيهارب تدمخار# عايمالا" هقوعد َ

 نوجابيلم ف يح نمو هسقدلف رصبا نق عاجل لع تاقوالا ميج ؛لازتال ةقراصل!هثميبت ||

 0 0 ةطيحلا 1 هيياع ها لص رئادد : *اهيلاد !ينرشداديخلسو

 2ظذ11 111 ا

 - 2 0 م يس هاما حف تعدم ع اع وعم د3



 *يحاهليئاق هلةيم يبق تاحفص يلج هعساعرار## بمغلا ذم مساوي |يفاوالا# ليديتوا ||

 عكر ,رقو ةثسلا# قاعشا يارد ةيغا ل اوطسماطيشاو + قاب ورش وجلال كاذب ا

 يكفل تنل «تايباقثالث تعكةيزممل 1!كعيوظتمربظيفو#*ريذدلا ريثلابجلاب ا

 1 هرمع يف ترس ةبجلا ف قدص يذلا

 !| هبانكج دقو ةةقدعمللا_درويعلا ار ةيفضم مالك ىلا عاممالا ىرتا ذب افان ةقرشماهراولا

 ةيف تسمطلاو * قارذالا هيفتركت# نامز يف * هقاف لب ءاج بيوس + ةقالعلا هذه

 | حالا اذهل ةيعارلا ةياعراا ”ركذو *«قامنلاب قافالا باب راعيف نطلودك الخال نسا
3 5 

 ل و اناراقنعإ طلاع ١ راانسفتا اهب تااض ا #ليادر ةمح قوق بهتقطنا لاو ليلحلا

 |١ عليزاتلا تارماسع ريالا نمزلا يف صوصخغلاو ة«ليبتلا لماعلا الا 00 يللا

 |( يس ينابلا +يناهبنلا ليعامسا نب نب فسوي انيخاو انبحم للملا ببمملا تادعاشمو

 دهشي + ينامملاو أو روصلا يق هي ىلك ماتسللاو * ابل مقرا مظعالا بيرحلا ةرمععل

 +ايعامسب الأ ارورسيلاف 8 ةفرشملا هع ركلا يفشل يفدعتفل ام هك تامشن يبعب ر لأ دتن

 #2 ريك لاصت أ نع برع وه ريغك لع اهي تعلطادقو#ابعاريتومرالاحارشناالو

 يثودع تايطاوذعل مهأ نه كيلا نيلصاولادي

 ءالرلا دنع م دق معاي * ءارعثلا ىعذا قبلا كل
 1 ءاشيإلا دبلاواطصلايف كمم * ةتررحام ميدلا يف ينئاش

 ءايظلادازبرشلابيرعشتيل *  ءاطنوةشاعلاو ىورتتنا
 | ةعاس قييم تزربا مافات راف* هدي رفلاةديصقلاكلترهظ للاب قرتنا تدبحا دز اف

 دنع يطلاخت مل صو ؟؛فاقلادجحا نبىراعةمالعلا يأ قب رطنمكباتكو + ديعس

 لها يق كعبع قدم ليت هيلدثساهبو*+لذخلاوروبل أ. م ينطلاخام «7ءارقو هئملاطم |

 ا كرمخل و * متاح ادئاوم لي كر ضي ناد# مهتاويد يف كبعكي نامل يف يئاجروتسببا |

 ,| كارشيف#ابابخ نءاياوزلا ينو و*ءاياقب رارسالا نماهيف تومرضح ةهجسو»# مهئادتما ماو غب
 ١ دعب ةاوطااوكح !نيقلا نييولعلاةداسلا نم يداولا اذه لما ظ عتب كبتك ينتنطعا شح

 فصوب مهتفصو ناف#ي داما ينام دجة حدد للف نأ نآويفتي مهف * يدابما ارمكحا ام
 ا مفصتتا ل زاالةيناهبلا ةعومجلاو#ن 11 ليلجو مل الي زجيف نوقراقم .مأف مهفصف # نسح

 داك يفطصلا يدم نرمم انيلا تاصوأ ثيحأ ينل كاف اه دئوف ينتج او*اه دئاصق
 || ةديصق || ةديصق يلف نيلسرملا ديسهتادم نم# نرخ الام ترقت ناكلا نع ناف #اديلا لصيالنأ



 كلنع ليو خابع جو ليلا تاكو ذهوخهيح دامت 5 اوي ديفا. يسشتنأ بحا * هيف ةييدم /

 هلاراسفراسلا لي ذاهيلط ل انالار لومألا كلذ *« لوبتا ل ركباقناف فبعض رعولملا | ا
 ك مم قايتدسأ * وررتع ولع 3 در رك بتك ؟ ليك هتماطأ دقود#*ل وبس« ةفلخ نع

 كلت عام" ىنيرطاف سأ !طعلا هللا دبع نب ىدح نب دمحأ هر اةرحعشأا ىف يخاف مرا |

 كدبري ثاوصتاي دبا يلا م نم *تايال ونا لعاب كنا عتود شب كن تحرفو* تارابأا

 عدل مال واب كح + كم ينكي :ةديبلاو نم صولا ناوي ديف ك ككيو +ديبأ اتلانم ا

 كاشي مالسلاو«كدالب لدا ريق نمو دالب لما نم# كدأ دول انما ا: صاخأ ن 005

 امرت طهر # يدادو ل لهاوىدالوأ ة رمق يمحالاع رم ييطةساو»#كلأ !ةثمرسقح مف أ

 نبيع هللا ىلا نيا كلل نمد مالم علو 3 موا مهل 2 لوقي نآرقلا ناسلو*مالقالاةتطخ 1

 13 ةنسيلاوشا 5يف روح # نيمأ 4ع هنا فع يوثعأت يش تدخل خي ٍِح هم هبع نيني ني دق م م ا

 مسوديطعمملأى لم تملا هد + بطاخي معدشا يغرم أ ةماييلاراشملا» ةديعقلاهذهر# !؟5 ا

 ام تلسمل همس ناش تاو
 عاوعالا كدوجوي تفرشتو *© مايا 1 اره د نم تخص دقكلب ا

 مالحالاكأ ترشن دقث براق نول اميتوأ ابنك داما ككاو |

 مالقألا امل عيطتسق أم + ةخلع نمبر لشفنمتيثوأ ١

 ماما كاوس نأ تنان مدقان + بطن ئافغ ا يفمدقتلا كلف

 اعالاب دحلاو ال هلأ كالذ هلاصوا تعمجت كيف رخشلاو

37 

 مالط لسمشفي كبجي رودي و * هرسابلامملا تزح لل اكنا
 مالحالا هج يف تلرثو * هنصر ريقىعنلا راح يذلا تنا

 ماعلا الاو لا لضففو تقبس * دارا كتمدق دق ةيلوأ اي

 مادق ىرولل كحور دوجوف * ارم أ: داهشلا لا تزرب نلف
 ماكحالاو رادقالا اب تخفت * يهاوم كيا ىلولا نهتضاف
 ماقم ىئدلا يف قار لكلد * !لم ردتو فرش لاتأع

 ماما ملرإإ كتدانر الا + ةي) تناب ام رثكأ ل
 مادخ ذلعلا يف كنالملا كلر + 0 يقرألا كالف

 ماري لونمات ال ام تزواج غ ام دعب اين ىلولا كراتخا
 ماسيبالا انراكفا لع

 ماظع بيبلا راوساو يلع *« ةي زم كلقر د رأتمابو
 م 4

0 
 هس

 امي * ةرمأ مح رلد هلم تولدر



 ا
 سمت هج تصح تح ع حجج 2 ص
 إ مارك الار لالجالاو برقلاو. *« ةتيتوا يذلا رسلا كنهيلف ا

 تس كاست د

 مالمو ةيت كعهجأو دق * ةيسدق ةيواع ةرسضح نم
 اوماندقىرولا هدعام تلقعو * هعايس عاطتسال ام جريش

 ماففالار يحولا اهنم كييتأي * ةقيقلل روصن لوقلل ام
 ماظن كيري نمي كافاو « ىرولا ريغاي نينوكلا ديساب
 مايهو قوشت كيلا هلو + اعلوم لازيال كي دبع

 . مارغ بودجلاو علاضالا نيب * هرانأف انحلا يف 55 -

 ماقسالار ضارمالا اهب ىنشت * حنا فيبللا ثوغ اي ةدغأت

 مالظالاو ناردالا هباق نم * اهب يحمي ةرظدب هيلع نئماد
 مالسالاو نايالا اهب يرقي * فئاطلب هرس اهم دنع

 مادقالا هب تنيث هلع نم * دهاشب متتسإ كطارس ىلكد
 ماعتالاو لضفلا ىئدو وجرا * ام لك يف يلوعم هيلع نماي
 اوماراماط:!او كدوج ضيف نم * اوكردا الأ نوجارلا كما ان
 ماجالاو حاورالا ةقاقثت * بلطم منعا تئاوتق بابلاب

 مارغو ةعول» كلا قوش + اشحلا فق لاصولاب يل دجو حعتاف

 مامح نوصفلا قوف تدرغ ٠١ + ىدملا لع ايهقأ ىلص كيلعو
 مارك مركلا باصاو اقيم + ىلألا مقيباوصالاولآلاد

 ةنعشإ يضر يب رعلانينيدلا وع يديسل ةيضيفلاةالصلاب قاحتلةسماخلاةدئافلا
 هل وو ساطملا نسح ني دهاديسلا يديس ةقباسلا ىربكلا «تزاجا يف اهو ذينلانيثو |

 ريبكلل ريغصلا ةزاج لبق نسيب رتكمبايبهتزجا تدك ينالا مريخ زاجاواهبهل يتزاجا لبق
 ريثك يف اهتركد ةريغك تاواص نيدلا بع يدي. ركألاويباو ةيتآلا اهتباوربهتربخلو

 اهيوزااك ىاواهرتسا ىلا كتارثس ةلص_ضقأ مهللا فو ةيضيفلا «تالصابلجا نمو ينك نم |
 ١ اماورباشلا قشمد لها نمل اص لجر ةطساوباضيأ اهيورا هيلا ىديناسابهتافلمرئاسك
 نمحرلا دبع ةيوبتلا ةرعاطلا ةلالسلا عورفدحا في رشلاديسلا يديسوهو *مانملايفهنع
 جاحلا لزنم يف توريب يف نغويف ربخادتف شمالا يبو كلا دمع دب كا نبارك أشديسلا نبأ

 وهو توريب سأر ماجر ارجيف ر سبل !لداس ىلع عقاولا ةيفص يتجوز قيقش نايجحلا كب رمح
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 ١١ هقاىوخر يلرعل | نب نيرللا ىبحان د ب سربكال اني ريشلإ اه.أتميقماشلا وشم ومدابيف رعو ىأرةنس | 1 ةرششع س#خ هرم غول لوا يفلا ذذ ذذا ناكر ةس نيثالث لبق ةنايضيمي ر آلا رسال ن 2

 أ نمةيلاصلا |لبج فس يف كرابملا عر ضابيفيقلاةر حلا قدوجوملاب ارح ا ير ججنلا لصب دع

 برش يبووءاغييةيللو ضييالا فوصلانمءأدوورازابيفرثم لجر ةفايقب وهو شم
 | ناملو قبري هليقاس نم فوشككا هلو هقاس ف صن ىلا هرازاور فص! افخ سب الوهو ةرمحب :

١ 

 ا ياي وو سس يوم سمس ا

 ١ فارصقاو ةالصلا م 1 دعبو ةعارح ممةقصلا هديب مهوب تي دثقأف عمحرل ادعذيل '!لاف

 | هيا لسنا زوسكقاما اميين ةيفيكل نعل أسأ نأ ةينبيدحو هدا توق :سألا

 كا ا

 |كطنللا اقو همامأ تسلجو تثغ لاعتنأ“ يعاىداثو با رحخأرإ كل يا ”اريدتساف لسو

 دمعت أ تانقإسو هيلع ىلع ثا لوسر فك يفاصملا عبس ”ةبفيك ف رعت نادي رتادهلأسأ

 هيدا يقاسملا تدجوفترا اننق لاقرظنأو كينيع يلقا يل لان ىعط ا ئمرادقماعيفر هفكأ

 || بلتا ىرخا ةرم يف ريكألا يا ١' لات هلوجشيس د أمبحال : اًفاقش ضيبأ اروابر احدت

 ! قدرع ةأصح لك مخاد قو ءافص داز5 ةتدحوف ىرخأ ةرماصللا ل! ترظفرظناو كيليع ١

 نا. كنا باقل كلذيقو ناسنالا بلا 5 بلق ةدحاو لكي يرنانالا ينل انيبارشلاك |

 7 تف هيف كشاال؟ ةقح اعلي يفذابسحساناو هللا ل ظفلب ىامتاَر ا كنب قطني وعونانالا

 ْ ْن اديرتالل 0 سويلم ىلا لوسر اك يفاصملا عبس اذكهد نيدلاى بع يديم يل

 مبللا مها لاقف ماعلا ةةالم ل ذا ةئابابياوثماسوهباعدقا لص يبا لع الص كسلعا ||

 ١ يقويطتادق هب محا امم يشب , اكتازك ناكف ةررك ٌدملاعتالص رخكى ا كتاواصةلص ضفا

 | نيذظنل نيف درفاهر أى امو | نماحايل هتمعمانامار :أ ينمع" يل لاقاوعم غرفالف ءدلخةحو يلق |

 | تدع ٍ مولا نم تيبتنا م ىك ىل لاقفاهر خس ىل اهوا نمةيناث ةرم هيلع م ا رقفا هيف تدخل

 د ناين لطم كتير كراب ايلا ايأورلاهذهب هتريخار عطقياف يناج يقامان يلأ ١

 - ا دلع زيا ةمالعلاانراج كذب مع مايالا كلت يفو تامففابب هديجاوةالصلا ةنيص ا

 0 يراطتطل ادم عيشلاوةرويشلا ! ردلا ةيشاح حاس ني دباعدحت ديلارببكلا م امالاأ

 اليا لبق نك ألو تلعففا مم زيجأو هيلعاهأ قانا ينمامعم لك ا طفوا لا »| ير هاشم ١
 ا

1 

 00 ا
1 

اش: نيدلا ع يديد نال نال ابثظتحامو الما ةالعلا هداه تمم | ١
 يغراي درلا كلثيت م

: 
 ا
| 
1 

 ل ١
 هلع قزاجادئرُد عا! افعيلابب كاسر وقفل :!لوقي بي دئاك ربي ام ةنوةنعهفأ ا

 ا وهذغ

 | نيملع يفديقرميضحأر ارقد ةدرك ةملا ةيةيقلاةالعلاب روك ذا نحرلا دبعديسلا ايذرلإ |
 ١ ١
ا ترك كقيرشتلا يلايل ىدحا يفاملو | نيفاتخع 1

 را كانلافتد بيف ىيفاعباثرالو
 هنت مبيع سس اس 2



 .املاكلاذد. يارا ملا يننمزيرشماب

 00 ةح ةبنشا عب ةشئامو ةمطافو ةيائيلانبو ةيفددت دلاوو نيدلا س ع“ ا دمع

 ١ نيسلاجات 1ك نيقردحبا نينا عيدا نيدلا يد يجدرسلا يدفا ماسة يحاماتيإ

 جااملا لف لنك امتع ةدارق ةنيدلبلبأق اان اودِينأ نري رانيح يدح

 0 فالاخب م ! قي ءابانلاب يتناادبع يديسابيلمع حرشيلاةخ ةخسلايف ءةدجواطواط قئاوعوهو ||

 ا ايتن ملك ابي زيجا يفاو ةديعلا لوط ند شانذ ناك اب رواد .جةليلق تالكن طبي

 ا مون ؛يف تاركا ليعايمأ نب.ف سوي ريقفلا تاذلاق يد داتتعا هيلعو يداها ءللاو نياسما 1

 | روك للا ةيضيقلا ةالسلا تركو يفوكلو ١ 849 ةحد روطارغص رمش نع نيرشعلا سيف
 ةب اس الف تاكرملاب ةطوقم رايخالا تارا مو تاولصلامماجو تارلصلا قفا يبت 2

 لَم تاقولخلا ديس تالاك نم ناقشا دقو كاند اهمجا اقام اشموأدم اهركذ لا
 أ نيفرالا رباك |نمنيدلا حبس ديس لئمالا» .انالو تاراصلا ماهر غد يفاكرا 0

 *«بلسو يطا نيلسرالا دي ردق واع م متريغهيلع عاطيرلام ليش مهماطانب 51

 دي ةنع هلل :أ يفر روك ذل | اديش ةراجاب اشيا قل جاع تيوةسداسلا اًةدئانلا ع

 ديلا ريبكلا ةمالعلا ءامالا يديس 1؟؟1 ةنس ل راش :ررهشيف توروب ىلا رضحدق
 نم امداقي..افلا يناتكلا | ريح هلا يديسريهشلاةمالملامامالا نيدمج يتلا فب رشلا
 ةدعإ هوويطلا ىلص ملظعالا هدجرأ وج هس هتماقأو قياسلا ماعلا يف هجدعب رولا ةديذلا

 نم ةلبج عمتاوتس تالشبشكلا ذ لبق توريب ىلارعن حناكو و دوه مغني وسلا أرقي روهش

 الف مهتكربو هذكرب يل تاصحو هتعامج عم يلزنم يي يل هتراي زب يفرشو هذيمالترهدالوأ

 يلزنم ىلا هتوعدوهدي لوبقكتزثو هتاف! ليف هنرزةرملا مله يف ثوري: ىلا همو دق ينغاب
 ١ القنا ! يل لاقد ينتئاعنابلجأ ةج دئاوف وثكربو ءاع نم تدفتساو يفوعد باجاف
 يل لاقو يضاملا ماعأ اي مارملا دج يف ىرلءاي ساطعلا نح نيذمحا اديسلا يديم يقلاع

 قاكلا ارفمج نيد ديلا يديس يام[ مولع ل طنا ل وسر ينقل اك كقناعأ

 ا كخغاصا يللاقو ساطسلأ نرح نيدمحا دي !ايديسينفلاماك كغلامايللاقو ١
 ىلا يدي مياصأ معىنميلا هدب عياصاي كي اشم .دوديلع لا ىلع نالوسر وكلام
 نحن دحادي لا ىكياشأك ككياشا يللا اقويناتكلا رفح يدم ديسلا كيس ديس
 ديلا يدهس يناوان مم مدوديلع هل لص هللا ل ا لوسر ىكياشا# ككبلشا يل لاةرساطملا

 5-7  اّّ مك و ايل يب يي يس



 ا
 م يوم سس ب عع

 كاإوأتا رانا لاقرشس يفاعكلا ارفعج نب

 دم يق ديم 0 527 لصملا 0 اعالواناىل لاقو ساطعلا

 هس كلذبي هتزاجأ قيس دقذاك رونار د رسردتاقل ى ءةمان:زاجأ ينزاجل يناعكلارخمج نيب

 روك ذا دلال نا بم تمع" نم ودوأد بةمفان ةريغك دعا يضر هئافل رهو قياسا عاجلا
 عيبا نعمللأ يفهر*# ةظق ةيبلسو هيلع هل ىلص ىبنلاب عمتجي ساطملا ن رسح نيدمحأ ديلا

 يوكل ادع: ديصقو سدتا حوربيشلر |رابلازيتلا : هزاع جاؤتما لا كانا

 يسحلا كراسملا د ٍٍش اآفيرشلا ديسلا ماسلا ماعلا لضاإ هلارخالا ي جأ دق

 وهلا يديسللاب فراعلا هيخاةزاجأ قمحيسهنلا و بيرئازجلا
 نيفراعلا مامادقل وم لع مانملا ف هرخآىلا هلوان باتكلا | أذمهتءأ ارق قي هيه! بيطلا ل

 يملا ةرابع هذه بابلالاب ذه اتةركاذم هيفءركأذي وهو يبرعلا نب نردلا ب يديس
 ا رئازجلا رداقلا دبعريمالا لئاهصق الو لاقكا ذيب يف زاجا ينلا بأ ,اجك يف كر
 9 تاكذت باتكلا تمت تمثخ نأ دعبو يلهب ركع يف رابملا شلال ا

 ًّ ةديمقلا رخآىلأ ن نمحرلا لسرأ ام ةيناحورلا حاورالا دحا نع ىقلت هوشه سدق خالا ا

 هتوقر ىلاعت هلو لا بولطملا [ص>والا سا يفاهال# امهناىربخأ اواهترالت لت ينضحو

 سدئقلا حوربد اهب زج دقوا لوي ةزاجا قي انضر كرايملا رعتلا اهب زاجا دقو

 ثفرادلا هيي زاجااملكب ومالا يف يبكالازيشل نعر ؟افديسلااهاو يتلا ةيضيفلا ةالصلابو

 لبقنم لك ّيئافأ ردد ايورمعيجومريغفل ايبقلا اذه نم هريغو ساطعلا دمحا ديسلاهلاب ا

 ا 1 ميئاثلا عيب ر رآ ١ يلأ ده تلح نيحدسب رثو هتيله اطرشب يرصعز هاو ءةراجالا 1

 قطادهارش و ةيناببنلا ةعوسحملايفاهترك 4 دقو يكلا دعيدبلو محرلأ لسراامةديصقو

 6# يل تياورو اهتيأر تارشبم ّةدع ةسماثلا ةدئافلا

 هتمع نأ نيقدادلا نيطاضلا نم رهو يجورسلا يدنفا مل ىحاصيف ربحا 15 ةرشيم 9#

 | ف اهنا هتربخا تاولصلا ؟تاظفاحملا تاحلاعلا 1 يجورسدلا رداقلادبع تنب ةربدع

 هلأ ود لذر حافلا ةروحا مولد ءثأرقا ؟ 57 ةئس نم ريكا رفص ريع عسات دحالا ةليأ

 هللاىلم ار ”نآةين ليزر تلا لدي ثا لص ي لا ءتلصو نيتذوعملاو !عبرم اعبدس دحا

 هيذعدرت كر الاي يفةيثام ذه مءارقلا_دلسس كلذ لذ تامف تاكد هانميف ل

 اهسقتارأ ارف روك للا 1 5 :ًارتامتأر ةْن ادعب تساند الا ل يق

1] 
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 كك يم م ا

 | ل1 ارسق هيف ترو هناهج رئاس نم فرط دل ىربالا دج عماو لهسملا دلل ن متجر غ1

 1 5 ويئايتال هامل انلاقث وهنأ قلا كلذ نعا عع نيت ضاحاتت ودتخاو هتجوز تأ أف ا

 8 نايئان يناهبنلا دا احل انلاقذ اراب وط يملا دوسادجولا رينامضتالب رطالجر تثأر اذخ

 ااراو ضرالا رع همدق عفرفددي تلبقف اهدحو تابقا يم ترخأ ود لي نابقو هيلع
 مءادقاو تييشنا هنت نم .ثءالأ اذاودلاعاراو مفر رثالا ىلع همدق عضو مرا

 الئاسن يباح يف 551 ةئس ريظأ رثص ةص نه رخآ ارالار شع ماايف تي اردقالا ةرشبم

 ةيمارلا ةالملا ارضنا ناب هتبجاف لسو هيلع ىلع يذلا ىلعةالصاا يصل قفا نعيف أس
 أ ةعباقلا ةلودإل ةيوملا روعالا يف ربعك ةيعمزأب ارتع تربعرةيديع اربالا :اللصلا غو |

 ا لسو هيلعشا ىلص يبالا نعة دداولا تال املاءذحو ىرخا لئال د ىلا اهتايثال جاتعال يبا ||
0 

 ا هدكم دامو هلا ناك 18 ةدرارلا مشو هيلع هلال هيلع اللا اة نعلم نم باوجيف

 ' يف يق ةالصلأاب تداخل كاذأو ايس اوك وةيلداو اع اونمآن يدل ا اي يبنلا لع نولصي

1 
1 

 يعن :العلا قيس ةررقملا ل -و هيلع هللا لص هللا لوسر زغقت ,اثاا ينمي ةيعمرلا !يلرقن دهشتلا :

 (١ اذ ٌهظ ةظقلايف يلاب ُُ رطخإ وةلودلا ىدلتجاتاويصرلا رومخلا لم غبصت اميج نم تبثأ :

 كالذدي .5يمانألا لو خيصلا ل ذفلاهن ما ىلا ةخالا نمريذُك يهز دقو دحا نودتعم“الو ظفللا

 خاصؤمت ”يهوةراجملا لجال تدريب يف م“ !يتشمدلا رومحرمت جاهلا يفروخا دن 6 6 ةرشسم ا

 : هلالي لا لعمق بابسالا ةرع بيس يعاب ركب دقدنا اهووأ نيتلا ماي

 [ همس يقادلا عيب ررجش ؛ رخاوأ يفماتو كالذي ىلاءتقا اءدو برك جب رفت ةيبإ اريثك لسوديلع ا
 ا ىفغأوهبرك هل اشرس عشا مم ىلا ى ىأرو يوب كادسسلا 3 هىأرن' ىلا

 ١ يررلا رسما يف "رف رظنفر ظنا هوني الا ةميسفإسو يعمل مهيار .ىعءهترْط ا

 أ يريحاو يتلا يدبيىلع نو يهب رك ميرفت نامانملا اذه ند مهغف هموت نهي يتاودنم اب رق

 ىلع ةردق يل دجا مفبرك ةق يف صتو مانا اذهيل ىكحو كيلا لسرءاثايف لافو كلذب |!
 سال انادلت تلق كلذ مموهقدصيف ك رككش»# ر فت تدعتسا يفوكلو هوجإلا و مهجوب هيرفت ا

 هللا لسوبلا لدفاع ملاو راققتسالاةرثكيكطروشأيلا ىوس كب ر 6 خرثاوفل اميل
 0 ةميصدل تدصصخو كنع جراي هل ١نأ_كشاال كلذ تامفازان كتاف دوأراك 51 يف سو هيلع

 2 رفنل هب رمادا لا يدك كي ةرركدلا هرصغ يفماش ل يتةم يداعلا يدنفا ب أ دماطةيوسلل | أ لوسرأب ينكر دا يتايح تان دهان د ل ؟ ودم اند بس ىلع لص مهللا

 ١ يسن اهتبرج ت تنكدفو بووكلا
1 
 أر : أ



 اس

 نيل ملا بر هللدجلاو وهيكل جر ل قح ةروسإ دم شك

 1ةيسىلوالا ىداج ربشنم رشع عيارلا دسالاةليل يسأدم ايف تي ًاردقالةرشمم 3
 يلولل لاكلا ةردرج ةامسملا ملسر هيلع هللا لص ينلاىلعت الملا ةغيصل جرش ىلع تماطاينأ 3
 ينغطانيدلا سش يديسل روك كلا رشلاو يمافلا يناتلا سابعلايلا يدايس ريهشلا
 ظنا رشلا اذه يفرا لو ىركبلا ةفيلخ يفاستلا كل ذكو يركلايفطص» ديسلا ةغيلخ |

 || دوجو نأ يب دك ضعيف ترك ذ ىلا سانا نيبن ًالاةلوادتلا ١ غيم لموعرلا مقالا
 ا وادا !يواتأ انا لمتال رص مز هئال ال يناهتلا# طقلا ظنا نم سنا هقا ل !.تيارمأ ماسالا نأ

 وهو ييويوطلا )الو لاح ةباغن نم وكيف ظلال اذه وطن دمعت مر هنأ انضرق

 هلو رادتملا سلا ينام ف ِع ودلع ملا لميا يع مقسالا ماعلا كار هوقيف تسالا طفل ا

 يقءالعلا ماماو ةيلولخلا ة راسم مام أو ه ينفطلاو قح اينور اهنأف ايؤرلا هذه يننرسف نالأ

 نررعج ا مينع هل فاي ةريركيلاديسأ !!نعذخ الاي نارخأ ارعو نادتلارصع وهو هرصع

 يسنوتلايلابجلا دعديلا لفافلا املا _فيرشلاديسلاةجوز ةشئاع يجدباهتأر د6ةرشبم 9#

 مظعبناج لع هتد وز موجولا لكرست رمامم تدق ةئرهاص يذلا توريب يفنآلا مقل

 | يتنريها دقق 5*1 1ةدس نابمشفصنيق ءابا اهتجوز قالخالاءراكمو يوقتلاو لضفلا نم
 | تيسلاتإيل يفابعاب ةروك ملا ةتسلا نم ناضمر_*رءرشع سهام يف عقاولا تيمسلا موي يف

 | لس ياهلا ىل مهل لوسرنا كيال يلوناف لاف اشي ورد الجر ايمانميف تأر ريكذملا

 نيا ابرشدجلا اعايذر تيهتناءادأءنم لكني دمكلا هرئزي وأد اريخك هبحي

 لوا يفاب ءايقملسو هيلعدلا ىلع يبا تأرا رآه 1 ميا ةثئاعىنب ينتربخأ 3 ةرشنم 20

 أ( نا ديرب كايدنز عرساح وهو لياج يش ةرودب ١؟؟الةدسلا هدد نم لوالا ا معد

 ْس نم مظع لاحامل اص ناندع كودي ٠ دمت اننا1ل انمالسلاوةالصلا هياءاعار ني أضوتي ١

 اما: زم تل تيا داو كالذاخ هلوقدعبدلا رظنلا عطتسلم ولسا قرود

 ناندعدلو ديسد# انا ف لاةاهوق لات لصو اني عاد يكل دي اايحوز تربخات

 ءاوملا نمةىشفدا لحل ايفنكيلو تكس غارحاا طارارطغات عرطق 0 أر
 || كلاذب ينريخاو سو هيلعمتا ىلصفي رشلاهعسا وكذا يونعللرث مالا هيارطضا ب سنااقفحتو
 نيملاعلا برهلاح م 1: نيترمتاونس ذنم ماسر هيلع لا ىلص ًاضيا أ ردقو * نيا اهحوز

 دعب تعدل كو م نا دار تيس وب رش دهب يب مانم ف تب أر دق ةرشم

 | روهشلا ب ةيحيتنمنيدلا ييقتولمالا نابيلربخاوتي ىلايف يف ءا اناسنا ن نأ ا روحلا
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 ير ادةعاسيف د كر داف يتبب با جيراخملا هتابقت ءأو هترايزب تحرفأنآلا .ايزامداق أ

 قا ةلزتيدناو نعل | ثاح نما دج ةكسالا-يقهتيأرو تنال ا ب رقملا لصو دّكو ١

 هيلاحثي راكب يتسم هيشلاو هييخينألا هنزادةوودحو يشأأالو قوق ا ميطتسإ النعم اس

 افيا اناورل وعدي راصو يعجو يف شب ويفجر واهتاباوددي ثذخأو هذههتلام ىتءاف

 | ةعسأو ةحردلا هجر موتا لزم «تاطقرتساو يئاءدىلع رع ندي رهو ءاقشلابهل وعدا ت ثرصأا

 ددتسا يذلا لجرلا اذح يللات ؛ةيلابلامصنبملا يربص لما ؤرلا هذه تصصقد ||
 هعدبالو نيلاصلا رباك نمو هةيميت نبانافيل رانا ققاوف حاصلا هلمج وه هلأ

 اذه انردع ىلا مدس نب ريثك < تكلما دقو كبت تداكينلا 1 ةديدنلا

 ىلاتتا ىلد ءاشنايل ى ركل اةيئارلا ةديصقلا ظنب ةن ودا هلو يلع هللا نم دق ةرش نو

 لعام اتيبال" ه شو 07 رصم ايف تمرد قو ىرخ الآل ؛اوةيمالسالاةل أ فصوو هلوصرد ||

 اهءانخل حو تيب ةنا ثالث وحتي يف ارئلاةئسسلا حدموةعدبلا امذايأ ىرخ :صلا ةيئارا اٌةديصقلا ارتب

 ىرخالا كم لا هل ايندلا يف حاد *# هنا ها كيساتح ديسامو

 ناك لك نع قالطالا لع :ينغ
 دكح تت نمنورو وقم ملام
 ةغك لكى 1

 ةبنيح هيلا 72 اكسو

 ا 1

 ارخفلا زرحأ دق رففلاب 0

 , ايبتلا مهع اومفدي ناار ردقي نأو

 أروف اومدعتا هفطل الول حجي وام

5 

 د

3 

 ارقف هلو "ىنغ مرتع تسررلا لجأ *

 اركش هلو هكلآفرخ ميمظعاو * هبرأ نيلاعلا ميج بحإ
 ارمالا «فقتاخ مالو دقلف ىنذ ع هير ةنع قال عب امو

 ىربكلا هبال هيبشت ريغ نمو نثك لك فيس مشو ال ماب

 * هج لك يف قلحلا لكل راق
 « ةءانث نيلاعا ضرك انو
 *# 2 ليقف نيئمرلا لك مظعاو

1 0 

2 

 ىرخأ ةطساو نيرادلا يف هنأ ىلا

 اردزلا وبا نيرفاشلا لك عجرف

 ا هلو ل د مدشأ

 اررك هبو هل فاي ممدشا /

 ارالا هتلم ريغ نم ىرأ تاع ةدج ريخ كيس تريخ ول هللادو

 اددق هب نينمأبلا فدا تنك ناو #« دمحل ىبف الا تراخاامل

 قربك ةئطملم لسرا عينج دلعو # هْلعت ةمدخ تلناوأ يأ 3

 ارغ هلكم ىرا ال رفع كللؤو * هلابك يتمدخ ذل تراخأ اك



 م51

8 

 ىرخألاو رادإ لح يف هب "1 ام تايغلا هلسب تيضر |

 ١ رجلا هيد ع يل منخل ةبيط يو #3 00 )و اح هيف يلدز براق ]

 ا يلام عبصلا ةالصدمب ةريخالا ةتسلاتايبالا هله تمظن تدكو |

 ا سمشلا عولط دب اهمظن رث ا ىلع تمن مث !5؟1/ ةعلا هذه نع لوالا ميبر رهش نه

 دع هلا يضر ضرانلا نبأ لوق هدر ناو تيتو ةناس ع

 آرعسلا كاره ىلغلب ىح مراد د اري كيك يملا طرشب يفدز ا

 * نيماعلا بر هلل دجلا ايألا هذح لبق ماوعا نم تيبلا اذ ىلاب يف رطخي لو ظ

1 

 ١
 ١

 < رايخالا اهيذلرمو راكلارداوج باتكلا اذهانم لونا تكلا ءامساإ#

1 
 ا

 ا

 ا

 مهاب ا 58 رشعو ةتسابتماُمأ وم نيمسو نينثال ابأب < نيعست نمذ !ةنرنومجلل اذه

 ا ب ص

 ١ ول ناكم ديف دحاو فقأذ زاب ش5 دع اهتمنركي دنو يرأب .ت>ا هيلع عقوام اأو نم تاقثو ١

 راكم ينانحا جمجدفو ةقرفلم ةنكمأ ١ ضايع يغاقال اهلا شو دحاو «٠ لوصالا رداون
 يممرتلا م كل ٠ كلا تاحرتنلا -كسوروالل ةويتلامالعا + معن يلاظفامت ةوبنلا لئالد

 يفاشاكلل اهحرش عم ضرافلا نبال ةيئادلا يزارلا رخال ريبكلا ريس ال ريكالا ل -
 ةروكذم ةلاسر شو مالسلا اديعني زعل مسعف 4 اعلا لص لوسرلا ليض#ت يف لوسلا ةياذدب

 ىروالل تأ امالاو' اهنالأ !بيذح اهماتب ا ٠ نويعلأ رو يني ريدلا 2 هاأدبعل براقلا ةرابط ِ

 جاخلانيال لخدملا باع ؟ هيائبر رك له سايل ديس نبال نوع الل نوءالاةريس صيخلت يف ||

 باق بان 5 هيدا تاغصلا يف الا تالاكلا باعك لماكلا_"ناسنالا باعك
 ا باتكو نأ ةأرعن هوما هلوق ىنحم يف نكمل رونلا باتيكو هماتب نيسومادلا ىقنلمو نيسوف

 «ازجات“ اثق تردد الاول جركلادبل امعيمج رجلا يسن باتكي : ردقلا ناس |

 هلا هللا ىلص يب تلا ردق ةفر-يقمدقالا سوماقلاو مظعالا سودانلا هباتك نم اج نيعب زأ نم

 ةيشاحو ايرز ماللسال ا عبشل هحرش مه يفاشلا ىرقألان ال ضورلاب 5312 مل -وهيلع

  0يلم .رلاباييشلا ٠ اثم يلا هلوق لعررففالوقلا ةلاسرو ىربكلا صن ئاملطا باتك
 طويسلل امهالكرخ ًاتاموكنذ دن مدقُن ٠ ت!ىلاعت هلوق رسفت يف هئملاوريظعتلا ةلاسر

 ماما نبلاكلل ةرياسملا ةديقع «ابساتبةرو ؟ 3 ميشو يكب هنرصنتاو دب ٠ لالالا حرش
 يوثوقلا نيدلا ردصل نيعب رالا حرمت ' « يراقلا ٠ تيقاريلا -ينالط ىقلل ةيندللا بهاوملا ْ

 ةيزدملا حرش + يئارعشا] ابعيجح ةمقلا فشكو ىريكلاناملاو صاوغلاة ردو رهاوطلاو ١
55 - 



1 
 هب

/ 

 أ روك 1 هدلرملا آو يحتمل رخ نبال ابع يح يوبلادلوماوة.ثيدخلا ىواتقلاو لئام ذلاحرشو

 ا 18

 ناكمالو نأ هزه .راخيالاد# انديسزا,نائالاو مالسالا لها في رعت باعك ٠ هماب
 ٠ ىراتتل ريخملا معاجلا ل ريبكلا حرشلا ٠ هماجب روك د هوهونالعنبال وا يبل يلع

 بابشال افلا حرش ٠ يساغال تاريمعا ل الدحرش ٠ يدنبشقتلايفاب رلامامالل تاب وتكملا

 غابدلا زيزعلادرع يديسمالكو٠ زيربالا ٠ يق ليعامسال نايبلا حور ريسفن ٠ يحافللا |

 نبا ناويد حرشوةيثيشملا تاولصلا حرش ٠ يئاقر زلل هيندلا!بهاوملاحرش ٠ كرابملا نبال
 ابعيجيوبلا دلوملاون.دلا بحت فراعلا ص ةنن«يلع زيت لا درا اوه زاحيإ ا ةاحرلاو ضرأفلا

 رغنلا ةلاسرو ةيشيشملا تاوللملا حرش همايب روك ذم دلوملاو يدابانلا ينذلا ديعىديل

 ديسالىردبلا دحا ىدرس ةالصحرش ٠ ىركبلا قاطع يديسل اهالكماسإلا يردلا
 ديسأل ءايحالا حرش ٠ للا ناماس يشل تاريخا لئالد حرش «٠ سور درعلا نحرلا دبع

 اهالكةيسدقلاةب وجالاوةيسفنلاةائسالا باتكوت يةيشملاةالالا حرش ٠ ىديبزلا ىفترم
 هيلعشا لص هلا لوسر ىلك توملا تاركس ةدش ةكسيفةلاسر ٠ : ينغ غريملا هنا د عدلا

 ةيشاح  ىلازخال نيدلا مواعءايحا اه.اجبةروك دم شو ريبكلا ىركبلا د يديسل سو
 || مالك نمسيفنلا ٍدقعلا :ىواعلا فراعللا هالك ريدردلا تاولص عحرشو نيل الملا ريسفت

 ناعيا و رقت باك ٠ ينايتلا دمحا ىدي مالك ميناءللارهاوج «٠ سب ردا نب دمحا ديسلا
 5 ب روك هيادق نب ساب عيال نال لا لسوهيلعش مدمن ديسلا سر يف

 0 آلا نب نيدلا رودل قلظا ل ففا ملاسو هيلع هللا ىلصاد تان ديسن ايف ىلا لوقلا
 روك طهوهو بايح نبنيدللا ردي بانا فرشا ىف يناثلا مجنلا باك < هماتب روكذم

 (| باهمشلل بطلا جفن باتكوةيوبنلا ةفي رمشلا لاعتلا سد يف لاعاملا حقق باعك هما
 يلع لواسملا هسا ٠ ةيع 0 ىلع لوسرلا تاش يلع لواسملا مراسل ٠ ىرقملا
 مالسلاوةالصلاهرلعمانالاريخ تاش ماكحا ءماكتاوةالولا بنت 034 ال لوسرلا بس نم

 فايعالا تايفوي ران ٠ ىرئازجلا رداقلادبع ريمالل فئاوملا باتك ٠ نيدباعنبال
 ريك ذم رهو ةيقذال اللا يف نوفدملا يبر ذا خيشلا ىديسل يردتلا دلوملا -ناكلخ نبال
 جارعم» يمأشلا ظفاعلل رب كلا جارعملا ٠ نيدباعدمحا ديسلل ربت نبادإو٠حرش» هماعي

 دلوه ٠ هنأت روك ذم 0 اخ يروبجالا يلءعيشلا

 .موهيلعهللا ىلص عيفشلا داوم يف ميدبلا م اعدل٠ ٠١ هما , روك ذم ردو ين زربلا رنمجديلا

 وهو ريدردلا دلوع ةماعب دود هنعاقا افعيناهبنلا ف سوي باك كلا اذه مماج



 حس ا

1 
1 

1 
1 

 ا 1

 ا

 | ةم5

 | حرش

 يف ةلاسر٠ هدد يلع ياا الك جلا وخ باعك و لبا والا ةرمخا مم » ايم اعبةروك لم

 ءاهعأتب ةروكل ميو يالا يضرعلا رمع خشات سود هما ىل يبملا ىلعةالسلا لف |
 ا رصان نبدمحا خبشال ققاغملا زخاذي ايف ناهلالا جاتمتة لامر ينايلل» نساحملا رمشن با امك

 لع ملا م ةيدسحلاةققلاة_ مواعيف تاهيندلا باعك ٠ ءاهنايبةروك ذم يش ويرالسلا |

 ا ينلا بن ةرابط نع *ينلا“ينسلا رودلا ملاطم بأ دك هماقب روكة موهو مم

 ١ ةقاطاودعبو *هماتب روك ذم وهو ىرتسولاهئاذيع خيشلل ملسوديل 5 لمي

 ا هلام ( رات بلا لئاشن يف .راميلا رماج) مدا رم اذه .قدج برس نأ ناو |
 ا مععلا اذديتناكفة وبلا سئادلا ياه لاةعرسصلا بطن م تغرس ع

 ا رصعيف مشتاف بسب( اها ٍ 0 نماويلع ع اطانم ميجا دهم 200 ةمالإ هيده

 1 لم هاب ةبسسل يذلا ليلجلا عومجملا اذهبي ةدمجلا ةمالا'نغإ !ناتي أر راصعالا نم

 ١ ءابقنلاو نر دحللاو نب رة نحت يل مالكوةيسلاو باعك ؟11نماريككات اًئيذ هيفتعجدتف

 || ةقيقحلاب قاعتي ام نيج متع هللا ىفر نيدلا يبع يديك نيقحفل ةيفوصلا ار نيكتملاو

 ١ اهلكودلئايشو هقالخلو قئاشفو هصئاع ةودإن الد ودق زخعمو ةيوبللا ةديسلاو ةيدمحلا ||

 فصحوو متراي زو هب.ةثاذتسالاو هيلع ةالملاوهل يلو ده هو ليظفتو هقيدصتب قاطخ

 سو هيلعهّنأ لص ةس ل رشلا نشب قلعني امم كلذ ريغو هجر عمو هدلومو هدهاعمو هدلب

 ١ + بادر ال هَ دحلاو باتك بق همجي مام ام كلو نم عربجملا | ذه مج دقف

 ريقفلا دماج عت ةيدالا ةمبللا يف تو ريفا بطواعجج هتيفون نحو أ 5 دقو |[

 هعتاس ف ىلج يذلا رجشلا فةرثخللب مه اعو نايددلاو در ءاشا رفغابسلا فقس وو ا

 ةيناثملا ةنطلسلاو ةيمالسالا ةفالخلا ريرس لط سما ادم ناطلسلا مظعالا انناطلس

 نيل أعلا بره دملاو 19197 دعس فاعلا | عيبر رمش ودو ءافريو 2ع ةقفور هنأ ءرصأ

 هسه لوب سم

0 0 

 ٠+ يدوبمسأل 1و لعمل يموطصملار أد رابخ! يئافولاةصالخ .هءاثبر نىك ذم :

 ا فرشا | ك5 ةيس بكألا ةلاجع» ٠ يسأونل ءاعاصرلا مساق يشل لسو هيل ءهشا ل هينا ءامسأ

 أ هجودلا يفةلادر ٠ ىلمرلا باهشلا يوت ٠ هماهب 0 ردر يناكلمزلا نبال يئاخلا |!

 ْ ءايناتب ةروك ذاب مويفدملا نايسلا ميركل كلادبعنبدمت خم يكل ملسو هيلع هللا صل يسيرا 0

 | ةروكذم يشو يركلا نيبال وهيا لم يتلا لعقالصلا لهن يفاتيدد نومبرا !

 ْ يومرالا فسويرخ كلل ملسو هيلع هللأ ىلع يتلا ىلعت الصلال 2فيفاني دم نوعب را ءاهماتب |



 لدالا

5 

 أ

4 

3 
 5م

4 

 م
3 

 م

 نحل

5 
16 

 أ
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 | وعيال لصراتخلا بلا لضفيف راعلارهاوج باتكنملوالا ءزجلاتسربف

 بايلايفر دام هرهاوج نك هء:؛ةئس قولا ضايع يضأ هل مولم 0

 ا العفو الو لسو هيلع هللا ىلح يبلار دق ىلا توا طعت افشل نم والا مسقلانم
 ملسو هيلع هللا ىل [ماقلخو اقل نساعلا هلملا تلا ليكت

 سو هيأ اعلا ىلص هريصو هوفعوهلاّتحاو هلخ ا فصو 58 دج لت فصو

 سو هيلع لا ص هتعاجتت فصو 0 دع معو هيام !ىلص ودرج فصو

 مللسو ةيلعاللا ىلع هقاذو هبدأو هترشع نسجل اافصوا .عالا دح هئايح فصو

 مودل راد ىل م قللخا عب مصل هتمحرو ةتماش فصو

 ملسودياع ىلا 5 محرلا داصو فوعلا ٠ نحو 'افولا يف هقللم فصو

 ملسو هيل هن ك | ىلد هعضاوت فصو

 سودا ىلص هذ تعبأ قدصو هئلعي هنئاماو هلدع فضو
 ل

 ملسوهيلع هللا ىلع هدهزاففصو ؟'؟ مجع هي كانك لود هنأ :رعوفرأ هو فصو

 ملسو هي عالم هل هن دابع ةدشر ءلإر نم ةقوش بتفصو

 عم
 || سو هيلعدللا ىلح ةفيرشلا هناسواو هلئايقو يتلا ةيلع يفندملا ثيدح كد

 ملسو هيلع هللا لص هر دنعوردق يلظع نمور ام ضايع ي وفاقنا رهارج نمو

 سو هيأت هللا يلص هب جارعلاو ءارسالا ةصق

 ا ملسو هيلع هلا ىلع هس نيعب اهنا رهشالاو هبرا هتير يف ف نالطارك

 ا سو هيلع هللا ىلح ةلعاو ةبحلاب هليضقت ركذ 47 د ةعايقلا يف هليشفت رك 03

 0 ماقملاو ةعافشلاب ماسو هيعمل لص هليغفت ركذ

 ةليشفلاو رثوكلاو ةليسولاب ةنللا يف "1 هيلعملا لم كلينت 58

 دو هيلع هللا ىلع هتايضف نم هعنعمت امو ةفيرشلا هئايسا ركذ

 ملسو هيلع هللا ىلع هتوبل ةع” ىلع ةاينلا هفاصراو هتازوك* راكبا لالدتسالا

 نأ مل ابيفعاو م سو هيأ الا لص لامجالاب هتازيع“ فصو

 تاداعلا قراوخمو تاي الا نم ,ءلسو يلا لص «ةرالودنع ريظ امرك

 اهتمظعو | اهرب م لسرلا . اهلي هماعيشل لص هتاز حيجرت ركذ
 0 م مم



 ب

 ا هرهاوج نفاللت؟ 25 ةنس ىفوتملا يذيرتلا كحل ميسو 0

 ا لو هيلع يل دتافوو هنارحيف لولاة, يه ريث أت لكلوصالا رداون يف مالك
 0 هللا كب ع يلوعبت :انلا نري مث منك نا لآ ىلاعت هل رق.روسنت يف ةمالكا 1

 ثيدملا رختالو يبق يبن نيططعبم مختل م مسيل !يلص يبنلا لوق ىلع ثمالك 05

 |. ماوج ن# د ةنس ىفودملا يئايبصالا ميهوب ١ لففاجلا مهو 6 11

 | ملا ةمحر زيماعالم ]سوه لعمللا ىلع هتشعب ىلامتدها لج ىلعوبتلا لثال ديفةمالك

 لادم ريبافعتو لعل هردق للجان نعلجوزع علا ارابخا لسو هيلع ىلصهإئاضف نمو 1 ا

 5 هعنابموبا»ا ناد لأ مارخ سانلا نارلسو هيلع
 أ مهسدقنا نع نرمقادي ءايرثالا تناك دما مخل, لوق هنعمل ررلامت ها نادال فل نمو

 أ
 ا
1 
 ا

 ا
 ا أ 1

 ىوم ا نع قطني ال هئاب ريغ هللا ْن | ملسو هياعلا ىلع هائاضف م نمو 55

 ١ سس هيلعشا ىلص هنرم نودي نامالاب ءاينالا ىلع قاما ىلاعت هثلاذخا هلئاضن نمو 7
 ا ملسو هيلدا ىلص هع قع هعاإ دبا 9-5 ِق نرغ هللا نا لنافن نموا

1 

 ١ ملسو هيلدا ىلد هلضأ 3 ةريشكا ثيداحا ص هالك الأ ا

 ا لسو هيلع لص هتعافش ثيداحا اكمام هيلعشلا ىلع هت ا ب اماسقا ةليضف ع7" ١

 ]|  ملسرءلاءالا ىلع يبلاةءانمنركي نا مالا هياعىنمرم اعد ىلع مالكا 0
 ١  06دو هيلعهللا لص ةئيرشلا هتافصو هقالخلا ضعب ىلع ةمالك 1

  6ا ملسو هياعْذأ ىلص هناز جخ* مظعا و ردو ةتضرأعم نع قلطاز ومحو نارقلا لهف

 ا مالسلا هيلع مهتازبم# تاز ع ءاينالا لئاففيملسو يامل م هلئاشف ةلباقع ق7

 ١ مالسااهيلع تلسوإ يلوأ اميف لوقلا مح مالسلا4 اء ىسرم يلوا ايف لوقلا بت

 2 مالسأا هيلع ىبمي يقوا اميف لوقلا ١ | مالسلا هيلع اص يقوا ايف لرقلا دلال )

 أ ماللا هيلع ىسيع قوا اميف لرقلا 4١ | مالسلاديلع دواد يقوا ايف لوقلا 09
 ْ ءايلرالا تامارك شحم 8 أ مالم ااديلع نايلسيئوا اينلوقلا م

 ا ملسو هيلع هللا يلص ةفيرشل ثلا هلئامش ىلع يعل يبا مالك 5

 ١ يقربنا مالعاهباتكيف ةلكعه ٠ ةنسىفودملا يد رواملاءامالا بنمو 5
 ا لدوهيلع هلو ههنوبن ةحض ىلع كاذب لال دعسالاودلئا ضن لاكو يلا قالخا فرش

 ا ملسو 4 0-5 للص هتوبأ رارةتساو هتثعب دب 6 لع ةمالكأ ا
 امسي سس سس لمص سس - يسم



 0000و

 5 كمه امر ملا نينيدلا يح يدي سنيؤراعلا نأ واس ميندوالا 1 |١

 مالسلا مهيب ؛دي نيب لكلا عيبمجو مل اسود مهلا ىلع يب ا

 ايثاعم لما سودا لمد 0 احمالسا 08 اعمل نايل“ ”ماللك

 ملسو هيلعدلا ىل# هتدايسومردق واعب ىامتن دنا رفو ثيداحا لعامالك

 مو ةيلعدللا لص 'ني رادلا يفدتدايس موق توحاورالا ليادحور قاد ىلع مالك

 باطفقالاو كاييبالا مي دنلا وحمل سو ةيلع هللا ىلص هحورنأ لعشمالك

 لموديل !ءهللا ىلد هني لحأ لغف ىلع هلك

 دقت عار ارشلا ميج نا عفط مسوةيلمدلا ىلع د ده 1 نا ص ةمالك

 مسو هيل ا ءسأ ىلع ى مقعأا همئافش غش ىلع ةمالك

 ةدطا يف ةجرد لعا شاد لس لا ىلسديةصاخ أنار ةليسولاو هكا لعامالك

 وهيل هللا ىلص يب الا ىلع ةاللصلا ىلع مالك

 ملسو هيعمل ىلصدي هصاصتخلاو ا عبي لفن ىلع ةمالك

 مم 1

 ا السلا مهيطعرضطاو سايلار هىسعو سإ ر دارك ذو ٍلسو» عش لص هاف لعشمالك
 ىلاعت هللا تال داخاب ملس وهيل هللا لص ي ., قلت ىلع هياكل

 ٍْس
 2 هيدا يلع دومحلا ةماقم ىلع ةمال

 | رسل و ينال راسم و 5 هللا ىلص هلظح نيب قرفلا ىلع 0
 ملسو هيلع ىلص هبا مصاصتخ ودل سولا ىلع مالك ١؟5-دججلا ءارل لعملك

 ملسو هيلعدللاىلص دمع ةدا نم يئامجا مالسلا هيلع ىموم لوق ىلع ةمالك
 نوهت دع هعرشو مكْلا عمارج يثداملسو هياعدشا لص هنأو باتكلا م 5 ةمالك

 مالسلا مولع هباوأ مو همئارش يف ءاييتالا عئاوش ميج
3 

 ملسو هيل هيلعما ىلص هتما ىسقلاو بطاخلا رهو انيبنل يثلا ةرغنملا يلع مالك
 ملسو هيلعمشا ل لم ادم لاجرلا نم راثخاو لاق نايملا ةراتخلا رومالا ىلع مالك

 مدوديلعما ىلص هتقاخايسحاو ةقاطأ لدعاناو اهرارسساو ةسارفلا يلع ةمالك

 0 كي دع د سس دا لصأ نا نأ ىلع مالك

 مث ةأس هلايبياع تريوامر و نيييلا م ادقال ُه ةعداجةيدممل ١ ةلودلا هذحهنأ ! عا

 0 تس صمم
1 

١ 

 ظ ظ
1 



 5 ا ك ! ةمالكق يسد ماسويت لم دوا دو ىلا هناقم ص ةمالك

 تاي“ الا انهي انضم كلل انحف ان ىلاعت هلرف ىلع ةمالك
 رج اني دبع مكناس م َق ملسو# عملا ىلص دل اب ابط'غئىملاعت هلوق ىلع مالك

 لس هل هللا ىلع دمت رهو ملاعلا نم لماكلا ١ ناسنالا ةيترع ىلع ةمالك
 سانلا عيمج ىلا ةماع ةلاسرب سو هيام ىلص شعب ىلع ةمالك

 هجارعتو سو هلع يلم يبنلا ءارسا ىلع مالك
 نبطلاو هامل نيب مذأو اي اريل ثن 3ك انو هيلعمللا !يلص هلوق ىلع ةمالك

 ْ ملسو هيلع قلص دمشدتا دحا عدي و ةيرلالا ضعب | "ماك 1 ةمحاك

1 

 م
 1 ١
 ا
 ا

 ا
 ١ هرهاوج لرف + ةنس قوما يزاي /| ردم مهنموألا

 اريذلو !ريشب قلاب كاناسرأ انا ىلاعت هلرق ىلع ريبكلا هريسفتيف همالك

 ْ مهلا الوسر مهيف ثعب او اتي ر ىلاعت هلوق يطع مالك

 سو هيلدا لصد رظقتو ضعب ىلع مفعبأت اضف لسرأ كلت ىلاتدلوق ىلع مال ةمالا

 ملسو 4 راء ىلصدب ص ريدا قاتيملا وأد داوىلاعت هلوق ىلع ا

 ملسو هيلع هللا ىلص هحدم نم ملت تن هّللا نم ةمرابن زيف ام ىلع ةمالكأ

 عمهسفلا نمالوسر مهيف ثعب ذأ نينم وا يلع هلاك: "نم دقل ىلاعت هلوق يلع ةمالك

 ْ هيلدا ىلص يبلاو هوةيالاانلوسرك“ اج دق باتكلا لهلاي ىلاءتهلوق رةرعشمالك

 سو هيام ىلع ي ءالا يبنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا ىلاعت هلوق ىلع ةمحاك

 ا مسوديلمثل ىلص ىدملابهل وسر لمرا يذلا وع ىلاعتهلوق ىلع ةمالك
 ا توديع ىلع ةيلألا لوسر م ءاج دقل ىلاعت هلوق ىلع ةمالك
 لسوهيلعملا ىلم هباطخ يف كرمعل ىلاعتهلوق ىلع ةمالك

 سود هاى اد نيملاعلا ةمحر الا كانا را أموىلاعت هل وة ص ةمالك

 0 ماسو هيلع هللا ىلم ربنا ن مهيلع ملأسا ام لقدل ىلاعت هلوق ىلع ةمالك
 سو هيلع هلا يلص لق امو كب د ركعووام هلىلاعت هل ارق لعةمالك

 ْ سرمياع نايل“ م كرك ذ كل انعثرو هل ىلاعت هلق ىلع مالك

 1 نيم يئمالكلا 3 دقو ةروسأارخآ . (ىلا رثوكلا كاتيطعا انأ ىلع محلك

 أ يننلا هموت ان يف هحدا 1 ف ةنسىفو ها ١!ضراقلا نإ ربل يدب مومو

 اح سسس



 1 عك رابع ع م
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 راو مر 5 لصد تعمشجا اهناو لسرلا تاريخ هر دو
1 

 967٠ ةنس ىفوتلامالسلا دبع نيزعلا هالءلا ىراطاس مهتموؤا# 145 |
 ايثور نانعذر ؟لميو :ملسو هيلا ام لوسرلا ل ايا يف لوسلا ةيادب هتلاسر

 ب د

 ءايمالا بيت هباتكيف ةءالك26 <75 ةنسىفوتلا يوودلامامالامهنمواإل#
 ملسو هيلع هلأ ص ةصئاصخشو تار و هتالخاو هلئاشتو هتريس لعتاخللاو

 هرهارج نفك 114 ةنس وتلا ينيريدلا زيرزعلا دبع يدي مهتمولا م

 ملسوهيلع هلا ىلع هتازيشعو هلئاضف نم بواقلا ةرابط هباتك يف هركذ ا

 هباتك 267*ةنسىفوتلاسانلاديسنإأب روهشلا ظفاملا هنموال# ٠
 | هفورج روك ذم ملسوهيل لا يلص نومأملا نيمالا ةريس صرخت يف نويعلا دول عر تم ومص 2

 هباتك يف ةمال كي لالإل ةئسي اوتلايردبلا جاملانبا مامالاموإلا ؟؟؟ |
 ةئيدملاو ةكم نيب ليضفتلاو رلسو هيلعدللا ىلص فير شلاه داو. ىلع لخدملا

 ا ةفيرشلا هقالخاودلئا ضفو لو هلق ىلصيبنلا لاوحأن .ركذام هرهاوج نمو 8 ||

 يللا مركلادبع يديس مهنمو 9 ني "م ا
 3 ديلى يب اااه مدبةديصق

 ا دش رجالا وا بطقلاوهلماكلان ان الا يفداوق  ؟1*

 م ةس الا ةياغ يف رهوقي د محلا تافصلايف ةيملالا تال كلا درامك باف دلك +441

 / أ هديعو ناني ىف هلا ةبسنلا وهملسو هيله ّك أىلص ادم نأ ةثرعم ُِى لوالا ب *4ه]

 ' هب قبلي يذلا هجولا ىلعةيملالا تافصلاوداممالاب ملسو هيله قس 3

 : ةيللالا تافملاو ءامسالاب مل و هيلع هن يلص دمي فاصتا يف ثلاثلا بالا "4
 ا قالطالا ىلع واخ ديس هئاولسو هيإ ء هللا ىلص هلءذق مظع يف ثيداحا ةلجج ها

 رح ىلسو هيلع ىلع هدر لعقلادلاةيلقملا لثالدلا يفثلاثلا عونلا «ه©
 0  ىماطظلاهاكيحيف لوالا مسقلا ا قاخو انّ ةيقلطلا تالاكلا هباعتسا يف لصف عمم

 1 ملسو هيلع هللا ىل لص هقالخا يف يناثلا مسقلا وا

 انهي ل.مر هيلع هللا ىلص ىلا فانا نيمركذ ام يل جلا رهاوج نمو <58

 6 104 ةنسىفوتلا يفاشلا يرقلانينيدلا فرش ملمالا مهنمو و مال

1 
 أ
1 

0 

 ا م



 : ذا هرهاوش لرش

 مل ياما ىلص يبلا صئادخ و 0 ىليرأا بابثلل هتاش نحو

 امه 611 1ةنس ىفوتأا يطويسلا ظحلا ,هتموإلا 6
 | يعل اهنا هلأ نم عيجنم رثكا ا امعوتسا دقوتي وبدلا صئاسطلا ىلع ىرإ يكل

1 
 ١ ةمقاو لل ايركر رار يخأ امال ضرر جل ل رخخآ نيب ل األ ل! يو الك لوا

 لفسايف ةعئاولا يلع ٍلابأ سأل هت رش م ةرابع نيبوأ لبق 5 الة عبات كلا ىلعايف

 ١ مد كقو اع يحود ىلا مالكرتا وا نا يش ب8 كلذ دو ايابق 0 هوبات نيشحلا

 يطويسلا مال الك مغيإ !3 باتكلا اذه عبط روك نو ملعيلل اووس اذكه رمالا
 ا طخ هتيشاحو ضورلا | حرش ةمالك نوبل رمد لصفي وقوش دا رخل يف

 | !هةدرج هيمو يلظنا هتلاسر هيض 5 ةدس ىفوتملا يا مو

 ا ةرياسملا هديت يف ركاذام 36 15 ١ ةنسس ىفوتلا ماملا نب لاككلارنمو)#

 أ لعانشلا حرش يفهمالك 6٠ 1 ةنس يفوت هلأ يراقلاو اماللا مهنموإلا

 | ملسو هيلع ىلص اممبنمو اهرصنع وهو !ركنأيب :الا لاص+ زاحيبتلا نأ |
 | حرش ديس ةيونوقلا نيدلا ردصل## اسيفن ا“ د« 1 تاقن ةقلوم ا ىحرإ

 أى مرلاب عاتجالا ن ..اكق* ناك ؟لسو ءيلعدلا ىلع يتلا كرافت نيعبرالا
 ا
1 

 1 مهسقا يغر ءايامالاو ١م هثارو 2 ءاذىم «مالسل امهبلع

 ِس .وهيامشا ىلع .راتخخا يب !!لئاضفىف راما ارهاوج .باتك ميلا كاد لأ كسربو ١

 6 15+ ةنس ىفونملا ينالطسقلا مامالا مهنمو 3
 ءزجلا اذه لدا يفةروكصلملايف ةيندللا بهاوملاهباتكة بطخ 2001
 هيدمعملا ةة,ةلأ ىلع هيندللا يحاوملا نم لوالا دصقملا يف همالك 1|

 ةيوبنلا ةنيرشلا ؛اممالا ىلع يلاذلا دصقملايف هءالك مالك |:

 مس هيلعشأ ىلص هقلخو هقلخ لامح ىلع ثلاثلا دصقملا يف هءالك" 0* ا

 ماس هيلع هلا ىلص هنازجت و هتوب لئالد ىلع عبارلا دصقملا يق هءالك م
 ملسو هيلع هلا يلم هلئاضق ىلع اضيا 7 دمقلا يفدماك 0|
 ل ا يي7سس حبلا

 ا
 ١



7 

 ملسو هيلعشا ىلم ةأيبنالا نودي صخخأ 1 طعاشيا | عبار ادصقلايف همالك

 ال ملسو هيلع هللا ىلص هما 0 ىلع مالك
 ملسو هيلع هلا ىلص دجارعمو هئارسأ ىلع سمامغا دصقملا يف همالك
 هو هيلع ص هردن عظعت 7يف ةدراولات اي الا ءسداسلادصقملايف همالك

 مو هيلعم ا ىلص هتنس عابتاو هتبحت بوجعو ىلع عياسلا دصقملا يف هنالك
 تاييالاب سو هيلعقا لص هئابناىلعنماثلا دصقملا يف ءمالك

 ! 6 ةثعبلا لبق سويا هلل ىلصدتداب يع لطدمالك 5

 1 وهي أع هللا ىلص هتاقو ىلع رشاءلا دصقملا يف همالك ةدكأ

 ا كالذ يف ةريغ ثيداحارك ذو ة ةرخ .لا يف لسوديل ءاقا ىلص هليشنت لعدمدلك | 5

 ةلامر ثوبث يف همالك 96 9ا/؟ ةئرن ىفوتملايئارعشلا مامالا مهنمو# 4
 قالطالا ىلع 8 قلخح لضفادهنا نايبد مل يدب اصاشيمأ

 إ ملسو هب اعلا ىلص هجار عمو هئارسأ ةصقىلع رها اواو تيقاويلا بات < يق همالوس تل

 نوييبلا م اوس نع ملس وهيلع هلل للص هنأ لع همالك

 ء ماع هيلا ىل ص 5 قلطا ىلا هلاسرا ىلع ه هنالك

 ملسو هيلعدُما ىلص هبءاج ام لكن ةءاطلاو نامذالا بوجو ىلع همالك

 م لسو هياط ىلص هتاافش ىلع مالك
 نالغلاو ديرعلاك ملسو هيلعمللا ىلص هيلاةسنلاب مهلك للا صارفلاة رديف هلرق
 : قاللطالا لع ىلاعت للا قلخ لضنا ملسو هياعهشا ىل هنا ىريكلا ننملايف هلوق
 يظورسلا طخ نعملسو هيطهتلا ىلص هعئاصخ ةمثلا فشك هباك يف هلقن

 ال6 107 نس ىفوتملا يتيما رجح نبل مامالا مهنمو 6
 قلططا لكرلسو هيلع هلأ ىلع هليشنت لع املس دنع ةيز زدلا رشف مالك

 ملسو هياعشا ىلع هيوباو هدأ دجإ فرشو هب مدس لفت ىلع هيالك

 سهيل لم هب ناميالاب مهيل ماع قاشلا ذخاوهب «ايبنالا ريشنت ىلع إم همالك“

 08 هيلع ىلصدب روصعلا فرش ّط ةمالكا

 ملسو يلع هلل لص فيرشلا هدإوع ىلع همالك
 ا سو هيلع هللا لص هتشعب ءادتبا ىلع همالك

 مع



 2 م

 مسدحر 5 اف هش رشلا هتاف 0 هنالك

 مامودي اماما لم ارث“ ضعب ه ل ذق مظع ىل !ع ممالك

 ْ هيأت 010 م تأمر اهلا و ندعي تقل ال ل نثلاجرش يفداك

 هياددللا ىلد هير بيط ص همالكا
 ا شيداحا لج ارنم كك 86 هيعمل ا م همالكا اي

 ا مر هيلعشا ىلد مدضأ أوتىع 7-3 3 0 ردي هلا تدهش لت هياكل َ

 م لو هياذهللا ىل د فرش ةداي زي 'اعدلا لعق يدا ىواتنلاو ينةمالك

 اهم امو هه ءايبأالا لك دهيم لهل هنت ع اي ةمالكا

 ةيافوأ ةيعطلق يف لح ةءب رالا ءافاطأ نيب ةيافنالا ىلا أند ماكل 5

 تاقرافملا رث ماس ىلع و هيلعمطا ىف هتيلفلا ىلع اشيا ىواعفلا 3 هالك

 ا

 1 4٠ اة ةخس قوتا 5 6 :ريسلا بحاض يباحلا لع خ خيشلا رستم 2

 ا
 ا
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 ا

 أ
 ا
 ١

 اع

 أ نامزال وناكسم ه:هراخعالا دهمان ديسنب نايالاومالسالا لها فيرعت هئلاسر

 هرهاوج نال ٠١١ ةنس ىودملا يوادملا مامالا مهنمو
 بابي موديلا ىلع دلو روش هلا عماجلا ىلع ريبكلاه-رشيف همدلك
 ديعلا لكأي ملك مسوديل عما ىلع هلوق ىلع همالك

 يا كال يمدق ا ثيدملا يف لاغالا ل همالك

 ا
 َ يربط ا ا ها

 ١ ايدلا ديلاقع تيتا سو هيلع هللا ىلع ةلوق ىلع ةمالك

 ١ يبدأت ندحاف يلر يبدأ سو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع ةمالك

 | كيب بح لامخثالت ل دالوا اوبدأ سو هيلع هللا ىلص هلوق لع ةمالك

 : ارشع هيلع هلل هللا ىلص ةالص "يلع ع ىلص نم سو هيه لص هلوق لب اعمالك ةدحأ

 ( هومر الو هوب رقت الف ادع تيس اذا دو هيلع هللا ىلص هل وق ىله ةمالك 0

 نييببلا مامات ؛ك ةمايقلا موي ناك أذا سو هيلع هللا ل وق ل ةمالك 41

 لكلا عماوج تيطعا سو باع هللا لص هلوق . ا دك
 ا ةروس تيطعا سو هيلع هنا ىل إم هلوق لعةمالك 06

 مما تت ا ممم

 ع



 محا ىلع علا رع ع ع دع

0. 

0. 

 مارس اص اع أن أن
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 7 شيرملا تق نم يسركلا يأ تيلعا لسو هيلع هللا | لم هلوق 1م
 ءايبنالا نم نحأ ظعي ملام تيطعا لسد ف هياع هللا ىلص هل وذ يلع ةمالك

 ةقتاوخو ةعماوجو مالكلا تاوف ت يطع سو هيلع هلام هلوق ىلع ٌةمالك

 | تاوطلا عيبلاةاروتلا ناكم تيطعا سوو هيلع هللا ىلص هلوق 35 ةمالك

 | شرعلا تت زاكنم ةرقبلاةروسر خا نمتاي الا هذهث يطعاهلوق 3 ءةمالك
 لاصغم ثالث ثتيطعا ! سو هيلع هللا ص هلوق ّط ةمالك

 اسمخ تيطعأ سو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع همالك

 باسجر يب ةنجلا نولخ دي يتم !نماَقلانيمب:تيطعا )سو ديلء ها ىلص هلوقىلع همالك 060

 ضرالا يف نّيماءامسلا يف نيمال يفاهماوأسا ملسو هيلع هلال سهلوق لع همالك
 اليلخ ينذذتا ىلاعتو كرابت هللا نا لسو هيلع هللا ىلص هلوق لي همالك
 ليعامسا دلو نم ةنانك قطصا هللا نا سو هيلع هللا ىلص هلوق ةْلَع ةمالك
 ليعامسأ ميهاربأ داوم ىقطصا هللا نا لسوييطشاىلص هلوق ىلع ةمالكا

 ةاروثلا ناكم عيسلا يناطعا هللا نا ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلإ ىلع همالك
 , ءارزو ةعبراب ينديا هللا نا صو يلع هللا ىلص هلوق ىف !ءةمالك

 !ًرابج يامل واع رك دبعيلعجهثانا لسو هيلع هما ىلص هلوق ىلع ةمالك
 انا ينامجي مل ىلاعت هللا نأ سد هيلعمللا ىلص هلوق لع مالك
 انأ هلل مملعاو ؟ ؟قنا نا سو هيلع هللا لص هلوق ىلع همالك

 ءايما يل ناملسو « هيلع هللا لص هل اوق ىلع ةمالك

 اقاخو انكلف تشعب امنا ملسوهيلع هلل ىلح هلوق ىلع همالك
 دلاولا ةلزنمب مكانا اها ملسو هيلع هللا لص هلوق ىلع همالك
 ةادهم ةمحر انا املا ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع همالك
 قالخالا ماص مقال تنعب بويل لم هلوق ىلع همالك

 اباذع ثعبا مو ةمحر تلعب امنا لسوويلعهَناىلص هلوق ىلع همالك
 اتنعتم ينثعيملو اغلبم هللا ينثعب امنا لسوديل اعلا ىلص هلوق ىلع ةمالك

 يبل ىلع ناغيل هن ا لسرهيلعّنا لم هلوق لع ةيالك

 ةمحر تعب امئاو اناعل ثععبا مل يفا لسو هياعمشا ىلع هلوق ىلع همالك

 عرس نم ءضرالا هجو لعام رثكأل عنشألا يا د يفا ثيدح ىلع هالك
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ْ 
| 

/ 
 أ
 ا

 ا

 ا
ْ 
 ا
ٍْ 
0 

 ١



 روج ىلع دهش الينا و .ودياع فل ىلد هلرق 0 ُط 00

 ديملاب سيخ ل يلاإ «دويلعملا لص هلة لع 5 1

 0 !دجا دج ف ورشلاه يستر + ىلاهلا بع نيد مانا !سوديلا هللا يلح هلوق لص مالكا

 باطملا دبع نيل ان بذكالا يبنلا اذا !. .دديلعمشا لح هلوق ىف لع مالك
 برعلا برعأ 0 5 ميلعملا ىلد هلق ىلع ه«الك

 ا مام م كن اولا نب نا انا مسمي هلل ها ىلع هلوق ىلإ 1 هنالك

 مقا اناو اناو ىلدعإ 5 م ءاقلا وبأ انا مسد ردي نا ىلص هأرق لعدمالك

 ا ةمايقلا رت اعبت ءاع ييلالا راسا انا م ديلا هلل ىلد دلو لعملك

 ا اوذعب اذا اجورخ سادلا لوا انأ ملسو هيلع هلا يلد هل رق ىلع هءالكأ

 / ضرالا هلش قشات نع لوا انآ ملس 20 هلاىلص هلوت لع 3-3

 ا
 ا

1 
 إ

 أ

 / ا

 ٍإ

 : ربقأا نع قل را كرداو ةمايقلا ا مد دار كيت انا هلوق 3 همالؤ

 ا رثنالو أ هايدي ةيالر ةمايثلا هي ءادإو ديالا هلوقلي هامالج

 رفع الو نيل.درألا دئاق انا لدول ههاىلصدلوف ىلت همالك
 59 | انا |رديلعسا ىلص هلوق لع همالك ب رعأ انآ تردي ص هلوق ]2 هع

 ضرما لب مطران ل ,رهيلطمشا ىلع هارق لع مالك
 ١ ةمحرل ا ينوذب والا ينو مشاكل او يفق“ اودهاورمع انام ال !اهياع هلو اوق ليهمالك

 ميهارب اربا ةرعد انا لس ديالا لسهلوق ل رع همالك

 رع نب يسع سادلا لوا انا ل هوديإ هدا لص هل هلوق ىف ىلع همالك

 مقا نم نيئموأ أب ىلوا انازم روياعهلاىلص هلوق لع همالك

 مد يب نورق ديخ نم تش م وويعملا ىلسءلوق ل ىلع همالكأ

 ملكلا عم ءاوحب تشب ملدووياعهقاىلص هلوق ٌَّط ةمالكأ

 || دم م ريخو مشو يسيعو يسومف محارب ارباو حرز ةسم مدادلو رابخدلوق مهمالك

 يرق سأانلا يي .وويلعما ىلص هوق ىلع هالك

 يرصب روصقهل تةاضا رون أبنم عطس يبتحضو نيد يأ تارهلوق لع ةمالك

 مالقالا في رصديف معسأ ىوتسم ترباظىتحيف جرعم اللا أه اهياعهل وق لع همالك

 ابهذ ةكم هامل يل لميلر <يلط ضرع سو هيلع هللا لص هلوق لع همالك

 راثلاو ةنجلا ص تشرع © تضرع لسوويلعهلا لصدلوق لع مالك



 ا

 يريمصو يب الا عطقني رهصو بست لكأ سوي هل ىلص 0
 دسجلاو حورلا نيبعدأو ل تك ثيددو قاخلا يف سانا ل راك ثيدح ل همالك © 8

 ..وويلعهلا لص ةفيبلا هلاوحاو ةفيرشلا هلئامش لع همالك 04
 ينم ددلا الو دد نم ثسسل سويط ىلص هلوق ىلع همالك 2 58*
 دحا يذاوي امو هللا يف تيذوأ دقل سوويلءهللا لص هلوق ىلع همالكا 20*

 ١ عامل ينوقتكر تو رمش تاط ىموه لل وأ مموويلع هللا ىلع هلوق لي همالك 0
 / ةنللا شاير نم ةضور يربامو يقبب نيب اما سو هيلع هئاىلص هلوق َلَع همالك 056
 ا رشبلاهيطنمأ هاه مامتاي الا نم يطعادقرالا ءايبنالا نم يبنن.امداوقلددمالك 1

 || مالسلاهياعدرا ىتحسيحور يعمل درالا "يعي دحانمام هلوقىلع همالك
 ينعافش هل ثبحو يريق راز نم لسودباعدما لص هلوق 5 المالك هد

 261٠١1 ىفوتلا يدسيشقنلايقورافلادجاذيشلا ينابرلامامالا مهنموإلا 0
 ملسو ديال ىلص ةينسلا هعنس ةناعم يف بيغدالا يدنا وكم مالك
 لسو هيلع هللا ىلص ةيدمحملا هتقيق لت همالكأ 0

 ' 6 رشع يداملا نرلا لها نميساذلا يدها دمع عييشلابنموإلا 00
 ١ ءايبالا ماخإ وديطملل ,ىلص همسا لي تاريخا لئالد حرش يف ةمالك |

 || لسوهيلعدلا صوعدستسا حرش ف همالك ه1«يادلاهمساجرشيف ممالك 01 ا
 سوديلع شا لص لضةمدعسا مرش همالك ا ه5 ١

 ا ا

 10 ل

 مك . 0

 دوهيشملاناكملا بحاص لع لص عببللا لئالدلا بحاص لوق حرش يف همالكأ 0 0
 للا كراونا رج دم انديس لع لص مهللا لئإل دلا بحاص لوق حرش همالكا ه5

 هرعاوج لعق 2 تق حس يفودلا يجانحلا باهشأا مهنمو اب ه8

 اًجيرسسم اهلم دب يرمما ةايل قاربلاب يأ يبلا نا هلرق صافشلا حرشيف همالك
 حر فور امو ىلامآ هئاسا نمنيعسا يبلا يطعأ هللا نا هلوق دنع همالك ه١

 مهسفنا نمالوسرمهيف ثسيذا نينماولا ليما "نمدقل ىلاهتهلوقريسفت يفةمالك هولا
 ةمحرلاو ةقأرلا هجمت نميبدلا لأ ىلا.ةهللانا دهن رفعج لوق ددع همالكأ 20



1 

 ْ ر كل روخ يئايح سو هيلع هلا ىلع دلوت حرش يف هءالك
 كردص كال حرمت ملا ىلا. هلوق ريستت يف همالك
 ١ !دج سيفن» الكوشت .ه تنذاجل كلنع هلل افع ىلا“: هلوث ريستت يف همالك

 ْ ٠ رغب الو مذآ دلو ديس ا سو هيلع هنا ىلع هلوق حيرش يف همالك
 (]  دلبلا اذهب لح تناو دلبلا اذهب مدقا ال ىلإ 7 هلوق ريسنت يف همالك

 2 جوا ام هدبع ىلإ ىسواف ىللعت هلوق ريسفت يف همال
 قاخ ىلا كناو ىلاست هلوق ريسفت يف همالك
 : ضب لطب انا. ف3 لسرلا كالت ىلإ“: هلوق نيسفت يف همالك

 ا ةلخقب سو هيلع هلا ىلم فيرشلا هدسحي ءارسالا نا يف همالك

 ا اهلهم يتوأ دقف ءايبنالا نم يبن اهيتوا أ لك يرعشالا لوق ىلع همالك
 ا ةيدمحما ةقيقطلا لت مالكلا هيفو لسو هيلع ها ىلع انيبن
 هلا بييحةاروتلا يف بوتكم اسر هبا هللا ىلع وهف اهشلا لوق لي همالك
 | دومحملا ماقالاو ةعامشلاب سو هيلع هللا ىلنعهليشفتيف لصف اهلا لوف لمهمالك
 ا ضرالا نع قشنت نم لوا انا لسو هيلع هلل ىلع هلوق لع همالك

 ا م ..و هيلع هنثأ ىلص هتازحتعمب هيظعأ وهيذلا ثارقلا زاجتاّلع هياكل

 ا ارلك ضرالا عاتب نم لففالسو و هيد هلا ىلد هربق عضومنا ل ةمالك

 لسوويلع هلا ىلع يب ١“لا روئنم ارق ةلخمأ ينال عيجج ناو جالااةصق ليدمالك
 ا
 ا

 || 961١١1109 ةنس ىنوتلا قح ليعامسا هل هللاب فراعلا مامالا مهنمو 9“
 0 انلوسر كيو دق انك لها اييلا.ةهلوق ريسفت يف نايبلا حور يف همالك
 ا يبنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا ىلاعت هلوق ريسفت يف همالك

 ا مهيف 0 ناكامو ىلاعت هلوقر راسُفتا يف همالك

 ١ نوم, مهركس ينإ مهنا ك 9 ىلا هلوق ريسفت يف همالك

 | ءارسالا ةروس لوا ريسفت يف همالك

 ) نيلاعلل ةمحر الا كلب هس 5 ىلاعت هلوق ريسفت يف همالك
 مهسفنأ نم نينموملاب ىلوا يبالا ىلا«: هلوق ريسفت يف همالك

 ازيدلو ارث ادهاش كانلسرا انا ا اهي لا هاوق ريسفت يف هءالكأ



 0 ١ ةواكسلا كاناسرا 3 ىلاعت هلوقد ريسقل يف هنالك هوك
 ا سي ظنل ىعم ريسنت يف همالك 2 ه3

 ا قملا نيدو ىدملاب هلوسر لسرا ي يذلا ره لا: هلوق ريس 4 ةمالكا ءفم

 ىرخأ ةلؤن هآر دقلو ىلا“: هلوق ريسفت يف همالك 3
 : دمحا مسا يدب نم يق أيل وسرب ارشبءوىلا»# هلوق ريسفت يف همالك 2003700 |

 ١ نودجم كبر ةبعت تلا ام ىلإ: هلوق ريسفت يف همالك 30 أ
 ىفرات كبر كيطمي فو. لو ىلاس# هلوقب يلفت يف همالك ا 1

 كاردص كإ حرشت للا ىلاعت هلوق ريسفتيف همالكا 1

1 

! 

١ 

 ؤ

 ؤ

 7 1 ةنسدعب شوتا !غابدلازب رعلادب عيدي سريبكلا ثونلا ونمو« هلأ

 رااةجلا لها ءامسا امههفرهثلا لوسر امم جرخ نيذللا نياتكلاَل لي هنالك 007
 فرحا ةعبس ل لزنا نأ رقلا اذه نا ءاسي# هيلع هللا ىلع هل وق ّس همالك ا 511 ا

 ١ سو ف ةيلع ا ىلع دقع انديسحور ودحاورالا .ناطلم ٠ نال همالكا 1 ١

 ا ملسو هيلع لل ىل م وناذ ومو اياعب الاد تاعياملا ملا ل لع همالك 131

 ا عابتالا 0 :رثك يف انيبأ مان «نيلس .رملا يف سيل هناوقلا اسرلا ءاز اردحا ل هنالك 11

 مانا يف ويعمل ىل د دوجرلا كيس ىأب نم شط هنالك 5 ا

 ' لمو هياعهللا ىلع دوجرلا ديس نع مولا ءادتبا يف ليدبج رخ أتي همالك 1
 | ناسحالاو مالسالاو نامالا نع يبل أينما لدم تبدع .ليدمالك 00 ١

 || هتدهاشموهرونو قتلا نم قرت“ ومهتا ذسنج نم ءايبنالات ازمه* نا لع ةمالك

 ٍ :| هنشرعم ردقىلع .اهنال قاطتال ىلاعت هلا ا هلفف اا تالا

 | هعابتا الامهعسوال اوشاعول مالسلا رمسياع ذوأ ادوىسعو ىسوفل نأ ىلعفم كيك

 ظ لسوعيلعلا ىل» يبا ةدالو تقو ىلعش مالك
 اهريغو ةفيرشلا هتيطيف يف سو هيلععللا ىلع يب لأ رعشلا هنالك

1 

11 

 ضرالارارسا ندر .رولظاا سووا هلى لم دمهان هيسرون لول *نازيرب“ !يفهلوت ١
 ا
 ا
 إ

1 

 ملسو هيلع ها ىلح يب 1! ةيشن ل 6 ةمالك

 ُ ملسو هيلع تك لص فيرشل ثأاأ ةردص ش : ةمالك

 ا تارم ثالماسو هيلع ىلم اص يبل م

 مج



14 

 دم

0 

 مالا

 دعما

5 

11 

1 

 | سلذ !.قلاو لاعتدل اوقىلت ةمالك 81-- نوني 5 ياصانوىملاعت هلو ين هالك 3

14 

 ا نرسل ملسو هيعمل ىلص هئارسا َّط 2
 ا ىلاعتماد دنع :أاذزانسه تاقراهلا مالع اانسدأر ما ىنمملا تاو صميبك لتدمالك
 ' نيلاملا ل 1 ءقلخخا زعاوها دان ديسن أوو 28 لوناو وبك 1 نوب قرفلا ىلع همالكا

 | م تاذا 9 كعمل اعقب ارداش نأ ملهّنأو سأنلا ىنعر ةيآلع هنالك
 و

 انييم اهتناكأل ايقنت انا ىلاعت هلوق ىلع هنالك

 هنأ ناىملاعتهلرقو ادحإ هييغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع ىلاعت هلوق ىلع د الك
 + الا يف تاروك لملا سيلا 0 0 ردي لصدلال وسر أو ةعاسلا إم دنع

 | ملسو هي هدذع 0 ىلح ي 23 ىلع ةالصلا فاصوأ ضعب ىلع هنالك

1 
0 

 ا

 ا

1 
 ا

 ْ لجو زعدشا نع عاطقنالا بجرب ةعبرالا ءافلطا نيب قب رفتلا نا لصممالك
 سس هيلعدشا ىلصةليجلا هناصوأ ن ءهقاط رادقاليلق نيش ثرو مهم لك ناو

 قاطب الرفيكلال اذابءةيمرلالا رارساة فر م يف غلو لسو ديلع هللا لح ىب لا ناو

 : هيفملسو ةيات هللاىلم يب هنأ روشمحو ءارح راع يف نيخلاصلا ناوي لد 0 هنالك

 : تارا ن منوررنلا ىل طعام لدم يطعا نمهتما ءايلوا نم نالعدمالك
 ١ ةمايقلاموي لاق مكرم اةيغيا للعلا لم ىنلارون نا لعدمالك

 ةلكقي ملس وديلع هللا ىلع ؟يبلا ءايلوالار كف ر لعملك

 أ

 ا
 ا

 ا يلو هيلع ىلدىب كة دعاشم دعب لجو زعدبر دبعلا ةدهاشم, ص همالك

ٌ 
 أ
1 

1 

| 
 ا

 نمل نحذ ك ملسودبل هللا لمينا كلَ ةروص رام حا ع هنالك
0 : 

 ا ةنايقلا موي ملسو هيلع نأ ىلص هديب روكي يذلا دخل! ءاول لا مدمالكا

 مهتادها شح ءايبنالا اهتعقو فيكو ىبسملا هللا ءامسأ ىلع همالتك

 : ّ د هلال در رون لمي وأ تا !ةرادلا نم قوات قباني الدنا لع همالكأ

 ١ فلا ةئامىلا ماعسفلا ةئام شاعول ماللا يلع ليريج انهيسنا ىلع همالك
 ٍ ملسو هيل اعلا ىل< يب دا ةلرعم نم اعبر كردا 8 هلةياهن ال اهىلا ماع

 ادد سيت حرش وحو ةيشيشلا َه مالصلا حرش ىلإ 75 بالك

 أ
 ا
1 | 

1 
 ا

ْ 

 1 | لمحت ىف اً امم ى ىرقا ٌةروص تناكاو هناو مالسااهيلع مد ة ةروص ىلع اعمالك

 و هيلع هللا ىلع أ يع دوجولا ديس هللا قللخ رارسالا

 1 ُذ ةدهأشم دل د تاصحا اذا عيل ناو مالظلا لهاو روخ 1 لعاتف ع ةمالك



 1 نم نأ لا لمح ةلققل 7 يل لدم للص يب 7”

 هيف عموم فرش يو هتبق 3 دوجولا كيس ور ناو خلد ل لع 3

 ةيحلأ يف مروزيهتمأ يف ةميلظعلا هتيم مسوهيل دلل ىلص يبنلا نأ ى ع ةمالك

 | هرون نماباصا نال مدوديلعلل لص يتلا عت الصلابدب زتةدجلا نا ىلع همالك

 | 61 ١؟؟ ةنسيؤوتملا ةيرللا تهاوملاح راشيئاقرزلا» ْ ١ هامالا مهر

 ةيدما ةقب 5 ىنعم يف هنالك ارعأو وج ن#

 نييسلا قاثيم هللا ذخا ذاو يآ رب ف7 يف بالك

 دوا 6 هللا ىلع ذم ع ركلاهءافعا تم ىف عال ةعقبلا لشف ىل اء دالك

 1| يبدأت نحأني ينيدالجوز رع هللا نال موديل ءدالع هلوق ىلع همالك
 أ( اقحالالوقيالو حرعمل اسودياعما ىلع ناكو بعاوملا بحاص لوق ىلع ام همالك
 يحسرلا ةلاح ايدلا نعد أوي ناك مل اسود مد ىبص هنا هلوق لع !ءةمالكأ

 ىبلأ ىلع ناغيل هنا لس هلع أ ىلص ىنلا لب ىلع م

 يبلا اهيا ايلوسرلا اهم ! ايةبطاخو مهئامماب ءايبنالا بطاخ ىلامت هنا يشمل
 سو 4 هيلع هللا ىلع هاب مءاعد مالا ٌّط مرح ىلات هنا 0

 هربث يف يح لسد 4 هيلعدللا لص هنا قيامالك

 . هيلع هللا ىل دب ةصفنم ةئجلا يف ةرد ىلعأ شو ةليسولا لي ةمالك

 1 ماسلا نالاوجاصلا ياسر عار ماشي د» يفمالسلا هيلع دل رق لية مالك
 تاجرد مهعذعب عقر درو ىلا هلوق ريسفت ّص ةمالك

 رع الو ريع رثشموإ مد دارج كا نا ارسل هللا ىلص هلوق لع ةمالك
 مدقق متادهبف هلل ماده نيذل ذلا كلوا ىلاعت هلوقريسفت يف مالك

 لس هيلع هلا ىلع يبنث بحلا تامالع ىلع ةمالك
 و هيلع هلا لص | هيلع ةالصلا ةليغف ىلع ةمالك

 ةنطب يمشي يخا نالاقفإسر هيلعمللا ىلص يب 2١ لجر ا ثيدحلع ةمالك

 ناطي دلال ضرعف يلصب سرويلعشاىل مم ناك يدح لعامالك
 ةيايقلاموي ةعافشلا ثيدح لصفمالك

 1 ةيهوالا ىوعدب صقخ 4 هنا ءارمل ديف ِس وويل مهن لصد دمام عيج



 ني ١١ؤع ةنس ل وتلا يسابالا ي هلا دبع خيشلا يديس مهنموألا د

 شيش نب مال الئا دبع يديس بطقلا ت اه ع هحرش هرفاوج ن | ا
 ةيدم دلع رزقك فرك جب لالوق 0 حرم ايش يدمالك < 533

 9 ما ةبر ىلع ل اياد لوا مالا 5 ناكفر 5 | عييذلا لوقف لف ام ةمااكل 34

 3 عيفاب را !ا م اديانك يف كاك ينابادلا ي ين | عيد رهاوج نمو نأ 166

 9 السلا مهياحايينالا نييماللا تا نايصعلا رودص 0
 ةساخلا ةياغ يف وهو هتاذدو ىلا : هلا تا هذ هبأثتملا ىلع ةمالك 1

 اد

 0 5١؟ةنسوتلا ىركلاىغل ا مع ديسأ ايديس مهنمولا ده "1

 مظعالا باج ص ةمالك 1 أ ةيدلا تاولصلا ىلتهدرش ةهرعاوج 3 3

 ةمل وردا ن «لادبع دي ناد مه

 ةمبم ةمح دئارق هيقر يودلا دمحا يديس ةالص ىلع هحرش يف ةءالك

 هرجاوج نمو 96 ٠١١4 ةنس ىفوتملا لقا نايا جيرشلا مهتم و6

 ادرف ادرف لودي مقا ىلم يبالاءايمأ يلام ىلع ثنا_رلطا ىلئال حرش يف ةمالك

 هرداوج ندر6#١؟ ١6 ةنس ىفوتملا يدايب زا غتر. ديسلا مس و1
 هللا نا رمثادلا ىلحالا هلوق دنع يلازنلا ةديقع ىلع ءايحالا حرس * يف ةمالك

 مما نييبدلل اخ ل هيلع هليأ لص ادهم لسرا دق ىلاعتر راوي

 ا باذآو ةروثخلا ةنيدملا ةرايز ىلت ٌةمالك هرهاوج ندو

 م د هيلع هنأ ىلع 5 لوسر 0 ةالصلا ةليشف لَم همالك هرهاوج ندو

 ملسو هيلع 5 ىلد ةفيرشلا هلئامخ يف ةمالك هرهاوج ن و

 ا ١١١ ةنس ىفوخلا ينغربلا هللادبع ديسلا يديس مهنمو 9

 8 هحرش هرداوج نمو ةريفك دئاوف انه دم تلقنو ةيثبشملا ةالصلا لع

 هرداوج نيو



 الك

 مم

 م

 مللأ

 ملا4

 م45

 ملا

 م

 ىو ةل هلع صراخ ىبلا لأ اضفيراعلا رهاوج بانك ن مثلنا هنملاث رهف

 ملسو هيلعادث ىلص ينلاةلاسر ىلع همالكهرحارج نم الكي يلازغلاءامالامهنم وا

 ثارقلاب ملسو هيلع ىلص دم اديس هينصو ةينيل هل بيدأت ىلع هنالك

 سو هيلع لص ةقيرشلا هتروح نسح لع مالك

 هرخاوج نف >«يواصلا دجاؤتلا اهب فراعل |.بتمود#9 م

 هلشفو ملسو هيلع هللا ص هللا لوسر ىلع ةالصلا ةليشف ىلع هالك

 ملسو هيلعدتلا ىلص هقالغلا نسا لع هالك

 مشو هيلع و ىلد هقدع يلع عهلادلا هتابآ او ءةازيعم طع ةمالك

 سو هيلع ىلسةفيرشلا هنأو وشي ةئارق تايآ ةدع ريسقت يف همالكا

 ريدردلا رزويش تاولص حرش هباتك يواصلا فراعلا رهاوج يربو

 ةلضاقلا تاولصلا ضعب حرش ع هيف ةمالك

 سو هيلع هللا ىلص هيأ اع ةالصلا ُُق انديس طظفل ةدايز]ع مالكلا

 دقعلا باتك يف همالكهرهاوج نمد 26سي ردأنب دهأ يديسبطقلا مومو

 نيتلاكيت أيرتح كبر دبعاوىل أمتهلوقلد ريسقت كلذ نمو هب اع اذحال سيلا

 جتانلاةالص لطيفا ءملارهاوج يف ةمالك مرعاوج .نف 4يناجتلا بطقلام بنمو لي

 ناميالا الو باحكلا ام يردت تتكلم ىلاعت هلون ريسفت يف همالك
 ناك ام عدبا ناكمالا يف سبل يلازغلا لوق لع هءالك

 ةظقب ملسو هيلعمللا ىلصدللا لوسر نع اهاقأت ت تارلص ةدع حرش يف 3

 لالا ةرهوج هتالص حرش 3 ةمالكا

 ةبدمالا ةقيقملا يف ةيينلا ةالصلا حرش ُِق ةعالك

 ناهربلا قيقحت هباتك هرهاوج نف 6 ةمادقنبا سابعلاوبأ مامالامهنمو ع
 هفورجانح روك ذم وهو ناجلا ىلا ملسو هيلعهل ايس دحم ةلاسر يف

 قملا لوقلا هباتك هرهاوج نق 3 رازجلانباب دهشلا يعنيدلا رونمهنمو ق3
 هفرري ةروك ةموحو قل لقا مو هيلعلا صا دمع نايف

 يقانملا قرشا يف يقانلا فلا دباتك هرهاوج نفا6## بيبحنب نييدلا ردب مهنمول#
 ةيوبنلا لاعنلا حدم يفلاعتملا حتف هرهاوج نق 2 يرقملا مامالا ميتمو 9ك

 ا لا
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 لاثملاعم هفورجي ىكذم لاع ما جعف نم لامآلا غراب هتيعسرصتخمبةترصتخادقو

 هلل ىلص هتيؤرديفي فيرشلا لمنلا لاثم ل لمح نا يف (ىلوالا) دئاوف سمح 0 50غ

 نيفراعلا ركذب قلمتأ (ةيناثلا :دئافلا]ىرخادئاوف ركّدو مانملا يف سوهيلع 06

 لرييقثمدلا نييبرفمللا بيطلا دمحم ديسلا هيخاو كرابلا دم ديسلا

 دنع هبتك بيطلا دم ديسال ةحيصت باتك ةروص 96ةئلاثلا ةدئاتلا# 06“
 | لشت 96 ةعبارلا ةدئافلاول باتكلا اذه فام زيقفلا مهنم ةعابجل هتافو كا

 نالا نيعسنلا قوق رمعملا يشل ملاشادبعتم يا يف جاَيزاجا لع
 يواعلا ساطعلا نسمح نيدمح اد يسلاةزاجا لع لّوشلا يك ةدئافلا

 ؛( لوسرلا ئاش لع لول ىلا مراصلاهب امك ءرهاوج نموال6ةيعت نبا ءامالا مهتمود#
 ْ لوسرلا بس نم ىلع لول ىلا فيسلا هباتك يف ىبسلا مامالا مالك نم «يشركذ

 ْ | مانالا ريخ ماش ماكحا لعماكملاوةالرلاهيبنت هباتك يف نيدب اعنا مامالا مالك 0

 | هباتكءرهارج نم 6 يرئازجلارداقلا دبع ريمالا هئاب ف راعلا مهنمو 9ك
 نا ا ا

 ادج اسيفن امالكةيدمحلا ةقيقحلا ىلع ماكتو نيلاعللةمحر

 هللا نوعيابي اهنا كنوءيابي نيذلا نا ىلاعت هلوق ىلع ةمالك
 هدبعب ىريمأ يذلا نايس ىلاعتهلوق ىلع مالك

 , 0 تمبحا نم يدهت ال كنا ىلاعت هلوق لعاسالك
 ماركا رعشملا دنعهتلا اورك ذاف تافرع نم متضفا اذاف ىلاعت هلرق ىلع ةمالك
 1 ًاريبم اجارسو ىللاعت دلوق ىلع همالك

 || رداقلا دبعريمالاماقم ولعيف ١15 ١ انييمال كلل انتتف انا ىلاعت هن هلوق ىلع ةمالكر

 هباتك يقوركذ ام هرهاوج نمو 2 هركذمدقتدقو يرقملا باهشلا مهنمو لي ١ .م+

 يمالاب ملسو هيلع لمص يبنلا فصورلع مالكلا نمبيبطلا جفن
 ةروثلا ةنيدملا يف ملس وهيلع هللاىلص ىبلا راث أ نمرثا ىلع مالك

 ماخلا يف ملسوديطللا ىلص يبتلا مهسقمب ايكر ٠٠6
 ملسو هياء هللا ىلص ةئيدلل مودقلا دنع بدالا نسحب قلعتن ةدئاف ركذ ٠
 سوهيلع هللا ىلص ىبلاب هلعأ قلع نم تاجاح هاضق ىلع همالك ١

 ملسو هياعهّناىلص يبلا داوم لافتحالا لع همالك ٠07
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 سو هيلع هل ىلص يتلا داوم لافت> الا ىلع همالك »كي ناكل نبا مينمو 0 اد ا
 هفورحب وبلا دلوملا هرهاوج نمو #مدقلو وسلب أنا فراعلامهنمو 9 اء ال ل 1 يي َ : 1

 ا هيوبنلا دارا هرهاوج نمو ا ةيقذاللا4 ب نوفدلايإ رذلا نهصزيشلا بمول ا
 هفوزجبانهروك ظمريبكلاهداومرصتخم رهارج نمو 26 مدقنو رح نبامهندو لك 7 ١

 هرخاوج نمد 09 ٠ةنساهيف وتلا قشمالاني دبامد محاد لا مينو ١ اه ؤ

 أ
. 

 يعم را ف هنمتلقلو ضراقل! نب ناويد ىلع هحرش هردأوس نمو 15 ا < هم رخأ نأمل لاسعار اوك 1 5

| 
 ١

 ناسا ىلع مالكلا هتمدقم يف ركذ دقو ىنباسلا رح نب دلوم لَ هحرش
 اهناشإق ترحيل تالاندحالا ضهب لقنو اهدئاوفر يوبالا دلرلل مث ةعدب

 ا مذآ دلو ديس موت ماعلا اذه فرش يذم 9 دملف رجب لوتىع ةحطك 158
 ١ تيلسملاو كايبالا درعس سود دلل يلددب لكوربح نبالوذ ىلع ةمالك 1
 ماظلاب ةطالاتالاكذا ارءاسفسو هيلعمللأ ىلص هيف مجوربح نيا لوف لعامالك 17
 اريذقو اشيمو ادهاش كانئسرا انا ينلا اهيا أي ىلاعت هلرق ىلع ةمالك 11 2

 نيا قايم شا ذنل ذدو ىلاعت هل رق دمالك 00 ا

 ْ لسوديلعهللا ىلع يسطلا هروهظ رخآت امئاد رحح نبا لوق لي مالك 11/
 هدتنإ مهادهبف هللا ىده نيذلا كئاوا ىلامت هلوق لعتمالكا 11
 | ةبآلا لوسر مءاج دقت ىلاعت هلوق ريسفت يفةمالك 1

 ا للا تيياوالا دي سودا سوديلع هلا ىلص هللا لوسرو رج نبأ لوق ىلع همالك 1155 |
 ا سو هيلع لأ ىلم تازجملا بحاص رجح نين لوق يلع ثمالك 11

 ىضري تحمل سو هيلع هلأ ىلص هيطعي لاعتهنأب هصخو ريش نبا لوق ٍلَعةمالك 1١56
 ملسو هيط هنأ يلص هيلع ةمعنلا ماقاب هصخو رجح نبأ لوق ىلع ةمالك 8
 ملشو هيلع ىلع ردصلا جرشب هصخو رجح نبا لوق ىلع ةمالك 0 9
 ماسو هيلع ملأ يلص هتايجب للاعت هماقاب هصخو رجح نيا لوق يلع ةمالك 8
 سو هيلع هللا ىلع هيلع ةاللصلا ماودب دصخو رجح نبأ لوك ىلع ةطا خاكح
 ةدئال ذوهتوبت قبسي عسر هيلع هللا لص هيت فرش اعتدنا نالوا يعامالك 11

 ملسوءيل قاع يبنلا اروقو لا عت هلل ارو نحر شايف ىسلبادلا ىراملا نع ةمهم
 ملمر هيلعدقا لم ىبلا اهم قلخ ىتلا ةنبطلا ناش يترجم نبا مالك رش 1١١5
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 ةيعيط يلد مدا نآو نييبنلا ما برتكع هللا دنع يلا ثيدح هحرش 1 م

 ص هيعشا لد هل هم دال رك دنع مايقلا ناسا يل ت6 01 تا م |

 سو هيلع ىلد متدالو دنع همأ نم جرخ يذلا رونلا ىف اعمالك 41 1

 سوديلو هللا لوم ادم ءامم كلزلف ردع نبا لوق لع ةمالك 5١م

 ةكراملا ةييلأ دلح فرش قاعات ةمح دئاوأ هياوورالولا رهش ىلع ةمالكا 117

 نفدو ةكجداو مل اسوا لص منا ريغصلا دولا ميل برو ىلع كد

 مدقع ةطساور قلما نمدومةناره سودا لمانيتة رحنا لرقلدحرش 15 3

 (( ادزيمو نيتس مسي أومن آنا مطوصأ لع دالوالل و ماو مو ةيدلأب

 1 يفليألا قوس فورعأ ا ناككلامل !وديطعمللا ىلح هدوم لعن !يلعدبالك 1١م

 ملسو هي اع هللا ىلص ةميل تدع نضرعا عضارملا نا رحح نبا لوق ىلع هءالك 11

 ميظحتلاب ةزخغ ظافلالا نم طاعولا ضعبن 3 .ردعيأ,ق رجح نبا ظفافأ ىوتل هيفو

 ملسو هيلع هلل ىلع ىبل لا ةعضرع ةميلط ةكربلا ند لصح ام ىلع هالك هع

 سو هيلعدللا ىلص ةفيرشلا هديب هلحم يف دوسالا ر دخلا عضو ىلع همالك 10

 ينام ىلاعت ايسر ا ةنسئيسر 1 اسوهياع ىلص غلب هنادلوق لعد .الكأ عمال

 هباثك هرهاوج نم الكي 145 ةئس رهو يف فرهاياشلا لتفاملا مومو 2 ا تو

 تثير ةمزاللا هدئاوف لك تايثاب هترصتخا دقو ريدكلا جارمملا رصعفلا

 اياب رشع ةعبس ىلعيلصاكل مش رهو يماشلا عرعر مت يادل جابنلل
 ءارسالا ةروس لوا ريسفت ىلع لوالا با ابا يف ةمالكأ 11

 مسا ة يس لوأ ريل ف لع ينادنا بالا ف كما

 ىلا وكرأبت هبرز سو هيلعتا لص ينلاقبوو ىلع : 0 يف هيك 11

 لس هيلع ىبص هب هارس الا عوتو نكس نامز يلع ٠ علا ب كا

 ماسر يفا لسد مسالا هيك 0 ا همالكا زك

 جار ةفاحتم ! ين غبزلا لها ةيبش مفر ىلع سداسلا بابلا يف همالك ٠6

 لسوهيلع هللا لص فيرشلا هردصى ثىنع مياسلا بابلا يف ممالك اال

 ةوبالا متاح ىلع نماثلا بابلا يف وهما ااه

 مالا امييلع لوئاكيمو ليئاربج لئاضف ىلع مساتلا بابا يف همالك 10 |||

 سو هيلع! لص هكر يذلا قالا لعرشاملا بالا يف همالك النه



 !؟هربز

 اكلك

 .؟ا40

 ام

 سدقألا تف لئاغأ 2 لدرشا بالا ُِق ةمالك

 مالا ميم اع*أيبث كأ ع هيل ا هللأ لد هتاقالم يرش ع يفالاب الادمحاك

 ا الا ةصق اي ةباوعلا ىلع شع كالا ايلا يف هءالكا

 سلاجلا يف "رقت
 جارعملا ةعقي قامت ةعميم دئاوف يفرثع 0س اللا

 6_2 يداخلا

 قا يح بيترتية سلا تاياور ميج رشع جباولا بابل يف هعح

 ِ ا يف 35-3

 جارعملا ةدق يف تعقو ظانلا ريفت انقيارشع سءاللا بالا ىف انهركذ
 جاي هلا ةحت ٌتيداحال هير 0000 بانا يقدمالكا

 هلقالخالو جا 'ردلا يفاها رثدا ةعوضو «ثيداحا لطشع مو الا بابلا يل همال

 روتلاهبات انك: ةمالك در عارج ْن نه 6 يرووجالا يلع مل يديسمهمو 2

 جارعملا هليث هيلعن ابال تاكو لعلام د ىنلا نا ىلع جاهولا

 ع ثبت دل جلا هباتك 5 ف هك امه ماوج د نذ 6 يسلبالا فراعلا مهتسو 9 2

 نيلسرملاو 0 ايينالا اخ سو هيلءهشا ىلص هنأ نم نيدلأيبحم دفرأع ءأ!صقتنم

 ا ةبعأ نبا ! امأ هلرق رو ملأ هباتك ف ىسلب ,انلا ينغلا 0 مالكنمو

 ىلع ء دروؤلا تالأقم هيلع درو هيف ةقنص يذلا ىف 2 مثلا باعك هيسك

 نب اند هترابق قو ةيزاحملا ل يق ا[ةيمي نبأ

 ماشلا ى ع ك 3ع م "و هأر نيح ةيمي نب 1 قحف هظوطب نبا ة ةراغ

 اهنشأ يمردف يراصاناو ىكيسلا ملمالاب قلم#ت ماخلايق اهتب يأ ةرشدم
 ةليلج دئاوفاهبقو اهبابيقةدي رتيثو 0 مامالل اهب ترص كاىنلا ةديصقلا

 ىلات هللا يناج يف ةيجلا داقتعا متمو راي قلاو ةثانتسالا ةيعمرشم قلعت

 1 يل تيارو اهتيأو ةيماتم تارم 3 م يملا مامالا ةرشبم ةيسانج أه تذ

 هقورعر وت ةموهو ةجارعب هرداوج نعو 6 يح ز رينا نيدباعلا ني زمهتسداإ#

 5 11076 ةنس وتلا يجنزرإلا رفعج ديسلا مامالا مهنمو 3#
 انه روك ذم وهو رين هل سل يذثاريهشلا هدلوم هرعارج نك

 يلا يوما فو باتكلا اذه مماطل ميئشلا دلر» ك ميدبلا مظنلا

 هثررخانهررك ةموعو فب رشلا دارملا ةرهلوج نمو ا يدر مسالا بنمو

 سدنلا الت فلا ر اك دالااردلاول مخيف رجح مال ىوقاهيف تاكذة من

1 

 ا
3 

١ 
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 د ملسو ةيططشأ م اه راخخما ينو شن راعلا ها هاوج باعك نمو عيار د تسسريف أ 2

 1ث لا ةصالخ هيلع كرها نمو 5 2ك يدوتعسلا نيدلا رونءامأل الأ مهنموال ١

 مالسلاوةالصلا اببحأ ويلا ءامسا يف لوالابابلا مل والا لصفلا

 ١ اهيفةماقالا رءثخلايقثلاثلالصنلا 151 البلا طابا يضنت يفيئائلا لصفلا !؟ 137

 ْ نوعاطلاو لالا نم ابعمصعو اهئايو اقنو اهلهالواط ءاعدلا يف ميارلا ل اصفلا 17

 اييرت يف سدالا لصنلا 0*2 تاهرئوايبارتيلا ماعا لم 1 |+148

 اهصئاصخ يف نماثثا لصقلا 10+ ا 2 ام

 اهيلا لاحرلا دشدكاتو ةيوينلا ةرايزلا كف يقيفاتلا بابلا نملوالا لصنلا 9
 ةرواحلاو ةرايزلا باداوإسو هيلعهتلاىلص هب رئازلا لسوت يف يناغلالصفلا 5

 فيرشلا ريثموةس دقااهتضورو فينا يرباادعل لمني تاكا لصقلا اس

 تانيا ت تارخخاو هتاقلثو يوبللا مظعالا | ىنوهسع ةرارع يف 1

 ةنب رشلا ةرحملا لوح صاصرلا نم ءرلمم قدنذ لمح نم لقن امف 1541

 ءادبشلاو دحا لضفو اهرباقمو هي وبنلا اهدجاسو دايعالا لصم ف ٠4

 اهبيقلا دهاشملاو هبصو هلآ نم عيقبلاب ن نفدنم ضعب نييمتواهراقم لضف ثيل 4
 ]سو هيلع ىلص يناثةب وسل !تاقدصلاو صا ارعلاو نويعناو تاكرأ امااهربايف ه٠

 ا تاوزفلاو راقمال ايفان لمينا دونما نع سوديل ده ىلص هيلا ىررياق اسد

 ةيزاجحلا هتلر يف همالك رهاوجم نمو ةىسابانلا فراعلا مهتمو 6
 بسالك امك هاوج نو *6ىنغ رسلادبعدسامينمدام 137 |

 9-٠ ام. امأش هدب عساتلا لصفلا 2

 ةغيرشلاونووشو مس هيلعهلبا لص يلا ل |قفب قاماي ام هيسدقلا ةيوجالاو

 ةركذت هباتك عم اهتاقن دنا وفهرهاوج نمر يي عاصرلا مس اق ريكا ميسو ني بو
 رويال ىلع نيل راد سال حرشيفن حا

 يف بكآرا ةلاجع هياعكم رد اوج نمو ل6 ىاكلمزلانبانردفأ لاك مهنمو لع
 هل ةيوبن ةديصشب هنخ وسو هيلعملا لص يبنلا بقانم يئادلا فرشا مذ

 ين طير هنايف هيراتفي ؛ ةمال هرهاوج نمو © 6 لمرلا باهشلا» تمر ل 41٠

 اواهلش» ماسو هيلع لس دماندس يطعاالا يشف

 | الما د 500 !!تيوع ملسو يمنا لسانا يف ٍق همالك_| 14
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 ةتلاسز هرهاوج نمر 9 يقدملا تامدلا يركلا دبع نب ا أ مهلمو )

 نيسوق باقي محلا رملادب ع باعك نماه خلا رمد هنا ىبمهليجو انجيلا

 هريلارعارجلا دقحابإ د5 هرهاوج نمد مزال يت ا نملاو وبأ ع امال !مبتمو ا 1!

 اذيدح نوب رايرز مولا ىلع دي رعلا ري 1 ةالصلا يف 8
 اغبد نوعي ر ال اهباتكد رداوج نمو #8 :فويمرالا فسوي ملمالا مهتم

 رسر هياعدمأ ل < يلا !لةالصلال افق

 ةينة ضلك ءرهأرج نمد ص يوتسوبلا هذ, سويت كاينرافا مدس 1١4517

 ضاوالا ة رداسو لئازالاة راو تك ف ودينا لديثانسزت
 ! رسَو هيلعُقلا ىلع يك يخ نين ءاارخباتك قاغبأ» هددىلع خيرشل 145

 ْ جرادم ةامسملا + هئلامر هرهاوج نمر يلخأ ىمنرعأ ا

 ّ مريب ليسن م اعزالصأا ةيلضفا ىلا بف وعول

 ن.اغأ سثن هباسك يدمالكه ره أرد نعو 26 يي 1

 قافثالا يله هتدتلا دردر ءاوجنو 9 يوالس "ارصاننيدم نيش كاميح ع

 ع سو هر اعقل ىلع ىبلاب نامئالابني
 | يقررغ الوق اهتلئامر هرهاوج نم المك وم دقن دقو يطوي - لامامالا الأ مهنمردل#

3 
 1 امو ةياعللأ ىلص يبلا ينعيرخ ,خانأمو كلذ نم مدهش اكل مالا تارت ةريسفلا

١ 
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١ 

 ع
00 

 ْم ركل

 هلأ دبع امبل بنمو

 ا ِ

 ص م

 اي قاثلل ا د

 ككل

 راما هتك و دقز درشع ينالاو رشع يداحلاورشأ لاعا رجا ةثالث
 باوبا ةعبس لع لقتل وهو نيسردأنلا لاس بكس سلو وهب ةفورخ

 َُ ةيطالأ .تارس سا يف اهلا “تر ةيمدقلا هحور دثحم ف نيالا بابا +! هل

 ىبسللا هل ءايمأ ىلا# ص هلرتتن دمج انديس ناش مظع يف يناثلا ب
 سو ديلا لم مزوجول دوحوأ أ ىاجار يوكل املأ ىلاالعا هتائدو

 مو لعمل ىل ىتممو ةروص أهل دنعأو ةعقاخ لاكي يف كل لال بانا 160 ِ
 ارلا بالا اهم

 بألا ا*١1

 ا لتعالا سوادا وباعك < ءرعاوج نمل دفتر ني ىلا ب ركلادبع ي ديس مهت ملال 155 م ا

 )0 طاجلا زج كوع راوعو ل سرويلسشا ىل د ينلاردقة فرح يم ميل ال سوداقلاب
 ل الام

 هز

 موديل إدواوس روجاوع ةيلياق نم هتيلباق زيي يف ين عبار

 مدر ف هيلع هلا ىلص بيملاب هتيمستر مم يف ساغلا

 ملسو 3 ملح ُّك لصدبأب لع فوكملاو مهبادجي قلحتلا ةينذ ةيفبك ف سدالا ابالا +[ ةا4*
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 ذك .اوصو عيلطلاب ع مذرلا ةررعريغ باتكلا يفنيسرقبا : ؛ةربا زادابح تكذ ١217

 ا للا طخ لروكي تيب اا

 / بجاولا دوجولا سوي بتكب ونيسوق مقتلة رئادلا طسو
 : ا نقيسوق باق نمو ةيعبجلا_' ماللاوفلالاب ةيدجلا

 أ نكملا دوجولا سوق 0 ةرمغحلا كيت ةيزالم : ةرث  يفوبإ الا بالا ٠51

 ١ مك ةروصلا كيتودماشم ع 0
 00 ل ركقتلاو ل اور يىصتلاب رلو ةفيطللا

 رش يداخلا زلت وهو نكفلا روث باعك نع هئلايخر يليطلو ا 5
 | قتديقءركذافإ «وديلع هلا لم يبلا ردقتخر سيف ظعالا سوماداا هياعك<

 ةيأدملا ىلا عيب 72 هدم مسوي مايا

 ايتشال ىقشاوهوهياونلا لما ميج مدت نيملا ؛ابانار ءادع لا دعسا و

 1 ءادع :ةالاودوحرلا ف. لل رالا ينل يدى ةةيةللرك

 نرالا ماقا ةثال زوم وسقم سو هيلع ها يم دمع عابتأ تاملعأ يلا

 ١ نراماعلا نوبل ثلاتاو للا ىرس يق يق .نيدعازلا قاشأو نو بالا

 ا ةزجلا وهو راين باتكت ردتلا نال هباعك هيعمّما ىئخر ليل ارد وج رمو
2 1 

 |١ انه تاقن الصف تع يث ال طل يا قاما

 م ذا ساو ةالصلا ةيع هلل“ ذفو هلركيش + وم ماتحب باس دئاوث لصف لك نم ا

 «ءارح راتيماسو هلع كلب ىلع هلا لوسر هلع وع مال ف ؟ نعثلا مجدل[

2 

 م والا بانا 000

1 

 يقلد
 ماللاو ةالصلا هيلع مادغالا هيعر رس يف ىلا لصقلا |ةعم

 مدلعاأو ةةاعلا هيلع ماش كا ضرا ىلأ ةراهتك مرفس سم يف كاثأا لصفللا معا ب

 صر لظ تحت ىقزو لعج مالسلاو ةالسلا هيلع هلوق رسس يف مبارلا لصفلا + مسج |:

0 
 ُآ

 هل محو ثحع رخا مالسلاو ةالصلا هيلع هليق رس قف نماحلا لعقلا هسا

 ا تاجوزلا نعد ريثكتر زوسو هيلع هل 59 .يصدلاءاسألا يب سيف سداسلا لعل مسا 3 . 4 3 0, 1 00

 ملسو هيلع هلا ىل لص هيلا يباعلا بيد رس يق عباسلا لصفلا )٠574
 لة ينج ةرق لج رس ف نا نانا لصفلا |



115 

 ا كيلم»ا ىمحا ال ماللاو الملا هلع هيلع هأوق رس يف رشع يد داحلا لصفلا 0
 ا ىلا ايدأأ راد م هلاقتنا دنع لسووياش ا ىلع ها هلوق يف ريثع يقانلا لعنلا ْ

 ةمالكر خآ كلذ نركو انالث اهراركتو ىلعالا قيفرلا ىرخالا راد
 لاكلاب سو هياطهلاىلم دعم درفت ل اكللانانال باعك ةقاخ يف يليجلا لوق
 يدمحلا مثلا يف يركبلا فلسم» ديسلا ىديبل ةمبم ةدئاق
 ١ اهيبتنورشعو ىدأو تو ةيدمحلا ةقيقألا ةبنوم واع 3 تابيبتتلا بانك

 ينسلا رونلا علاط» بانك هرهاوج نمو ا6يراسربلاهفادبع ملا مبنمو
 ملاطم ةعسن رهو إل هوديلعمتل ىل لص يب رعلا يببلا بسن ةراهط نع يبمملا ا

 ةيئانالاة لاكن !ةروصلا ىلايقاذلا مججلا نم يدمحلارولا شابا يفلوالا ملطمللا ١
 و يلا ىلص هبوإ ! مالسأ تورث يف ىلا ماا امدح

 اهئاقبد مالملا هياع مهاربأ ةلم توب يع ةلادلا تاي آلا يف كلاخ' | ملطلا | ماع
 سو هيلع هللا ىلع هينا بابل ىلع تلد يبا ثيداحالا يف عيارلا علا ملطأأ اها

 مسا ل 1 ل ؛ امماعأو هيوبأ أ ءايحا قا سماق ملطللا 1

 راثلا يف امنا لع لسم اسم ثيدحي لدتسا نم ىلع درلا يف سداسلا ملطملا ٠م[
 ماسقأ ىل ا مهماسقتاو اينما ناييو ةرثلا ناي يف عبال ! ملطلا ١اددعأت

 ةركفلا ىف ماللا هيلع ميه يفاربأ نيد ع يقلب نم نايب يفنماغلا ماطملا 1 هج

 ةراثلا يف تام نمل بيذعتلا مدع يف عمات ملطلا لتعللا
 ديسلايديس هللاب فرا )ا ركّديف ىلوالا ةدئافلا ةمبم دئاوف ةدع اييف ةتاخ 8

 ول. ع تد يف ىلوالا هتزاجأ تل هدا ودتز راج او ىولعاب ساطعلا نسمح نب دمحأ

 ةنعدقلا يضر ررك ذل ايش نم ينفرشش بوحكم لوأ ةيناثا ةدئاقلا 139
 ع أ ىضر م يتفرش رخآ بوك + ةكلانلا ٌةدئأنلا 18

 ثلا ىلءديسلا هللا فرأ !١ يديس رم يترشبوتك. ةعبارلا :دئافل 15
 ةمذإ لا كاش ديس يضينلا !هتالصبرا !ذيف ركآلا يتلا ةزاجاةساطاةدئافلا 175 ١

 يناتمُك اتكلأ رفمج ن نبدم ديلا يديس مامالا ةراجا ايف ةسداسلا ةدئانل م!

 يركب دبع يديس:ديصتر سدقلا جورب كرا يشل ةزاجلا يف ةمياسلا دئاقلا ! 185
 يلديؤرولصيل رسام هدم ةئماعلا :دئاقلا 17

 رايخالا ايفل, 2 رماوخلا 1301 ودكلا ءاسا ناي اح 2 7 هلم
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